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O avanço tecnológico a partir da revolução industrial. 

- O conhecimento científico e o tecnológico são resultados de uma construção humana, inseridos 
em um processo histórico e social. 
- O surgimento das primeiras máquinas térmicas na Inglaterra no século XVIII, as máquinas a 
vapor, está diretamente relacionado com a Primeira Revolução Industrial. 
- O surgimento das máquinas térmicas provocou profundas mudanças na sociedade da época, 
seja nas relações entre patrões e empregados, seja revolucionando os transportes. 
- À medida que as máquinas abrem caminhos práticos para ações corriqueiras, também são 
capazes de tomar postos de trabalhos ocupados por humanos. Segundo uma previsão das 
Nações Unidas, o aumento da taxa de desemprego global é de onze milhões até 2020. 
- Definir se a tecnologia trouxe benefícios ou malefícios à humanidade é reduzir um vasto campo 

de ideias a um conceito muito menor. Não se pode dizer que a tecnologia é boa ou ruim, pois isto 

dependerá do uso que se faz dela. Para não se fazer escravizar pelos sistemas tecnológicos, é 

necessário educar o autocontrole quanto a seu uso e reconhecer e dar o valor às relações 

humanas. 

O historiador David Landes, referindo-se à Revolução Industrial, escreveu: 

“O cerne dessa Revolução foi uma sucessão inter-relacionada de mudanças tecnológicas. Os 
avanços materiais ocorreram em três áreas: (1) houve uma substituição das habilidades humanas 
por dispositivos mecânicos; (2) a energia de fonte inanimada —especialmente a do vapor— 
tomou o lugar da força humana e animal; (3) houve uma melhora acentuada nos métodos de 
extração e transformação das matérias primas, especialmente no que hoje se conhece como 
indústrias metalúrgicas e químicas.” 
 

 Diante dos dados acima, passo algumas orientações a fim de auxiliar na busca de suas 
investigações e informações, com o intuito de oferecer  melhores condições de desenvolvimento da 
pesquisa e criar condições para você, caro aluno, argumentar sobre o tema e entregar um resumo 
respondendo as seguintes indagações:  

 

1. O que são máquinas térmicas? 

2. Qual a relação entre o surgimento das primeiras máquinas térmicas e a revolução industrial? 

3. Estabeleça uma relação entre o avanço tecnológico e a taxa de desemprego.  

4. Quais as consequências da revolução industrial? 

5. Faça uma retrospectiva desde o surgimento da primeira máquina térmica até os dias de hoje, fazendo 

projeções para o futuro e a dependência da humanidade em relação ao uso de máquinas para facilitar a 

realização de tarefas. 
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Orientações Importantes  

 E importante você se conscientizar de que uma pesquisa não é uma mera cópia e sim uma síntese 
de um conjunto de informações. Para elaborar uma boa pesquisa é preciso recorrer a várias fontes 
(revistas, jornais ou sites) confiáveis, somente após extrair as informações que procura, deve-se 
iniciar a elaboração do trabalho.  

 

 O trabalho deve estar dividido em partes:  
 
1º. Capa - Identificação do trabalho (escola, aluno, série, turma e titulo)  
 
2º. Introdução com objetivo - Explicar do que se trata o trabalho e o que você pretende aprender com 
ele, colocando também o objetivo, indicando para que o trabalho foi proposto. Importante sempre começar 
com um verbo, fazendo uma redação de aproximadamente 10 linhas.  
 
3º. Desenvolvimento - Nessa parte irá colocar as informações da pesquisa realizada.  
 
4º. Conclusão - Fazer um texto com  seu ponto de vista sobre o assunto estudado, indicando sua opinião 

sobre o que aprendeu. (aproximadamente 10 linhas)  
 
5º. Bibliografia - Anotar as fontes que utilizou para realizar a pesquisa.  

 Leia todo material pesquisado, sublinhe as principais informações e reescreva o texto com as 
partes ressaltadas utilizando suas palavras próprias para realizar o resumo.  

 Cuidado com a redação do trabalho. Faça uma correção com o propósito de corrigir erros 
ortográficos e gramaticais. Peça para alguém ler seu trabalho, uma segunda opinião sempre é 
importante.  

 Não é obrigatório que o trabalho seja digitado, mas é indicado que o faça. Caso utilizar dessa 
tecnologia formate a pagina da seguinte forma: letra ARIAL ou TIMES NEW ROMAN – tamanho 12  

 Se possível utilize imagens, elas são ótimas referências e fontes de informação.   
 
 
OBS: Sugestões de sites para aprofundar seus conhecimentos: 
 
http://brasilescola.uol.com.br/fisica/historia-das-maquinas-termicas.htm 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Industrial 
http://www.infoescola.com/historia/revolucao-industrial/ 
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