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Problematização do Conteúdo  

Chamada para a Problematização:  Pensar a tecnologia é ir além da máquina e perceber como se dão as 
relações da produção, difusão e consumo.   

Texto:  Interpretar o mundo contemporâneo é também pensar a questão da tecnologia. Ir além da 
máquina e perceber de que forma se dão as relações em torno da produção, difusão e consumo das 
tecnologias. 

Embora não esteja restrita ao mundo do trabalho produtivo, é nele que a tecnologia acabou ganhando um 
grande desenvolvimento.  O trabalho produtivo encontra sua expressão nas indústrias.  

A chamada “globalização” que vivemos é a face do capitalismo na atualidade. Processo iniciado na 
baixa  idade média e que vai ganhando contornos mais nítidos até mostrar-se por inteiro no período da 
Revolução Industrial.  

No Brasil a industrialização acontece de forma lenta e regionalmente irregular acompanhando o próprio 
processo de urbanização[1]. 

No Estado do Paraná esta generalização das relações capitalista de produção tem na atividade ervateira o 
seu principal setor. Entre outros fatores pela adoção de novas técnicas produtivas, ou seja, pela tecnologia. 

Pensar apenas no tipo de máquina utilizado seria empobrecer a reflexão. O  processo de utilização da 
mão-de-obra (relações de trabalho), a  própria forma de organização das atividades e as relações de mercado 
também devem ser consideradas em sua relação com a tecnologia. A indústria ervateira encontrava-se 
vinculada a uma rede de fornecedores de matéria-prima, de embalagens, de combustível e de transporte que 
envolveu toda a sociedade paranaense da época e principalmente da cidade de Curitiba. 

Esta discussão deve ser feita por todos. Um dos espaços privilegiados para isso é a escola. Segundo 
OLGÁRIA MATOS ela pode “olhar para trás num mundo que olha apenas para frente”[2]e desta forma 
possibilitar ao educando uma nova forma de estar no mundo. 

As Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná propõe entre os 
possíveis conteúdos específicos: 

 
·        Relações de trabalho no contexto da Revolução Industrial no Brasil; 
·        Primeiros anos da República brasileira; 
·        Construção de uma identidade paranaense; 
 
Um objeto da história regional  apresenta algumas vantagens didáticas: 
A) O trabalho com a história local pode produzir a inserção do aluno na comunidade da qual faz parte, 

criar suas próprias historicidade e identidade; 
B)O estudo com a história local ajuda a gerar atitudes investigativas, criadas com base no cotidiano do 

aluno, além de ajudá-lo a refletir acerca do sentido da realidade social; 
C)Como estratégia pedagógica, as atividades com a história local ajudam o aluno na análise dos 

diferentes níveis da realidade: econômico, político, social e cultural; 
D)O trabalho com espaços menores facilita o estabelecimento de continuidades e diferenças com as 

evidências de mudanças, conflitos e permanências. 
F)O trabalho com a história local pode ser instrumento idôneo para a construção de uma história mais 

plural, menos homogênea, que não silencie a multiplicidade de vozes dos diferentes sujeitos da História. [3] 
Compreender os processos tecnológicos na concepção destas diretrizes deve necessariamente, para o 

ensino fundamental, levar em consideração três dimensões:  
·        a dimensão política; 
·        a dimensão econômico-social; e 
·        a dimensão cultural. 



 
Já para o Ensino Médio essa dimensões transformam-se nos próprios “Conteúdos Estruturantes” a saber: 
·        as relações de trabalho; 
·        as relações de poder; e 
·        as relações culturais. 
 
Acreditamos que tal estudo seja necessário  para que tecnologia passe a ser questionada e seja percebida 

como uma construção social e não como algo inexorável[4]. Pensar a tecnologia é, portanto, pensar 
historicamente a própria cidade e suas ligações com outros tempos.  Para Hobsbawm (1995), os jovens estão  
“numa espécie de presente contínuo”[5] e, portanto, com fracos vínculos entre a experiência pessoal e a das 
gerações passadas.  Deixam de perceber, lembrando novamente Olgária Matos, que a cidade (polis) já é 
memória organizada. 

Sendo assim, compreender como os habitantes da cidade de Curitiba viveram um momento de intensas 
mudanças tecnológicas na passagem dos séc.XIX para o XX torna-se importante para análise das 
transformações que este espaço vem atravessando nos primeiros anos do séc. XXI. As idas e vindas no tempo 
e no espaço permitem ao estudante, através da história local,  compreender contextos mais amplos.  

-------------------------------------------------------------------------------- 

[1] Essa questão é discutida pelo historiador Dennison de Oliveira em “Urbanização e Industrialização do Paraná”. 

Segundo ele : “ O fato de a indústria e a cidade serem as imagens mais representativas das sociedades contemporâneas não quer 

dizer, necessariamente, que ambos os processos tenham de ocorrer nas mesmas circunstâncias, ou  mesmo que um seja, 

necessariamente, a causa do outro. (...)”  Depois de fazer este alerta ele apresenta  dados que permitem concluir a respeito do caso 

do Estado do Paraná: “ Faz sentido então falar de uma convergência tanto da industrialização quanto da urbanização no caso do 

Paraná.” OLIVEIRA, Dennison de. Urbanização e Industrialização no Paraná.Curitiba:SEED,2001, pág 9 e 11. 

[2] Em conferência proferida em 11 de abril de 2006, no Canal da Música de Curitiba, Olgária Matos procurou demonstrar 

a necessidade de a Escola tornar-se um espécie de “ágora grega” , lugar de recolhimento e discussão, que rompa com a pressa do 

“tempo de mercado” e possa voltar-se para os estudos clássicos (que atravessam a barreira dos tempos).  

[3] SCHIMIDT, Maria Auxiliadora, CAINELLI, Marlene. Ensinar História. São Paulo: Scipione, 2004, p.113. 

[4] Existe a tendência a considerar o avanço tecnológico como inexorável, pois seriam  ligados diretamente aos avanços 

técnico-científicos e às transformações econômicas. Dentro deste encadeamento causa e conseqüência toda a transformação 

tecnológica é vista como sinônimo de progresso e, portanto,  intrinsecamente boa, pois se alia a outra crença, a  de que os 

problemas da humanidade serão solucionados através da técnica, pois sempre representarão uma melhoria de qualidade de vida 

para todos. 

[5] HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos: o breve século XX – 1914-1991. São Paulo: Companhia Das Letras, 1995. 

 



 
Investigação Disciplinar 

Título:  SISTEMA BANCÁRIO E FORMAÇÃO INDUSTRIAL NO BRASIL   
Texto:   
Francisco Foot Hardman em seu livro História da Indústria e do Trabalho no Brasil aborda a questão da 

organização do sistema bancário e sua relação com o desenvolvimento industrial brasileiro. 
Segundo esse autor foi somente a partir de 1890 que se verificou um crescimento no sistema bancário 

brasileiro, ou seja, bem depois que nos países industrializados da europa. 
Porém, a liderança no investimento de capitais no Brasil sempre coube a bancos estrangeiros com 

destaque para o Grupo Rothschil de Londres. 
Isso trouxe uma grande dependência para o setor empresarial brasileiro sempre dependente de 

investimentos externos. Essa dependência se explica pela própria história dos meios circulantes e 
disponibilização de crédito na Inglaterra e no Brasil. No caso brasileiro a monetarização da economia foi 
tardia pois o sistema colonial não favorecia a formação de um mercado interno forte. 

A Inglaterra também foi favorecida pelo sistema colonial. O aparecimento do ouro e o próprio 
escravismo brasileiro favoreceram uma acumulação de capitais na mão do sistema financeiro inglês via 
Estado Português. 

Nosso desenvolvimento industrial se dá de forma controlada pois necessita da integração ao mercado 
mundial (de créditos). Desta forma são as burguesias internacionais que controlavam o capital financeiro 
mundial e consequentemente regularam também o crescimento brasileiro, não que para isso não tenham 
contado com a participação da burguesia local, sempre caudatária. 

  
  
Perspectiva Interdisciplinar  
Título:  O REAPROVEITAMENTO   
Texto: O professor de História ao trabalhar a questão da Industrialização brasileira e paranaense poderia 

estabelecer uma parceria interessante com o professor de Geografia.  
Uma das questões é a educação para o Consumo e o Reaproveitamento de matérias prímas e 

embalagens. 
Um bom conceito a trabalhar é a chamada equação dos 3R: 
Reduzir — consumir menos é fundamental. Hoje, o Brasil produz cerca de 440 quilos por habitante; 
Reutilizar — Muito do que jogamos fora deveria ser mais bem aproveitado. A reutilização é mais 

inteligente que a própria reciclagem (que também é fundamental). Lembrar de quando as pessoas utilizavam a 
sacolinha de pano para comprar seus pães ou dos litros de vidro para o leite. 

Reciclar — é sinônimo de economia de matérias-primas. Vidro, papel, plástico e metal representam, em 
média, 50% do lixo que vai para os aterros. A reciclagem pode gerar recursos para os municíos e emprego 
para uma parte da população. 

  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Título:  LEITURA DE MAPAS   
Texto: Em parceria com a disciplina de Geografia é possível fazer a leitura ou a confecção de mapas que 

demonstrem como se deu o processo  de expansão do capitalismo industrial, seguindo o caminho da busca 
pelas matérias-primas e os  mercados consumidores.   

Através de mapas os alunos poderão observar como se dá o processo imperialista e a partilha dos 
continentes africano e asiáticos. 

  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Título:  FONTES DE ENERGIA   
Texto: Em trabalho cooperativo com a disciplina de ciências é possível abordar a questão do 

aproveitamento das fontes de energia e sua relação com o avanço industrial.  
a) Energia hidráulica (rodas d'água, moínhos, monjolos,etc) 



b)Energia eólica (moinhos de vento, drenagem de áreas alagadas, etc) 
c) A  queima do carvão. Como os processos físico e químicos podem transformar-se em energia 

mecânica e  movimentar  um trem.  
  
  
Contextualização  
Título:  A INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA   
Texto: No Brasil a industrialização principia nas primeiras décadas do século dezenove. Porém num 

ritmo muito lento se buscarmos comparar com os processos que aconteciam na Europa, principalmente na 
Inglaterra.  

No Brasil colônia estivemos com nossa economia voltada para os gêneros da agricultura de exportação 
(açúcar, cacau, tabaco) e portanto, todas as outras atividades surgiam apenas como acessórias desta. De 
maneira que as atividades que poderíamos chamar de manufatureiras, industriais ou artesanais – como a 
metalurgias, exploração do ferro, fabricação de tecidos e construção de navios – estiveram sempre atreladas à 
atividade principal que atendia ao chamado pacto colonial.  

Para alguns historiadores – como de Decca em O Nascimento das Fábricas  – que se baseiam nas idéias 
de Stephen Marglin , o surgimento do processo fabril se dá com a implantação da divisão de tarefas, ou seja, é 
na organização e disciplinarização da produção que poderemos identificar a gênese do processo fabril e não 
na simples introdução das máquinas ao processo  de produção. De maneira que podemos perceber sua origem 
no processo de vigilância dos trabalhadores concentrados em um único espaço e não na introdução da 
maquina. Desta forma, poderíamos interpretar que a indústria já esteve presente nos engenhos de açúcar uma 
vez que concentravam sob os mesmo espaço um grande número de trabalhadores (escravos) disciplinados. 
Havia a necessidade do senhor de engenho que comandava os mestres açucareiros e os capatazes que por sua 
vez comandavam os trabalhadores que não possuíam um conhecimento técnico da totalidade do processo.  

A disciplinarização dos trabalhadores foi imposta aos trabalhadores dos engenhos que pela violência ou 
pela introjeção. Através desta eles se submeteram a um trabalho que repetia de maneira incessante tarefas 
repetitivas em longas jornadas de trabalho. Embora a mecanização estivesse restrita a alguns aparatos mais 
rudimentares como moendas movidas pela tração animal ou hidráulica já estavam presentes os elementos 
principais que caracterizam o trabalho fabril o que nos reforça a idéia de que a tecnologia não se restringe 
única e exclusivamente ao uso das máquinas. 

Porém, é necessário lembrar, que a tecnologia tem seu criação, distribuição e consumo como uma opção 
social, ou seja, vinculada às condições políticas e econômicas e que enquanto os engenhos voltados para o 
produto de exportação colonial recebia todo o apoio oficial  as demais atividades que não atendiam 
diretamente esse interesse foram restringidos.  

A vinda da família real em 1808 favoreceu algumas mudanças para o setor industrial  com a isenção de 
tarifas sobre algumas matérias-primas e o incentivo aos inventores de máquinas sem, contudo, promover 
grandes efeitos já que os produtos ingleses circulavam livremente por aqui sufocando com sua qualidade e 
preço o surgimento de similares no Brasil. 

Somente a partir de 1840 foram instaladas no Brasil fábricas mais modernas com maquinários 
importados principalmente no setor têxtil, mas também, pequenas metalúrgicas, gráficas, indústrias de couro, 
de chapéus e de móveis. A maioria destas fábricas era montada com empréstimo de capitais ingleses. Esses 
investiam de maneira mais direta no sistema de modernização dos transportes por ferrovias, Companhias de 
Navegação, seguradoras e através de empresas importadoras e exportadoras de açúcar e café. 

A maior parte do mercado brasileiro de bens de consumo  e de bens industriais era abastecidos por 
produtos importados. As riquezas produzidas na economia do café foram investidas inicialmente na reposição 
de escravos e com o passar do tempo no setor de transportes e de agro exportação. A indústria ficou para um 
segundo momento. 

        Segundo Warren Dean, embora o café tenha sido ponto de partida para todo o desenvolvimento 
econômico no séc. XIX, uma vez que promoveu a monetarização da economia brasileira, foram suas crises 
periódicas que favoreceram que alguns capitais procurassem alguma diversificação, entre as quais a própria 
indústria. Com o café tivemos e a economia monetária tivemos a expansão do sistema bancário e o próprio 
crescimento das cidades que fez crescer o mercado consumidor de gêneros industrializados. Com o processo 
de substituição de mão-de-obra escrava pelos imigrantes estrangeiros ocorreu o aumento da demanda de 



gêneros baratos e de baixa qualidade para atender aos colonos. Tudo isso influenciou positivamente o 
surgimento de manufaturas nacionais que tiveram nos imigrantes não apenas consumidores mas, também, 
operários e técnicos necessários para seu funcionamento, uma vez que todo o maquinário era importado.  

Para Dean, além dos cafeicultores, também os importadores tiveram uma participação nesta nascimento 
das indústrias brasileiras. Muitos deles passaram a comprar produtos inacabados e dar o arremate final aqui no 
Brasil. Desta maneira conseguiam baixar seus preços. Com o passar do tempo muitos deles transformaram-se  
produtores, muitas vezes sem deixar o ramo da importação já que tinham a necessidade de adquirir máquinas 
e matérias primas para seus respectivos ramos.  

A vinculação do processo de industrialização com a economia cafeeira fica bem evidente quando nos 
atemos a observar, com o final gradativo do trabalho escravo,  no uso de capitais anteriormente voltados a 
compra de escravos na indústria. Porém, a necessidade de apoio exterior continuava presente. Um exemplo 
interessante, segundo Luiz Roberto Lopes foram as tentativas do  Barão de Mauá em organizar estes 
investimentos: 

Sua visão daquilo que era o progresso futuro o levou a diversas iniciativas: criação da primeira linha 
férrea (...), iluminação a gás no Rio de Janeiro, estaleiro, cabo submarino, etc. As iniciativas de Mauá estavam 
em direta conexão com a  expansão da segunda revolução industrial que começava a forjar o mundo moderno. 
Entretanto, Mauá acabou falido. Pretendeu implantar um capitalismo burguês, empresarial, nacional, num país 
que, a despeito de progressos evidentes, ainda não tinha ritmo de acompanhá-los nos sonhos e nas realizações. 
Fracassou, pois a sociedade brasileira continuava ainda e apesar de tudo, latifundiária, conservadora, 
aristocrática, preconceituosa e escravocrata. E, sobretudo, demasiadamente dependente do exterior. Mauá não 
teve apoio que precisava e seus negócios acabaram passando todos para o controle de ingleses e norte-
americanos.   

Ainda, de acordo com o mesmo autor, não podemos falar em uma oposição entre industriais e 
cafeicultores. Muitos cafeicultores tinham participação na indústria e mais ajudaram do que atrapalharam a 
nascente industrialização do Brasil. Essa soma de interesses não quer dizer que sempre houvesse total 
convergência entre as oligarquias rurais tradicionais escravocratas e o setor industrial. 

A classe industrial brasileira teve nos fazendeiros uma importante parcela. Muitos deles para aumentar a 
lucratividade de seu negócio investiram em ramos industriais ligados a cafeicultura como secagem e 
beneficiamento de grãos. Com isso conseguiam reduzir também a dependência da mão-de-obra escrava em 
vias de extinção. Porém, vale lembrar, não foi a totalidade do empresariado industrial brasileiro proveniente 
do café e de outros setores rurais, uma vez que tivemos a participação dos setores comerciais. 

A indústria espalhou-se pelo território nacional de maneira heterogênea. São Paulo foi o grande centro 
industrial do país o que demonstra mais uma vez a forte ligação que a industrialização teve com a cafeicultura. 

O foco da Economia nacional na República Velha foi a região sudeste, mais precisamente o eixo Rio-
Minas-São Paulo. O fato da industrialização ter-se iniciado na zona onde predominou o café mostra 
eloquentemente o quanto ela dependeu inicialmente da prosperidade e do progresso da economia exportadora. 
Neste eixo de prosperidade também se localizava o centro da decisão política.  

 É neste contexto brasileiro que surgirá no Paraná uma indústria que não ligava-se de maneira direta a 
nenhum dos grandes produtos de exportação colonial (açúcar, café, cacau, tabaco). Trata-se da 
industrialização da erva-mate, um gênero surgido no extrativismo que foi ao longo do século XIX fomentando 
o aparecimento de uma indústria que forjará o próprio aparecimento da província e depois Estado do Paraná 
cujo centro principal foi a própria capital, a cidade de Curitiba. 

  
  
Sítio  
Título do Sítio:  História da Industrialização Brasileira   
Disponível em (endereço web):  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_industrializa%C3%A7%C3%A3o_no_Brasil   
Acessado em (mês.ano):  Novembro/2007   
Comentários:  Elaborado através do sistema Wiki o site traz um resumo sobre o processo de 

industrialização brasileira desde o período colonial até nossos dia com diversos links para os diversos 
assuntos.   

 



-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Título do Sítio:  A Industrialização Mundial e Brasileira   
Disponível em (endereço web):  http://pessoal.educacional.com.br/up/4770001/1306260/t1314.asp   
Acessado em (mês.ano):  Novembro/2007   
Comentários: Elaborado dentro de um portal educacional traz textos interessantes sobre o processo de 

industrialização mundial e brasileiro com um espaço para os diversos modos de estruturação da produção 
industrial (por ex: fordismo , taylorismo, toyotismo).   

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  
Título do Sítio:  Portal da Fiesp   
Disponível em (endereço web):  http://www.fiesp.com.br/   
Acessado em (mês.ano):  Novembro/2007   
Comentários:  O portal da Fiesp permite encontrar diversos artigos que retratam o pensamento do 

empresariado de São Paulo - estado que esteve na vanguarda do processo histórico de industrialização. Lá 
você encontra artigos sobre história, meio ambiente, fontes de energia.   

  
Sons e Vídeos  
Categoria:  Vídeo   
Título:   VOANDO PELA HISTÓRIA - A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL  
Direção:   RICHARD MERVYN  
Produtora:     
Duração (hh:mm):   00:26  
Local da Publicação:   Inglaterra  
Ano:   1999  
Disponível em (endereço web):     
Comentário:   
Trata-se de um documentário que mostra as principais regiões, fábricas, construções e monumentos que 

retomam as origens da Revolução Industrial. Analisa, também, as transformações que a série de inovações 
tecnológicas desse período da História provocaram na paisagem urbana, nas relações de produção, na 
economia e nas relações sociais. 

 
  
  
Categoria:  Áudio-CD/MP3   
Título da Música:   CIDADÃO  
Intérprete:   Zé Geraldo  
Título do CD:   Cantorias e Cantadores 3  
Número da Faixa:   14  
Número do CD:     
Nome da Gravadora:   Kuarup Discos  
Ano:   2002  
Disponível em (endereço web):     
Local:   São Paulo  
Comentário:    
Continuando a coleção CANTORIAS E CANTADORES , este nº 3 revela faixas inéditas do consagrado 

Geraldo Azevedo, gravadas no show original Cantoria em Salvador em 1984; apresenta Isaac Brasil, uma das 
melhores vozes do mundo da viola; prestigia Pena Branca, vencedor do Grammy Latino, cantando as canções 
do saudoso Xavantinho; e surpreende com Zé Geraldo, o “roqueiro do mato”, e sua poesia. Uma viagem pelo 
interior do Brasil.  

 



A música Cidadão contida na faixa 14 pode suscitar discussões em torno de questões bem amplas como 
a migração do homem do campo para a cidade em busca de uma colocação no mercado de trabalho, a 
religiosidade popular e a exclusão social. 

  
Categoria:  Vídeo   
Título:   TEMPOS MODERNOS  
Direção:   CHARLES CHAPLIN  
Produtora:   CONTINENTAL  
Duração (hh:mm):   01:27  
Local da Publicação:   E.U.A  
Ano:   1936  
Disponível em (endereço web):     
Comentário:   
Foi o último filme mudo de Chaplin. A figura central do filme é Carlitos, que ao conseguir emprego 

numa grande indústria, transforma-se em líder grevista e se apaixona por uma moça. O filme mostra o sistema 
de linha de montagem e especialização do trabalho. 

 
 
Categoria:  Áudio-CD/MP3   
Título da Música:   OPERÁRIO, VIDA E VIOLA  
Intérprete:   Chico Rey e Paraná  
Título do CD:   Popularidade  
Número da Faixa:   11  
Número do CD:     
Nome da Gravadora:   Unimar  
Ano:   2005  
Disponível em (endereço web):     
Local:   São Paulo  
Comentário:  A letra da música trata do cotidiano de um operário que canta os valores de uma vida rural 

que deixou para trás.   
 
  
Categoria:  Vídeo   
Título:   MAUÁ, O IMPERADOR E O REI  
Direção:   Sérgio Resende  
Produtora:   DVD Buena Vista  
Duração (hh:mm):   02:14  
Local da Publicação:   São Paulo  
Ano:   1999  
Disponível em (endereço web):     
Comentário:   
O filme mostra a infância, o enriquecimento e a falência de Irineu Evangelista de Souza (1813-1889), o 

empreendedor gaúcho mais conhecido como barão de Mauá, considerado o primeiro grande empresário 
brasileiro, responsável por uma série de iniciativas modernizadoras para economia nacional, ao longo do 
século XlX.  

Mauá, um vanguardista em sua época, arrojado em sua luta pela industrialização do Brasil, tanto era 
recebido com tapete vermelho, como chutado pela porta dos fundos por D. Pedro II.  

 
  
Proposta de Atividades  
Título:  A industrialização no quadro Operários de Tarsila do Amaral   
Texto:  



TIPO DE ATIVIDADE: Observação do quadro OPERÁRIOS de Tarsila do Amaral, análise da 
industrialização brasileira e discussão sobre a maneira como os operários são representado. 

OBJETIVO A ALCANÇAR: Compreender o processo de formação do operariado brasileiro no início 
do século XX. 

MÉTODO UTILIZADO: Atividade expositiva, individual e em grupos. 
NÚMERO DE ALUNOS: De 20 a 30 alunos. 
AVALIAÇÃO: Observação do envolvimento dos alunos na discussão do tema e na resolução de tarefas. 
 
PROCEDIMENTOS PASSO A PASSO. 

Depois de ter estudado o assunto em sala com o auxílio do livro didático, filmes, aula expositiva e 
atividades no caderno você poderá desenvolver a seguinte dinâmica: 

Com um livro de obras da pintora Tarsila do Amaral mostre para a classe a reprodução da tela 
OPERARÁRIOS. Inicialmente  aborde, inicialmente, a temática social. Pergunte o que os estudantes sabem 
sobre o funcionamento de uma fábrica e os processos de transformação de matérias-primas. Quais os setores 
industriais que mais prosperaram no Brasil? Permita que os alunos consultem todas as anotações que têm no 
caderno ou que busquem no livro didático. Lembre que a idéia de fábrica pressupõe a divisão social do 
trabalho e a incorporação de novas tecnologias através de diferentes fontes de energia.  

 Recorde com a turma como se organizou a indústria brasileira a partir da produção de bens não-
duráveis, como tecidos e alimentos. Lembre do processo de substituição de importados no período da primeira 
guerra. A partir dos anos 1930 e, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o nosso parque 
industrial diversificou-se e passou a produzir os chamados bens duráveis automóveis e eletrodomésticos e 
produtos da indústria de base (cimento, petroquímica e siderurgia).  

Com a tela bem a vista de todos provoque a curiosidade dos alunos sobre outros aspectos sobre as 
figuras humanas que aparecem retratadas. Eles podem reunir-se em grupos e discutir as seguintes 
provocações: a)O que sugere o semblante das pessoas? 

 
Qual era a intenção da artista? 
O que a pintura está anunciando? 
Há nela alguma denúncia social?  
Hoje, como poderíamos retratar uma cena de trabalhadores? 
Organize no quadro as hipóteses citadas, escolhendo as principais. Faça os esclarecimentos necessários 

ligando o tema da industrialização com outros como urbanização, industrialização e imigração no início do 
século XX.  

Faça questionamentos sobre os elementos visuais da tela  
Como os personagens estão organizados? 
Há uma geometria que dá ordem aos elementos? 
Os personagens se agrupam ou são mostrados de forma isolada? 
Quais as cores usadas pela pintora? 
O que são os cilindros verticais no canto superior da tela? 
Que cidade é essa? 
Quem são as pessoas representadas?  
Elas pertencem a diferentes raças ou classes sociais? 
 
 
Conduza os alunos para que percebam que há negros, brancos, japoneses, mestiços, homens, mulheres e 

crianças de várias idades formando a cena.  
Dê destaque para  a postura das pessoas: elas estão todas de frente, tendo apenas a cabeça e parte do colo 

aparecendo. Faça eles perceberem que essa pose sugere padronização e anonimato.  
Mostre para eles que existem personagens famosos da época aí retratado como  Mário de Andrade 

(1893-1945), autor de Macunaíma, é o homem de óculos no meio das pessoas; Oswald de Andrade (1890-
1954), o poeta que foi casado com Tarsila, está no canto superior da pintura. Mostre assim que há tanto 
pessoas humildes, do povo, quanto intelectuais e artistas naquela "multidão" representada. 



Faça uma reflexão sobre o mundo industrial, a produção em série e a multiplicidade das coisas na 
natureza e na cultura. Procure construir o significado da pintura: proposta de união e de construção social de 
vários tipos e classes, em que todos serão os operários de uma nova sociedade brasileira. 

Com revistas e jornais proponha que os alunos façam uma montagem de um painel com fotos  criando 
uma discussão sobre a diversidade e a convivência de tipos, comportamentos, características, sexos e raças.    

 -------------------------------------------------------------------------------- 
  
Título:  PAINEIS COM LOGOMARCAS   
Texto:  
 
TIPO DE ATIVIDADE: Observação e discussão. 
OBJETIVOS: Reconhecer no cenário internacional os Estados líderes da produção industrial e analisar 

historicamente sua inserção no capitalismo internacional. 
 
RECURSOS UTILIZADOS: Revistas usadas, tesoura, cola, rótulos, etiquetas, papel cartaz. 
MÉTODO UTILIZADO: trabalho individual e em grupo. 
NÚMERO DE ALUNOS: de 20 a 30. 
AVALIAÇÃO: observação do envolvimento e participação dos alunos. Realização ou não do painel. 
DESENVOLVIMENTO: 
 Formar equipes de alunos e sortear para cada uma um dos países industrializados do capitalismo central 

ou emergente. 
Cada equipe deverá pesquisar e descobrir grandes MARCAS e INDÚSTRIAS cujas matrizes estejam 

ligadas ao país que lhes coube pesquisar.Organizar datas para que os alunos tragam  os recortes e o restante 
dos materiais para montagem dos painéis. 

Para que os cartazes sejam colados na sala de aula cada equipe deverá relatar as conclusões da pesquisa 
realizada sobre o processo de industrialização nestes países. O professor deverá incentivar a discussão sobre 
questões relativas a qualidade de vida dos operários e do processo de internacionalização da economial. 

 
Imagens  
Comentários e outras sugestões de Imagens:  
A industrialização e o desenvolvimento dos sistema de transporte são inseparáveis. Porem, o homem 

sofre as conseqüências da poluição que degrada o meio ambiente. 
   
Sugestão de Leitura  
Categoria: Livro                                                                
Sobrenome: DEAN  
Nome: WAREN  
Título do Livro: A industrialização em São Paulo.  
Edição: 1  
Local da Publicação: São Paulo  
Editora: Difel  
Disponível em (endereço WEB):   
Ano da Publicação: 1976  
Comentários: 
 
Obra fundamental para compreender o processo de industrialização brasileira a partir de São Paulo.   
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Categoria: Livro                                                                
Sobrenome: Harman  
Nome: Francisco Foot  
Título do Livro: História da Indústria e Trabalho no Brasil  
Edição: 1  



Local da Publicação: São Paulo  
Editora: Ática  
Disponível em (endereço WEB):   
Ano da Publicação: 1998  
Comentários: 
O autor além de demonstrar como se dá o processo de industrialização em várias regiões do Brasil 

consegue demonstrar como se deu a organização dos operários em sindicatos e partidos.  
  
Categoria: Livro                                                                
Sobrenome: OLIVEIRA  
Nome: Dennison de.  
Título do Livro: Urbanização e Industrialização no Paraná  
Edição: 1  
Local da Publicação: Curitiba  
Editora: Seed  
Disponível em (endereço WEB):   
Ano da Publicação: 2001  
Comentários: 
 
Uma das poucas obras a analisar especificamente a industrialização paranaense e sua relação com o 

processo de urbanização. Segundo o próprio autor: " Este livro se propõem a interpretar de que forma nosso 
Estado se industrializou e urbanizou, forjando-se no processo uma rede de cidades, uma economia altamente 
diversificada e uma determinada estrutura de poder, as quais podem ser entendidas como elementos mais 
marcantes da sociedade paranaense contemporânea". 

  
 Notícias  
Categoria: Jornal on-line                                                                
Sobrenome: TIBURCIO  
Nome: TIAGO  
*Título da Notícia/Artigo: História da indústria brasileira em exposição  
*Nome do jornal: O universitário  
Disponível em (endereço WEB): http://www.ouniversitario.com/bd/sistema/noticia.asp?id=183  
*Acessado em (mês.ano): Novembro/2007  
Comentários: 
 
Reportagem a respeito da exposição de objetos de várias épocas mostram a evolução da indústria 

nacional, que começou produzindo sacos no século XIX e hoje utiliza alta tecnologia em alguns ramos, como 
a exploração petrolífera. A exposição realizada em parceria pela casa França-Brasil. A reportagem detalha  
como em uma enorme sala objetos estão expostos, há também telões com vídeos e conteúdos em áudio. Há 
também atores que, vestidos com trajes das épocas, vão guiando os visitantes e ajudando o público a entender 
o percurso da nossa indústria. 

Além de aprender sobre a evolução da indústria brasileira é um excelente meio do professor de história 
conhecer algumas técnicas modernas de exposição museológica. 

   
Destaques  
Título:  Utilização do Vapor   
Fonte:  PEREIRA, Magnus Roberto de Mello. Semeando iras rumo ao progresso. Curitiba: Editora da 

UFPr, 1996.   
Texto:   
O Professor Magnus Pereira em seu livro faz uma descrição da incorporação de tecnologia aos engenhos 

de beneficiamento de mate. A respeito da utilização da máquina a vapor faz o seguinte relato: "O passo 
seguinte dado pelos proprietários da fábricas foi a introdução de caldeira a vapor. David Carneiro, sem 
especificar datas, afirma que o primeiro industrial a usar energia térmica em substituição à roda d’água foi o 



Coronel José Munhoz. Temístocles Linhares diz que essa prerrogativa cabe a João Antonio Pereira Alves, que 
em 1857 instalou uma caldeira em sua fábrica de Antonina que moviam simultaneamente 40 mãos de pilão."  
pag 52.  

Nas páginas seguintes Pereira estabelece um sentido para incorporação de tecnologia naquele período: 
Diz que " A instalação de máquinas não tinha como objetivo primeiro uma economia de mão-de-obra, mas um 
controle maior dos industriais sobre os processos produtivos e o produto final. Desta forma, a fábrica deixou 
de depender do conhecimento e da habilidade que tinha cada operário. O produto final passou a depender de 
um único trabalhador: o feitor, que detinha o conhecimento das fórmulas da composição do mate destinado a 
cada mercado. Mas mesmo esse feitor tenderia a desaparecer. O mate passou a ser separado através de uma 
seqüência de peneiramentos e cada granulometria era conduzida a um silo correspondente. Antes da 
embalagem, o mate era recombinado segundo fórmulas específicas. À medida que essas fórmulas foram se 
tornando fixas, a indústria deixou de depender até mesmo do feitor."  p. 55 

 
Paraná  
Título:  A ECONOMIA PARANAENSE   
Texto: Vale lembrar de forma breve o processo histórico paranaense em que contextualiza nossa questão 

central. O território que hoje corresponde ao  Paraná nunca ocupou um lugar central nas atividades 
econômicas brasileiras no período colonial e imperial. Para nos integrarmos ao capitalismo internacional 
estivemos na periferia das atividades agro-exportadoras e mineradoras, e que essa realidade só veio a alterar-
se no século XX quando nos integramos a atividade cafeeira[1]. 

O território paranaense habitado por índios carijós conheceu a presença portuguesa através do trabalho 
catequético dos jesuítas que aqui estabeleceram alguns aldeamentos e pelos moradores da capitania de São 
Vicente que desciam o litoral e adentravam as serras em busca de metais preciosos.  

Nos aldeamentos jesuíticos fazia-se a criação de gado e plantação de diversos gêneros para a 
subsistência e já exportava-se, ainda no século XVII, a erva-mate, milho, mandioca. 

O ouro foi descoberto no séc. XVII por bandeirantes na baía de Paranaguá. Esse tipo de achado era 
ainda uma novidade no período e isso ocasionou um surto de povoamento de pessoas provenientes das regiões 
de Santos, São Vicente, São Paulo, Cananéia e do próprio Rio de Janeiro.  

Por demanda da atividade mineradora nos integramos à vida econômica da colônia Brasil através da 
mão-de-obra escrava indígena e africana.  A mineração favoreceu o surgimento dos primeiros aglomerados 
populacionais no litoral (Paranaguá transformada em Vila em 1649, Morretes e Antonina) e no planalto 
(Curitiba transformada em 1693  e São José dos Pinhais). Tais aglomerados supriram os mineradores de gado 
e gêneros agrícolas para subsistência e com mulas para o transporte. 

Com o esgotamento do ouro na serra e no planalto e com as notícias da sua descoberta em outras partes 
da colônia ocorre um esvaziamento populacional. Aos que permaneceram restou a agricultura de subsistência 
e a busca de novas terras no planalto que permitiram a integração com a atividade mineradora das “minas 
gerais” através da pecuária. Segundo  STECA e FLORES: O gado vacum e cavalar apareceu nos Campos 
Gerais vindos de São Vicente, ali se desenvolveu e passou a ser o melhor negócio para aqueles que viviam da 
pecuária. Teve grande importância por ocasião da fome nas minas do Brasil Central (1697-1698), fazendo 
com que sua criação atingisse o máximo durante o século XVIII.(...) ‘Os cavalos de Curitiba’, eram os 
preferidos pelos paulistas porque ali chegavam mansos, fortes e prontos para o uso imediato.[2] 

Com o passar do tempo os produtores de gado passaram também passaram  a intermediários fornecendo 
seus campos como ponto de parada e descanso para gado de outros intermediários (os tropeiros que fazia a 
ligação dos fazendeiros com a feira de Sorocaba) vindos das áreas mais ao sul da colônia. Muitos destes 
fazendeiros passam também a fazer o transporte do gado para a região de Sorocaba tornando-se também 
comerciantes. SANTOS nos explica que formou-se no segundo planalto uma nova sociedade regional (a 
primeira era formada pelo litoral e primeiro planalto) composta por fazendas auto-suficientes com alguns 
donos ricos e uma população formada por capatazes, camaradas, agregados e negros escravos[3]. Tais 
atividades são chamadas tradicionalmente na historiografia paranaense de tropeirismo.  

A cidade de Curitiba começa a ocupar uma posição intermediária entre essas duas áreas econômicas 
paranaenses: a dos Campos Gerais (dinâmica e integrada ao Brasil central) e a economia de subsistência 
situada no primeiro planalto e no litoral.[4]  



O Paraná continua ocupando uma posição periférica na dinâmica econômica da colônia, porém, há que 
se considerar, mais expressiva durante o século XVIII em virtude do surto de crescimento que a atividade 
exploradora em Minas Gerais provocou nas demais províncias. 

Coexistindo com o tropeirismo uma parte da população paranaense ocupou-se de uma outra atividade: a 
exploração da erva-mate (ilex paraguaiensis).  

Descrevendo de modo superficial podemos dizer que a população no final no séc. XVIII de acordo com 
técnicas rudimentares aprendidas com os jesuítas e guaranis cuidava da colheita das folhas de mate nativo, sua 
secagem, torra, moagem e transporte para algum entreposto comercial. Este comerciante por sua vez mandava 
este mate para o litoral onde era exportado para o Uruguai, Argentina e Paraguai. De início uma exportação 
tímidas em virtude do controle destes mercados pelo mate fornecido pelas missões jesuíticas. Com a expulsão 
dos jesuítas e 1767 um aumento crescente neste comércio até praticamente tomar conta de todo com o final da 
Guerra do Paraguai no séc. XIX. 

Trata-se de um período em que a população paranaense entre efetivamente nas atividades comerciais da 
colônia ficando as atividades de subsistência num segundo plano. Trata-se de um conjunto dinâmico de 
atividades que somava o tropeirismo (incluindo a criação de gado) e a exportação da erva-mate.  

As atividades mercantis da erva estabelecidas no litoral acabaram por adentrar a esfera da produção 
durante o século XIX.  Trata-se do fenômeno conhecido na etapa do desenvolvimento do capitalismo quando 
o burguês que controlava o o acesso ao mercado assume o papel de produtor. Passa a adquirir a matéria prima, 
em nosso caso as folhas de mate, e passa a beneficia-las em engenhos movidos por força hidráulica situados 
nas cidades litorâneas (Paranaguá, Morretes, Antonina e Porto de Cima).   No final do século XIX esses 
engenhos passam a concentrar-se em Curitiba, mais próximo dos fornecedores da folha e com novas 
tecnologias de produção para atender uma grande demanda.  

Essa última fase é a que nos interessa. Trata-se do período de 1880 a 1910 em que procuraremos 
problematizar a questão da Tecnologia relacionando-a com os vários aspectos sociais, políticos e econômicos 
que encontra-se visceralmente ligada. 

O território que hoje corresponde ao  Paraná nunca ocupou um lugar central nas atividades econômicas 
brasileiras no período colonial e imperial. Para nos integrarmos ao capitalismo internacional estivemos na 
periferia das atividades agro-exportadoras e mineradoras, e que essa realidade só veio a alterar-se no século 
XX quando nos integramos a atividade  

-------------------------------------------------------------------------------- 
[1] Segundo o historiador Carlos Antunes a “formação econômica do Paraná tem sido explicada a partir das relações 

centro-periferia, de acordo com a visão cepalina, interpretada por PADIR (1981). Cuja tese demonstra que a industrialização de 

São Paulo (centro econômico) determinou certa divisão de trabalho no País, cabendo às regiões periféricas a produção da 

subsistência como forma de integração a uma economia espacial brasileira”. SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. Vida Matérial 

Vida Econômica. Coleção História do Paraná Textos Introdutórios. Curitiba: Seed, 2001, pág.11 e 13. 

[2] STECA, Lucinéia Cunha, FLORES, Mariléia Dias. História do Paraná. Do Século XVI à década de 1950. Londrina: 

Eduel, 2002, p. 179. 

[3] SANTOS, Carlos Roberto Antunes dos. Vida Matérial Vida Econômica. Coleção História do Paraná Textos 

Introdutórios. Curitiba: Seed, 2001, pág. 13. 

[4] De acordo com o Prof. Brasil Pinheiro Machado “A expansão se fez pelas regiões dos campos naturais, sendo, na 

organização da vida social, os matos apenas serventias da vida campeira. Nesta área de expansão, tendo como centro dominante a 

cidade de Curitiba, estruturou-se uma sociedade regional” in PINHEIRO MACHADO, Brasil. Formação da estrutura agrária 

tradicional dos campos gerais. Boletim da Universidade Federal do Paraná. Curitiba, n.3, 1963, p.7. 

 


