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Este material tem como objetivo proporcionar ao aluno realizar 
discussões a respeito do poema Morte e vida Severina do autor João Cabral de 
Melo Neto. A partir do estudo dessa literatura os alunos serão 
capazes de refletir sobre as condições de vida e desafios enfrentados pelo 
personagem Severino fazendo um paralelo com as condições de trabalho da 
realidade atual.

Esta sequência didática apresenta atividades que envolve leitura,
interpretação, raciocínio, estímulo de sentidos e percepção da realidade 
habilidades em estabelecer comparações e em tirar conclusões. Assim, a
sequência terá três etapas: produção inicial, dois módulos sequenciais e uma
produção final.

● Ler, interpretar e produzir textos; 

●  Buscar ativar conhecimentos prévios sobre o assunto abordado;

● Reconhecer e raciocinar sobre a sociedade; 

● Refletir e sobre o mundo do trabalho; 

● Análise histórica da sociedade em relação aos desafios do mundo 

do trabalho; 

● Conhecer o gênero textual poema; 

● Explorar a relação entre o texto e a realidade atual; 

● Assumir atitude crítica e reflexiva sobre a estratificação social; 

●  Defender pontos de vista;

● Compreender e posicionar-se em relação ao conteúdo da obra apresentada; 

● Produzir texto argumentativo com interpretação própria sobre o 

conteúdo abordado 

 

ESTA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PODERÁ PROPORCIONAR AOS ALUNOS AS 
SEGUINTES OPORTUNIDADES:
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Reflexão: Aqui a professora pesquisadora buscará levar os alunos a refletirem 
sobre a importância de conhecer a contextualização do local que se vive, da situação
 da sociedade, buscando discutir questões do desemprego e falta de políticas públicas.

     Também será incentivado aos alunos a fazerem um paralelo sobre as

 condições atuais dos mesmos com as condições apresentadas no poema, sendo importante

 destacar que as escolas técnicas hoje oferecem a oportunidade de alunos estudarem 

e se aperfeiçoarem em uma profissão, aprender com profissionais experientes e se 

preparar para o mercado de forma consciente. Realidade esta que há poucos anos

 era ainda distante para muitas pessoas. 
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Este é o questionário final com o objetivo de avaliar a aprendizagem após a aplicação
das aulas com tema "O ESTUDO DO POEMA MORTE E VIDA SEVERINA A PARTIR 
DA PERSPECTIVA DO TRABALHO"
  
.
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2) Para você quais são os principais problemas que uma
pessoa enfrenta na procura do primeiro emprego?
3) Marque a alternativa que considera uma característica importante 
para o indivíduo se inserir e no mundo do trabalho:
(   ) Conhecimento do mercado;
(   ) Qualificação profissional;
(   ) Conhecer os direitos e deveres trabalhistas;
(   ) Boa relação interpessoal;
(   ) Manter a franqueza 
(   ) Estar informado.

4) O que é trabalho para você?
5) Sobre as relações trabalhistas do passado e do presente, nas afirmativas a seguir, 
marque a opção que você mais concorda:
(   ) As relações trabalhistas se adaptaram ao contexto histórico de cada época 
e hoje chegou no seu melhor momento;
(   ) Ainda há muitos direitos trabalhistas que não foram conquistados;
(   ) Os trabalhadores atuais, assim como no passado, precisam exercer funções fixas, 
predeterminadas pelas empresas para se atingir determinado fim;
(   ) O trabalhador atual precisa ter características que se adaptem a nova 
realidade como a flexibilidade, o trabalho em equipe e o conhecimento do negócio. 
6) A seguir assinale a afirmativa a qual você mais se identifica em relação ao 
mundo do trabalho.
(   ) O primeiro emprego é fator decisivo para o seguimento da vida profissional;
(   ) Em qualquer profissão, há tarefas agradáveis e desagradáveis, 
mas que precisam ser feitas;
(   ) Ao longo da vida, é comum a pessoa passar por diversas experiências 
de trabalho até encontrar um caminho que faça sentido; 
(  ) As pessoas ficam desempregadas por que não tem qualificação para o trabalho.

1) Você acha que a literatura pode contribuir para o enfrentamento dos desafios 
existentes no mundo do trabalho? Por quê? 
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