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DISCIPLINA : HISTÓRIA  

SEMANA 08 :  
 

NOME:  Nº:  SÉRIE: 8 A,B,C 

PROFESSOR(A):FABIA CRISTINA SOARES DA SILVA CARGA HORÁRIA SEMANAL:   03 

ENVIAR PARA: WHATSAPP  E  GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO:  MOVIMENTO CARTISTA, LEIS TRABALHISTAS E SURGIMENTO DO 

SINDICATOS 

HABILIDADE(S): (EF08HI03) Abordar o processo social, político e econômico, a articulação mercados estrangeiros. O 

desenvolvimento de novas categoria sociais consequentemente modificação nos costumes e culturas 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: FAZER A LEITURA DO TEXTO E RESUMO  NO CADERNO. 
FONTE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=E7YJRZRFYUW 
 

ORIENTAÇÕES:  
APÓS A LEITURA E REGISTRO DO RESUMO  NO CADERNO, ASSISTIR O VÍDEO. RESPONDA : 
 
1 – NA SUA OPINIÃO QUAL A IMPORTÂNCIA DOS SINDICATOS NO BRASIL ATUALMENTE? EXPLIQUE SUA 

RESPOSTA. 
 
EM TODAS AS DEVOLUTIVAS, COLOCAR: 

• ATIVIDADE DE HISTÓRIA - PROF. FÁBIA CRISTINA  

• NOME DO ALUNO _____________________________NÚMERO _______SÉRIE_____ 
 
 
 

 
Cartismo 

 

Recebe o nome de cartismo o primeiro movimento de massa das classes operárias da Inglaterra, 

ocorrido entre as décadas de 30 e 40 do século XIX, e que basicamente exigia melhores condições 

para os trabalhadores na indústria. Durante vários anos os cartistas realizaram comícios e 

manifestações por todo o país, nos quais participaram milhões de operários e artesãos. 

https://www.youtube.com/watch?v=E7YJRzrFYuw


 

O nome do movimento tem sua origem na carta escrita pelo radical William Lovett, em maio de 1838, 

a chamada Carta do Povo, na qual estavam registradas todas as reivindicações que os participantes 

do movimento desejavam ver implementadas. 

A carta continha seis exigências: 

 

1. voto universal; 

2. igualdade entre os distritos eleitorais; 

3. voto secreto por meio de cédula; 

4. eleição anual; 

5. pagamento aos membros do Parlamento; 

6. abolição da qualificação segundo as posses para a participação no Parlamento; 

O cartismo é um fenômeno derivado das mudanças trazidas pela primeira revolução industrial. Do 

mesmo modo que esta trouxe progresso e altos lucros a vários de seus idealizadores, uma outra 

massa vinda do campo para suprir a demanda de mão de obra nas fábricas sofria com salários 

baixos, péssimas condições de trabalho e turnos de trabalho excessivos. Vários são os relatos das 

primeiras décadas do século XIX sobre protestos onde o operariado britânico buscava superar as 

dificuldades e problemas de seu cotidiano. O cartismo foi o primeiro movimento tanto de classe 

como de caráter nacional, contra as injustiças sociais da nova ordem industrial na Grã Bretanha. 

O governo reprimiu cruelmente seus simpatizantes e prendeu os seus dirigentes, esmagando o 

movimento. A influência do cartismo, porém, sobre o desenvolvimento do movimento operário 

internacional foi muito grande. Em 1848, a causa cartista ganhou fôlego com a preparação de uma 

grande manifestação operária, onde estima-se a mobilização de aproximadamente 500 mil 

trabalhadores. Com tal representação, os líderes cartistas esperavam finalmente pressionar o 

Parlamento para que este atendesse suas principais demandas. Contudo, a manifestação agendada 

para o dia 10 de abril daquele ano não teve uma participação esperada, devido a uma grande 

tempestade que tomou conta da capital britânica. 

Após o fim do movimento, diversas leis trabalhistas foram criadas no intuito de combater a 

exploração da força de trabalho e mediar as relações entre os operários e a burguesia industrial. 

Bibliografia: 

Cartistas. Disponível em: < http://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/c/cartistas.htm >. 


