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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

A intervenção aconteceu no dia 12 de setembro, na turma do 2ºADM do Colégio PREMEN e teve 
a duração de 20 minutos. O tema da intervenção foi “trabalho”. Abordamos a partir de slides a 

escravidão grega e romana e o feudalismo na Idade Média. A partir disso relacionamos o conceito 
de desigualdade de Jean-Jacques Rousseau com o tema exposto, explicando como a propriedade 
privada influenciou no desenvolvimento da desigualdade social ao longo da história.  

 

OBJETIVOS:  

 Gerar conhecimento sobre o tema trabalhado; 

 Investigar a desigualdade social ao longo da história, 

 Gerar um debate sobre o trabalho e a desigualdade social desde a antiguidade.  

 Fazer uma leitura da desigualdade social a partir do Rousseau. 

METODOLOGIA:  

Sensibilização 

Não houve.  

Problematização 

Após a apresentação de alguns slides e relembrando como era a escravidão grega e romana, a 
acadêmica indagou os alunos sobre o tema, quando será que surgiu a desigualdade no trabalho a 
ponto de uns escravizarem os outros? 

Investigação 

A partir das respostas dadas pelos alunos na problematização, a acadêmica comentou que havia um 

filósofo que tentou investigar esse problema ao longo da história. Assim, foi feita a leitura de um 
trecho da obra “Discurso Sobre A Origem E Os Fundamentos Da Desigualdade Entre Os 
Homens” de Jean-Jacques Rousseau, com a finalidade de investigar as causas da desigualdade 

segundo este filósofo.  

Formação de Conceitos 

Explicação dos conceitos expostos no trecho citado de Rousseau e relação com a escravidão e o 
feudalismo estudados anteriormente. 

 Recursos 

Apresentação de slides, livro didático, multimídia e computador. 

Exposição dos conteúdos, leitura de um trecho da obra Discurso Sobre A Origem E Os 
Fundamentos Da Desigualdade Entre Os Homens  de Jean-Jacques Rousseau e conversa com os 



 

alunos sobre o conteúdo. 

PRODUTOS GERADOS:  

 

Nenhum. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE:  

 

A atividade gerou uma conversa sobre o assunto, assim atingindo seus objetivos, então avalio a 
atividade como tendo resultados positivos.  
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