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      “ Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como 
se fosse viver para sempre!!!!” 
Mahatma Gandhi 

 

                                    

➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” ( 30 a 04 de dezembro). 
➢ Seguir orientações da professora. 
➢ Atividade avaliativa. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

  
Ciências Humanas e suas Tecnologias - História 
Ensino Fundamental, 9º Ano 
 

TRABALHANDO COM TEXTOS  
Os dois textos desta parte das atividades apresentam as condições de vida e de trabalho 
das crianças inglesas durante a Revolução Industrial, no século XIX. 
 
 ATIVIDADE 1 
 Leia-os com atenção e responda as perguntas ao final.  
 
A elevada mortalidade que se verifica entre os filhos dos operários, e particularmente dos 
operários de fábrica, é uma prova suficiente da insalubridade à qual estão expostos durante 
os primeiros anos. Estas causas também atuam sobre as crianças que sobrevivem, mas 
evidentemente os seus efeitos são um pouco mais atenuados do que naquelas que são 
suas vítimas. [...] O filho de um operário, que cresceu na miséria [...], na umidade, no frio e 
com falta de roupas, aos nove anos está longe de ter a capacidade de trabalho de uma 
criança criada em boas condições de higiene. Com esta idade é enviado para a fábrica, e 
aí trabalha diariamente seis horas e meia (anteriormente oito horas, e outrora de doze a 
catorze horas, e mesmo dezesseis) até a idade de treze anos. A partir deste momento, até 
os dezoito anos, trabalha doze horas. Aos fatores de enfraquecimento que persistem junta-
se também o trabalho. É verdade que não podemos negar que uma criança de nove anos, 
mesmo filha de um operário, possa suportar um trabalho cotidiano de seis horas e mais 
sem que daí resultem efeitos nefastos visíveis, de que este trabalho seria a causa evidente. 
Mas temos que confessar que a permanência na atmosfera da fábrica, sufocante, úmida, 
por vezes de um calor morno, não poderia em qualquer dos casos melhorar a sua saúde.  
 
ENGELS, Friedrich. A situação da classe operária na Inglaterra. São Paulo: Global, 1986 
[1845], p. 170-171.  
 
Glossário  
Insalubridade: Que provoca doenças ou que coloca em risco a saúde do trabalhador. 
Atenuados: Enfraquecido, moderado, reduzido.  
Nefastos: Malvados, péssimos, desfavoráveis. 
 
a) Como Engels descreve as condições de trabalho das crianças na indústria? 



b) Quanto tempo uma criança trabalhava na Inglaterra do período? 
c) Qual tipo de trabalho estas crianças faziam, segundo o autor? 
d) Engels concorda com o trabalho infantil? Por quê? 
e) Quais eram os efeitos para a saúde das crianças trabalhadoras desta situação, 
segundo o autor? 
f) Por que os filhos de famílias operárias precisavam trabalhar no século XIX? 
 
 
ATIVIDADE 2  
Leia com atenção o texto de Charles Dickens e depois responda.  
“No dia em que completou nove anos, Oliver Twist era um pirralho, amarelo como um 
defunto e singularmente magro. Oliver devia à natureza ou a seus pais um espírito vivo e 
reto, que não teve dificuldade em se desenvolver, apesar das privações do estabelecimento, 
e foi talvez a isso que ele deveu ter chegado ao seu nono aniversário natalício. Fosse como 
fosse, completava ele nove anos e estava nesse dia no depósito de carvão com dois 
companheiros, que receberam com ele uma dose de bofetões e foram metidos no dito 
depósito, por terem tido a audácia de dizer que estavam com fome. [...] Ora, aconteceu que 
um dia de manhã o Sr. Gamfield, limpador de chaminés, ia descendo a rua e pensando na 
maneira de pagar uma porção de aluguéis atrasados. Quanto mais pensava e calculava, 
tanto menos chegava à soma de cinco libras esterlinas de que precisava. No seu desespero 
de não poder perfazer aquela soma, batia na besta e no burro, quando deu com os olhos 
no cartaz que estava pregado na porta do asilo. [...] — Há aqui um menino que a paróquia 
deseja fazer aprendiz de alguma coisa? — disse ele. — Sim — respondeu o sujeito do 
colete branco com um benévolo sorriso. — Que me quer? — Se a paróquia quiser que ele 
aprenda um ofício agradável como o de limpador de chaminés, por exemplo — disse o Sr. 
Gamfield —, preciso de um aprendiz e estou disposto a encarregar-me dele. — Entre — 
disse o sujeito do colete branco. Quando o Sr. Gamfield expôs ao conselho o que queria, 
disse o Sr. Limbkins, presidente: — O ofício de limpador de chaminé é bem porco. — Tem-
se visto morrerem as crianças nas chaminés — disse outro sujeito."  
 
DICKENS, Charles. Oliver Twist. São Paulo: Hedra, 2002 [1837].  
 
Glossário 
 Benévolo: que tem bons propósitos; bem-intencionado; bondoso.  
Libras esterlinas: moeda corrente no Reino Unido.  
Natalício: De nascimento.  
Ofício: Trabalho, profissão, atividade.  
Perfazer: Completar, conseguir, totalizar, inteirar. 
 Paróquia: Parte de uma igreja (neste caso, a igreja que cuidava do orfanato onde estava 
Oliver). 
 
a) Como era Oliver Twist, segundo o texto? 
b) Como era o seu cotidiano? 
c) Ele era bem tratado no orfanato em que morava? Cite um trecho do texto que 
comprove sua resposta. 
d) Como o trabalho aparece na vida de Oliver? 
e) Qual era o ofício que o sr. Gamfield se dispõe a ensinar para ele? Por que este ofício 
era comum no período da Revolução Industrial? 
f) Como era o ofício oferecido pelo Sr. Gamfield a Olvier Twist? 


