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Sugestão de Atividades – História
6º ano – Unidade 7

Título: “REFORMA AGRÁRIA ONTEM E HOJE”. “A história ainda não conseguiu nos ensinar?”

Objetivo: Fazer que compreendam os fatores que levaram e levam a população mais pobre a 
reivindicar direitos à terra, ou seja, a oportunidade em obter qualidade de vida por meio do tra-
balho, através de pesquisas bibliográficas, sites e explicação do (a) professor (a) para que pos-
sam obter consciência crítica a respeito de que a liberdade de propriedade vai até quando não 
prejudica sua própria sociedade, relegando a uma massa enorme a marginalidade, produzindo 
uma nação medíocre com capitalismo selvagem, pois estudando e analisando a história da hu-
manidade com afinco o estudante perceberá os erros do passado para não repetir no presente, 
lembrando sempre que existe uma nação mal organizada todas as camadas sociais saem per-
dendo, seja nos fatores materiais, quanto nos existenciais, como: falta de segurança, analfabetis-
mo, miséria e por fim a desvalorização do próprio país, como hoje se encontram as nações de 
terceiro mundo, como o Brasil.
Professor (a) de História, não se esqueça de que vocês são um dos principais, se não for o principal, transformador 

social (consciência cidadã), os outros só complementam ou não.

Indicação: Unidade 7 – A civilização Romana; Tema 4 – As lutas sociais em Roma.

Desenvolvimento:
O (a) professor (a) deverá pedir para toda a turma uma pesquisa sobre a vida dos irmãos Graco 
e dos romanos (patrícios), antes e depois do projeto de Tibério, para observar os fatores que o 
fez elaborar tal reivindicação política e social. Após as pesquisas estarem completas pedir aos 
alunos para que se organizem em grupos para elaborarem um jornal que tente convencer através 
de suas reportagens da importância de se entender a história para o engrandecimento de um 
povo, não esquecendo dos direitos e deveres de todos e o direito à propriedade, mas nunca o seu 
acúmulo obsessivo, lembrando que hoje a distribuição de renda está sendo cobrada dos países 
que não a cumpre, pois o giro do capital depende disso.

1ª etapa
Pedir pesquisa bibliográfica e de sites para todos os alunos, em um prazo de 7 dias.
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2ª etapa
Corrigir as pesquisas oralmente com os alunos para observar se eles conseguiram os dados 
sobre o abuso de poder dos patrícios e os “furtos” que eles fizeram enquanto os plebeus estavam 
nas lutas do império, os empréstimos que os plebeus faziam junto aos patrícios e não 
conseguiam pagar, e por isso foram perdendo suas propriedades. Resumindo: os patrícios afasta-
vam as cercas nas terras dos plebeus que estavam nas guerras. Quando voltavam, já havia per-
dido parte de suas terras (furtos). 
E os plebeus também voltavam sem dinheiro das guerras e emprestavam dinheiro dos patrícios 
para poder plantar, e se não saudassem a dívida eram obrigados a passar suas terras como 
pagamento de suas dívidas.

MST – HOJE
Um grande número de brasileiros que perderam suas terras para o Banco do Brasil, principal-
mente os pequenos proprietários do sul e também os que tinham e ainda têm dificuldades em 
retirar empréstimos bancários para suas plantações e acabam vendendo ou perdendo suas pro-
priedades e migram para os centros urbanos sem especialização para o mercado de trabalho.
No passado estudamos desde as capitanias hereditárias que as terras só eram cedidas aos 
nobres portugueses, coisa que mudou pouco até o século XIX, com a lei de terras, que muitos 
imigrantes europeus tiveram mais oportunidades em obter terras no Brasil que nós brasileiros, 
descendentes dos nativos e negros.

3ª etapa
Ponderar com os alunos as seguintes informações: o que seria educativo a ser escrito de maneira 
didática e analítica dentro da faixa etária deles; em um sulfite duplo pautado eles devem fazer 
suas “reportagens” sobre os Irmãos Graco na antiguidade e MST na contemporânea, deixando-os 
elaborarem a manchete principal e os subtemas da reportagem, concluindo a matéria chamando 
a atenção dos cidadãos para buscarem sempre as razões dos movimentos sociais e a ficarem 
espertos com algumas mídias a serviço do sensacionalismo.
(Em todos os movimentos existem pessoas radicais, se não as tem são implantadas)
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QUESTÕES DE PESQUISA

- Em que os patrícios contribuíram para a má distribuição de terras em Roma?
- A que camada social os Irmãos Graco pertenciam e qual cargo exerciam no senado romano?
- O que foi e qual é o objetivo do projeto de terras dos Irmãos Graco, primeiramente de Tibério?
- O que os patrícios acabaram fazendo com o projeto dos Irmãos Graco e como foi o fim dos 
irmãos.

MST
1. Pesquisar sobre as capitanias hereditárias.
2. As leis de terras no Brasil do século XIX.
3. Quem e como iniciou o movimento sem-terra no Brasil?
4. Os objetivos desse movimento.
5. Como está o projeto de Reforma Agrária hoje no país?
6. Quantos já foram assentados e deram certo?
7. Pelo tamanho do movimento em todo Brasil, o número de conflitos e invasões é proporcional, 
ou menor/maior?
8. Por que a mídia mostra mais os conflitos e as invasões do que os assentados  que deram certo 
em todo país?
9. Em que podemos comparar a Roma Antiga e o Brasil de hoje?

Material por grupo:
• De 1 a 2 folhas duplas pautadas de sulfite.
• Lápis de cor para fazer desenhos (figuras).
• Recortes de revistas e jornais para colarem em meio aos antigos escritos.
• Cola.

A idéia é fazer em sala um manuscrito com imagens (desenhos) e ou colagens de figuras, para 
não perder a criatividade e não sofrer influências dos adultos de casa, dependendo do resultado o 
(a) professor (a) poderá fazer um mural dos jornais.
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Já trabalhei, e observei que aprendem muito mais que só os estudos e as leituras do dia-a-dia.
Sr. (a) professor (a) ocupará no máximo 3 aulas e a compreensão do contexto do Império romano 
será bem maior.
Bom trabalho!

Sugestões de livros/sites

SITES:
Enciclopédia virtual wikipédia. <pt.wikipédia.org.>
Ensino de história: <www.historianet.com.br>           
Didáticos e temáticos: http://www.bibivirt.futuro.usp.br/textos/didaticos_e_tematicos
         
LIVROS:
CORASSIN, Maria Luíza. A Reforma agrária na Roma antiga. São Paulo: Brasiliense, 1988 (Tudo 
é História).
ROULAND, Norbert. Roma: democracia impossível? Brasília: UNB, 1997.
   


