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Do passado aos nossos dias: 

das invasões bárbaras do início da Idade Média às imigrações dos povos 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento da Idade Contemporânea

Objetivos

Comparar as diferenças e semelhanças entre os interesses das invasões bárbaras no Império 

Romano do final da Antiguidade para a Idade Média, e as imigrações dos povos subdesenvolvidos ou 

em desenvolvimento nos países desenvolvidos da Europa e América do Norte (império econômico) 

da Idade Contemporânea (atualidade), através de pesquisas,  explicações do professor e leitura da 

unidade 1 do livro de História 7 do projeto Araribá, para compreenderem que apesar dos grandes 

avanços científicos e tecnológicos ainda  temos dificuldades em nos organizarmos socialmente, 

devido a pouca valorização do conhecimento real da existência humana, oferecidos por disciplinas 

consideradas acessórias aos interesses de mercado, o que faz repetirmos equívocos do passado.

Indicação

Unidade 1 – A Formação da Europa Feudalismo

Principais temas: As migrações bárbaras e a deposição do imperador;                            

A ruralização da sociedade; Os bárbaros e a fragmentação do poder imperial.

Desenvolvimento

Fazer um painel comparativo na sala de aula com dois lados, um para os bárbaros e outro para 

os imigrantes da atualidade, para que sejam colocados os tópicos e resultados das pesquisas.

Os alunos podem fazer grupos ou duplas para desenvolver as pesquisas; alguns grupos 

pesquisam os vários povos bárbaros, e outros as imigrações dos países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento, para que ao final seja feito uma discussão sobre as diferenças e semelhanças 

dos fatos.



2

Atividade – História

7º ano – Unidade 1

Questões a serem levantadas para as pesquisas:

Bárbaros

1. Quem eram esses povos?

2. Qual era o lugar e a situação em que viviam antes de buscarem o império romano?

3. Quais as razões que os fizeram  buscar as fronteiras do império romano?

4. Quais as influências e benefícios culturais e econômicos que os bárbaros tiveram e deram aos 

romanos?
Professor: analisar as conseqüências positivas e negativas das invasões bárbaras para o império e para os 

bárbaros.

Imigrantes

1. Quais os principais países para os quais o povo costuma imigrar?

2. Quais os principais motivos que levam as pessoas saírem de seus países subdesenvolvidos ou 

em desenvolvimento?

3. Qual a porcentagem de imigrantes que acabam se fixando nos países desenvolvidos?

4. Qual a porcentagem de pessoas que retornam ao seu país de origem?

5. Quais as influências e benefícios culturais e econômicos que os imigrantes tiveram e deram aos 

países desenvolvidos?

Professor: analisar as conseqüências positivas e negativas das imigrações para os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento.

Ao final das pesquisas e debates, com reflexões do professor com a turma, deverá ser feito 

um registro no quadro da conclusão desse trabalho, observando os fatos que podemos comparar 

para demonstrar  o que se repete na história por não ter aprendido com ela.

A avaliação fica a critério de cada professor(a), verificando o conteúdo das pesquisas, 

apresentação e debates das pesquisas dos alunos.

Esse trabalho  pode ser desenvolvido em forma de seminário também.
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Sugestões: 

Livros

GUERRAS, Maria Sonsoles. Os povos bárbaros. São Paulo: Ática. (Princípios)

STEINMANN, Heloisa; OLMO, Maria José A. Del. No tempo do feudalismo. São Paulo: Ática. (O 

cotidiano da história).

Sites

 Enciclopédia virtual wikipédia (pt.wikipédia.org)

 Biblioteca virtual da USP (www.bibvirt.futuro.usp.br)

 Ensino de história (www.historianet.com.br)


