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A fabulosa morte do professor de Português
Lourenço Cazarré | ILUSTRAÇÕES: Negreiros

Introdução

Caro(a) educador(a),

Você tem em mãos um guia para auxiliá-lo(a) a trabalhar, em sala de aula, a obra A fabulosa morte do 
professor de Português, de Lourenço Cazarré, com ilustrações de Negreiros. Buscamos oferecer material 
de aperfeiçoamento, sugestões para você ampliar seus estudos e melhor contribuir para o avanço da 
aprendizagem dos estudantes, além de orientações e propostas de atividades, ao preparar suas aulas.

Tenha sempre em mente que é muito importante planejar adequadamente as atividades com as 
obras literárias, de maneira a tornar significativo o tipo de aprendizado que só a literatura oferece, pela 
sua especificidade. É fundamental que essa leitura, na escola, não seja aleatória, mas que o contato 
com os livros promova debates, reflexões e – por que não? – escrita sobre os mais diversos temas e em 
diversos gêneros textuais.

A literatura tem um importante papel no contexto escolar, um papel especial e único, de, ao suprir 
a necessidade humana de ficção e fantasia, colocar-nos diante dos outros e de nós mesmos, permitindo 
vivenciar experiências que, de outra forma, não seriam possíveis. Entendemos, como defendeu o crítico 
Antonio Candido,1 que a literatura é um bem simbólico a que todos os seres humanos têm direito, porque 
ela nos humaniza e nos põe diante de nossos próprios conflitos e contradições.

Em primeiro lugar, no trabalho com a literatura, é fundamental proporcionar o manuseio da obra 
pelos estudantes, além da liberdade para que todos expressem suas opiniões a respeito do que foi lido 
e que os sentidos não se fechem na leitura única do professor.

Ao trabalhar a literatura na escola, no entanto, é preciso ter cuidado para que ela não seja 
inadequadamente escolarizada, conforme nos ensina a professora e pesquisadora Magda Soares,2 ou 
seja, é preciso cuidar para que ela não esteja a serviço exclusivo do pedagógico, de ensino de conteúdos 
ou com objetivos claramente moralistas. A literatura demanda sensibilidade e um olhar aberto a várias 
leituras possíveis.

É importante também proporcionar, aos jovens leitores, a ampliação de sua bagagem estética, ética 
e cultural, respeitando suas escolhas pessoais e dialogando com elas, mas sempre oferecendo diversas 
outras possibilidades, para que eles formem seus próprios repertórios de leitura.

Vamos conversar sobre a obra?

1  CANDIDO, Antonio. O direito à literatura. In: Vários escritos. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2011. p. 171-193.

2  A esse respeito, veja o artigo: SOARES, Magda. A escolarização da leitura infantil e juvenil. In: EVANGELISTA, Aracy A. M.; BRANDÃO, Heliana M. B.; 

MACHADO, Maria Z. V. (Org.). A escolarização da leitura literária: o jogo do livro infantil e juvenil. 2. ed. 3. reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 

17-48.
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Material de apoio

Sobre a obra
A fabulosa morte do professor de Português é uma divertida narrativa sobre a cobertura jornalística 

da inauguração de uma livraria – a Esquina das Palavras – e os desdobramentos desse evento. Mariana, 
eleita editora do jornal do Colégio Brasil, e Teodoro (o Tédio), eleito repórter, vivem uma aventura 
inesquecível no evento, que atrai diversos intelectuais e autoridades, entre eles Severino Severo, o 
professor de Português e crítico literário mais odiado e temido da cidade. Com a descoberta de um 
corpo, na manhã seguinte ao evento, o que seria apenas uma festa transforma-se numa investigação 
policial com diversas especulações: o professor foi assassinado? Quem o matou? Por quê? Como? O 
leitor é envolvido nessa trama que mistura narrativa policial com muito humor e ironia, até o desfecho 
surpreendente e cômico. O romance mistura ação, mistério, investigação, suspense, comédia e elementos 
que certamente atrairão os jovens leitores. Apesar do caráter crítico e debochado, no entanto, a narrativa 
faz, acima de tudo, uma homenagem a grandes escritores e obras, não só da literatura brasileira, mas 
também da literatura universal.

Sobre o escritor
Lourenço Cazarré é gaúcho de Pelotas, tendo passado a infância em Bagé. Há muitos anos vive 

em Brasília. É jornalista de formação e escreve romances para jovens desde 1985, buscando “fugir da 
chatice”, segundo ele próprio, ao criar histórias movimentadas, ágeis e bem-humoradas, que possam 
atrair a atenção de seu público juvenil. É ganhador de diversos prêmios, entre eles o Jabuti (Câmara 
Brasileira do Livro), em 1998, com o livro Nadando Contra a Morte.  Ele também recebeu o Prêmio 
Açorianos (Prefeitura de Porto Alegre)  e teve livros considerados Altamente Recomendáveis pela 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Em sua breve autobiografia, ao final do texto, 
ele expõe, de maneira divertida, os artifícios ficcionais do contador de histórias e diz ter herdado a 
inclinação à “lorota” do avô paterno: “Eu, por exemplo, me sinto inclinado a dizer que nasci na Rússia, no 
século XIX, e que fui amigo de três sujeitos: o conde Leão Tolstói, o doutor Antônio Tchecov e aquele 
cara esquisito que tinha um sobrenome ainda mais estranho: Gogol.”

Sobre o ilustrador
Roberto Negreiros nasceu e vive em São Paulo. Formado em Produção Visual Gráfica, também 

ingressou nos cursos de Artes Plásticas e Jornalismo, sem concluí-los. Ilustrador freelancer há quatro 
décadas, Negreiros colabora para diversas editoras, jornais e revistas do país. Foi cartunista editorial 
do Jornal da Tarde, nas décadas 1980 e 1990. Em 2006, ganhou o 51º Prêmio Esso de Jornalismo em 
“Criação Gráfica – Categoria Revista”. Seu traço monocromático (no caso desta obra, com exceção da 
capa), leve, bem-humorado e caricatural, é um grande chamariz para o jovem leitor. Em sua autobiografia, 
ao final do texto, Negreiros revela seu talento precoce: aos sete anos, a diretora do jardim de infância, 
que ele frequentou até os seis anos, lhe encomendou ilustração para “O patinho feio”, que ela contaria 
na aula. Já no ginásio, ele fazia caricaturas dos professores na lousa.
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Explorando a obra: A PRÉ-LEITURA
Antes da leitura da obra, é interessante explorar os elementos presentes no livro que não fazem 

parte do texto propriamente dito, mas o complementam: os paratextos.

PARA NÃO ESQUECER

Todas as mensagens e os comentários acessórios que cercam o texto são 
chamados de paratextos, como título, capa, contracapa, prefácios, posfácios, 

dedicatórias, apresentações dos autores, orelhas, entre outros.

Os paratextos são recursos importantes para que o leitor compreenda melhor a obra ou mesmo 
decida se vai lê-la ou não. Ou seja, os paratextos podem ser fundamentais para motivar os estudantes 
para a leitura.

Explore os paratextos
• Comece pelo título. Estimule o debate para que seus alunos façam inferências: você pode começar 

perguntando o sentido da palavra “fabulosa”. Depois, peça a eles que recorram ao dicionário. O 
Dicionário Houaiss3 registra, entre outras, duas acepções que você pode explorar: 1) “que tem 
caráter admirável; incrível” e 2) “que concerne ao legendário, às narrativas criadas pela imaginação”. 
A palavra tem duplo sentido na narrativa, porque a morte é inacreditável e exagerada (incrível) e, 
ao mesmo tempo, também é fruto da ficção – do personagem que se finge de morto e da imaginação 
do autor.

• A ilustração da capa apresenta o tom caricato que percorrerá 
toda a obra: apesar de a imagem do “morto” soterrado pela 
estante não causar incômodo, a possível carga de violência da 
situação é substituída pelo efeito cômico. A imagem também 
instiga a curiosidade, já que o ambiente da morte é cercado de 
estantes e livros. Perceba também que o texto verbal é repleto 
de caricaturas na descrição dos personagens e das situações. 
Veja, por exemplo, a descrição dos soldados Rotiváiler e Pitibul.

• Comente também o texto da contracapa: geralmente, esse 
paratexto tem o objetivo de atrair o possível leitor para a obra. 
Observe que esse texto revela elementos que provavelmente 
despertarão o interesse do jovem leitor: mistério, ação, 
investigação e humor.

3  DICIONÁRIO Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Instituto Antônio Houaiss, 

  Editora Objetiva, 2009.
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• A obra dispõe, no final, de apresentações que inserem o autor e o ilustrador no universo literário e 
nos falam um pouco de sua formação profissional e história de vida. Esses textos estão em primeira 
pessoa, num tom divertido e próximo do leitor.

• A dedicatória da obra também é misteriosa e divertida: o livro é dedicado ao tocaio (xará) e 
conterrâneo Lourenço Flores, “jornalista, livreiro e la... leitor!”. Muito facilmente o leitor depreenderá 
que essa palavra inconclusa pode ser “ladrão”, como o personagem Laurentino Floresta, que enganava 
seus clientes. É de se notar também a semelhança dos nomes “Lourenço Flores” e “Laurentino 
Floresta”: seria uma brincadeira do escritor?

Explore a materialidade do objeto livro
• Aprecie o livro como um objeto estético. Manuseie-o e estimule seus alunos a fazerem o mesmo. 

Nessa exploração realizada pelo leitor e na leitura atenta e minuciosa, muitas outras descobertas 
podem ser feitas.

• Instigue seu aluno a identificar as informações constantes num livro: ficha catalográfica, dados gerais 
sobre a obra; explique o que é copyright e a importância dos direitos autorais. É importante que, 
nessa etapa dos anos finais do Ensino Fundamental, o estudante já esteja familiarizado com o objeto 
livro e com seus elementos, sabendo ler adequadamente cada um deles. Também é interessante 
comentar que, às vezes, nesses espaços em que prevalecem textos informativos, há surpresas, como 
uma ilustração que começa a narrar a história (mais frequente em livros infantis).

Explorando a obra: APÓS A LEITURA

Explore a relação do texto verbal com o texto visual
• Aprecie as ilustrações, buscando perceber suas relações com o texto verbal. Explore com os alunos 

(e deixe que eles verbalizem, oralmente ou por escrito) os sentidos presentes nas imagens.

• Note que a ilustração das folhas de guarda (aquelas do início e do final do volume, que protegem 
o miolo) é sugestiva quanto ao espaço onde ocorre a trama: estantes e mais estantes com livros, 
aparentando certo entulhamento.

• As imagens são muito interessantes, sobretudo pelo traço caricato, que também está presente no 
texto verbal. Instigue os alunos a perceberem – e apreciarem – a grande expressividade do traço de 
Negreiros. Observe, por exemplo, a imagem da página 90: o secretário de cultura, Bernardo Bestunto, 
está acuado entre o delegado (numa pose ameaçadora, com o corpo inclinado para a frente e as mãos 
na cintura, numa expressão corporal de quem pede satisfação) e dois soldados, os irmãos gêmeos Pitibul 
e Rotiváiler (em poses igualmente ameaçadoras, cada um com as mãos entrelaçadas num gesto de 
briga, apesar dos sorrisos – cínicos – nos semblantes). Essa imagem descreve perfeitamente a situação 
de “evidente abuso de autoridade” também descrita pelo texto verbal, revelando a truculência policial.
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Sobre a temática, o gênero e a categoria

A obra A fabulosa morte do professor de Português é destinada a estudantes de 6º e 7º anos do ensino 
fundamental. Trata-se de um romance, organizado em duas partes: a primeira, intitulada “A festa”, 
possui 24 capítulos e narra os acontecimentos relativos à noite da inauguração da livraria. A segunda 
parte, “O interrogatório”, é composta de 33 capítulos e narra as intrigas do dia seguinte, em torno do 
assassinato do professor. Com capítulos curtos e muitos diálogos, o que favorece a leitura pelos jovens, 
as principais temáticas exploradas são o mistério e a fantasia, presentes na história detetivesca dos 
personagens que buscam desvendar um caso de assassinato. O que está por trás desse romance policial, 
no entanto, é uma grande homenagem a escritores da literatura tanto brasileira quanto da universal, 
à leitura e à língua portuguesa. Os temas abordados são adequados para esse público-alvo, em função 
dos elementos presentes (mistério, humor, suspense) e por seu potencial para despertar o gosto pela 
leitura literária e ampliar a sua bagagem estética, cultural e ética. O maior ou menor aprofundamento, 
em um ou mais assuntos abordados, vai depender do interesse e da maturidade de cada turma e da 
avaliação e necessidade do professor.

Vamos explorar mais a estrutura da obra?

Explorando o gênero Romance

Explorando o gênero Romance à É importante pensar que os gêneros vão se mesclando uns aos outros, surgindo novos 
termos, a partir dos tradicionais, e que uma grande quantidade de textos nem sempre 
aceitam classificações tão rígidas circula atualmente. Por exemplo, é tênue o limite entre 
a novela e o romance, sendo difícil encontrar um consenso sobre as características exatas 
do primeiro e havendo atualmente certa tendência à sua diluição, em prol da opção pelo 
segundo. Pensando assim, consideramos A fabulosa morte do professor de Português 
como um romance, por ser uma narrativa de extensão relativamente longa, estruturada 
com os seguintes elementos: enredo, tempo, espaço, personagens, clímax e desfecho.
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Em A fabulosa morte do professor de Português, a história é contada em primeira pessoa, por uma 
das protagonistas, a garota Mariana, eleita editora do jornalzinho do Colégio Brasil, onde estuda. 
Converse com seus alunos sobre a importância do ponto de vista em uma narrativa, mostrando como 
isso influencia o que é narrado e como é narrado. Nesse caso, ficamos sabendo, por exemplo, das 
impressões de Mariana sobre Teodoro (o Tédio), mas não o contrário.

O espaço central da narrativa é a livraria, onde ocorre a festa de lançamento e o assassinato, alvo da 
investigação. Esse espaço é bem demarcado, pelas ilustrações, na capa e nas folhas de guarda. A escola 
(mais especificamente a sala da diretora) aparece apenas rapidamente, no primeiro capítulo; já a casa 
de Mariana aparece, também, apenas de passagem, no segundo e no terceiro capítulos.

O tempo da narrativa é linear, mas não determinado. O leitor toma conhecimento, no último 
capítulo, “Explicações finais”, de que a narrativa é o próprio relato que a personagem Mariana fez, dez 
anos depois, em forma de livro.

Vários personagens fazem parte da narrativa: os estudantes Mariana e Teodoro (os protagonistas); 
os literatos e as autoridades que participam da trama policialesca e outros que aparecem apenas de 
passagem, como a diretora da escola, a mãe e o pai de Mariana. Alguns dos personagens são: o crítico 
literário e professor de português, Severino Severo; o delegado Túlio Trúcido; Estrela dos Mares, 
escritora de novelas para jovens; o poeta Arno Aldo Arnaldo; o livreiro Laurentino Floresta; Maria da 
Anunciação, diretora da Biblioteca Pública; Marco Bravo, o jornalista que comete diversas gafes no 
uso do português.

É importante que os alunos percebam a importância dos nomes próprios, que têm relação direta 
com as características de cada personagem. Por exemplo, a característica de Severino Severo que 
mais sobressai é seu rigor com o uso da língua e a rigidez com que tratava seus alunos, mesmo 
quando crianças. A crueldade e a selvageria são marcas do delegado Túlio Trúcido, assim como a 
truculência é marca dos soldados, irmãos gêmeos apelidados de Pitibul e Rotiváiler, que revelam 
atitudes animalescas: “... arreganharam os dentes e começaram a rosnar furiosamente.” (p. 99). 
Solicite aos alunos que eles também identifiquem a relação dos nomes dos personagens com suas 
características mais marcantes.

Observe que a obra constrói – e desvela – alguns elementos próprios da narrativa policial. Por 
exemplo, a história mostra que a grande maioria dos personagens tem ódio de Severino Severo e alguns 
teriam motivos para matá-lo: isso acaba tornando suspeitos todos os frequentadores da livraria que 
descobrem o “corpo” do professor. Várias suposições sobre a morte de Severo são ouvidas; algumas, 
com toques de humor e ironia, como a versão de Manuel Fieira, autor de romances policiais:

– Delegado, o professor Viperino Veneno, quero dizer Severino Severo, que 
era uma verdadeira víbora, pode ter mordido a língua quando a estante caiu 
sobre ele. Se isso ocorreu, ele morreu envenenado na hora. (p. 68)

Em determinada momento da narrativa, o delegado revela um artifício bastante comum nos 
romances policiais:

– Raciocine comigo – pediu o delgado a Nuno Bodega. – É bem possível 
que o senhor tenha forjado a discussão com o professor Severino só pra 
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que todos vissem que o senhor deixava a livraria mais cedo. Isso se chama 
preparar um álibi. Mais tarde o senhor voltou aqui... (p. 85, grifo nosso)

O escritor Manuel Fieira também antecipa uma estratégia dos romances policiais, que será utilizada 
na obra: “– O velho morreu de felicidade... Nos livros policiais, nós costumamos apresentar cinco 
ou seis suposições complicadas pra, no final, mostrar que a morte da vítima decorreu de um motivo 
banal. Foi o que ocorreu aqui...” (p. 69). O desfecho seguirá essa lógica, já que, surpreendentemente, 
não houve morte.

O capítulo “Explicações finais” usa um recurso comum a alguns tipos de filmes (especialmente 
aqueles baseados em fatos reais), ao acrescentar informações adicionais sobre algum personagem ou 
desfecho de alguma situação.

Alguns recursos literários são bastante usados neste romance, como:

O humor e a ironia
Toda a narrativa é atravessada pelo humor e pela ironia. Vejamos alguns:

• Renato Pitombo, escritor de romances históricos, tem 102 anos e, ainda assim, também vira suspeito 
e é algemado, com bengala e tudo. Há ainda a presença do leitor voraz, que só para de ler para pingar 
colírio nos olhos; o professor Severo tem crise de abstinência quando fica algumas horas sem ler.

• Veja também este trecho:

– Arbitrariedade? – repetiu Pitibul. – Quantas sílabas tem essa palavra, chefe?
– Sete, eu acho – respondeu Túlio Trúcido, depois de contar nos dedos.
– Um homem que usa palavras de sete sílabras não merece a liberdade - 
ponderou Rotiváiler. (p. 79)

• O livreiro Laurentino Floresta organiza uma declamação de poemas para afugentar os “malandros”, 
aqueles que só vão pelas bebidas e pelos salgadinhos: “O certo é que o recital funcionou. A 
gritaria poética espantou muita gente. Era realmente difícil beber e mastigar com aqueles 
sujeitos berrando ao microfone um palavrório pesado. Às seis horas metade dos convidados 
havia sumido.” (p. 23)

• As falas dos personagens são repletas de ironia. É de maneira irônica que eles elaboram hipóteses 
para a morte do professor e é também ironicamente que eles se tratam, o tempo todo. Exemplo: 

– Quando é que o senhor vai escrever uma crítica favorável a um livro meu, 
professor?
[...]
– Quando você aprender a escrever. Se é que isso é possível. (p. 41)
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O exagero e o absurdo
São elementos presentes ao longo de toda a narrativa: 

• Na descrição dos personagens, os soldados são apelidados com nomes de cachorro: Pitibul e Rotiváiler, 
por suas características animalescas.

• Os soldados estão fortemente armados, de maneira absurda e desproporcional: “Pitibul chegou 
mesmo a levar a mão ao anel de uma granada. Parecia disposto a exterminar todos que estavam 
ali.” (p. 99)

• Todos os ex-alunos do professor eram crianças bem pequenas quando maltratadas por ele: “Foi a 
única vez na vida que não tirei nota dez numa disciplina. Aquilo me traumatizou amargamente. Eu 
tinha apenas sete anos.” (p. 95)

• Até o legista é algemado, por se tornar suspeito (p. 96).

Explorando os temas
A estrutura da obra é de um romance policial, portanto, uma das temáticas exploradas é o mistério, 

além da fantasia e da aventura, elementos presentes na história detetivesca, em que os personagens 
buscam desvendar um caso de assassinato. O leitor acompanha o desenrolar da trama e é convidado 
a observar (pela própria narrativa) os artifícios usados nesse tipo de texto. Por exemplo, todos têm 
motivos para odiar (ou mesmo matar o professor), o que os torna suspeitos.

Professor, incentive os alunos a identificar alguns dos elementos próprios das 
narrativas policiais que são explorados nesta obra. É bem provável que pelo menos 

alguns dos estudantes já tenham alguma vivência com esse tipo de texto.

Para além da trama de suspense e mistério, o romance faz uma homenagem a escritores e obras da 
literatura brasileira e universal, à língua portuguesa e à leitura. Portanto, outra temática a ser explorada é 
justamente o trabalho com a própria linguagem e a leitura. Na seção seguinte, “As relações intertextuais 
com outras obras”, exploramos em maiores detalhes esse aspecto importante do livro.

Como a obra trata da leitura literária e do ensino da língua, será interessante trabalhar os tópicos 
gramaticais que são apresentados, mas de forma a melhor entender o texto literário e como essas 
questões são abordadas. Alguns desses tópicos, entre vários outros:

1. O trocadilho: “jogo de palavras que apresentam sons semelhantes ou iguais, mas que 
possuem significados diferentes, de que resultam equívocos por vezes engraçados”.

2. O chiste, a pilhéria, que aparecem ao longo de toda a obra. O chiste é um “dito espirituoso, 
ger. de humor fino e adequado gracejo; facécia, pilhéria”.

Dicionário Eletrônico 
Houaiss da Língua 

Portuguesa

Dicionário Eletrônico 
Houaiss da Língua 

Portuguesa
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3. A cacofonia, que aparece no capítulo intitulado “Um verdadeiro manual de cacofonia”. 
Cacofonia é a “repetição de sons (fonemas ou sílabas) considerada desagradável ao ouvido”.

4. No capítulo “Cutucando a onça com a vara curta”, várias questões são colocadas pelos repórteres, 
exatamente para provocar o professor: a diferença entre “agente /a gente”; os vários sentidos de 
uma palavra (manga, do verbo mangar/ manga de camisa); o emprego de cê cedilha/ dois esses).

Mostre a seus alunos a concepção de língua que o professor Severino Severo tem. 
Aproveite para falar sobre a diferença entre a linguagem falada e a linguagem escrita. 
Este trecho pode servir de ponto de partida:

– O senhor admite que chegou a pensar em matá-lo?
– Sim, delegado. Nós, escritores, somos seres muito imaginativos. Adoradores 
da palavra escrita, nós lemos livros em excesso e ficamos com a cabeça cheia 
de caraminholas. Bolamos planos extraordinários, mas nunca os colocamos em 
prática. Há uma grande diferença entre o que pensamos e o que realizamos. É 
a mesma diferença que há entre linguagem escrita e linguagem falada... (p. 88)

As relações intertextuais com outras obras

PARA NÃO ESQUECER

Intertextualidade é a relação que um texto estabelece  
com um ou mais textos.

É bastante comum uma obra fazer referência, mais ou menos evidente, a outras obras, a outros 
autores, a outras artes. As relações intertextuais são recursos expressivos importantes, que proporcionam 
uma rica experiência de leitura, pois contribuem para o enriquecimento da bagagem cultural, estética 
e ética do leitor. Quanto mais lê, mais o leitor percebe essas relações entre os textos, e mais os textos 
se enchem de variados e múltiplos sentidos.

Vários livros e autores são citados na obra A fabulosa morte do professor de Português: A Ilha do Tesouro, 
de Robert Louis Stevenson; O alienista e Dom Casmurro, de Machado de Assis; A morte e a morte de Quincas 
Berro D’água, de Jorge Amado; Os Sermões, do Padre Antônio Vieira; Os Lusíadas, de Camões; A morte 
de Ivan Ilitch, de Tolstói; Crime e castigo, de Dostoievski; Vidas Secas, de Graciliano Ramos, entre outros.

Além disso, toda a ambientação da narrativa diz respeito à literatura: a história é sobre a inauguração 
de uma livraria; os personagens são, em sua maioria, professores, literatos, autoridades relacionadas à 
cultura e à arte; vários conceitos e observações dizem respeito à leitura, à língua e à literatura; diversas 
referências sobre várias escolas de poesia e até um movimento literário criado por um personagem 
aparecem no decorrer da narrativa.

Dicionário Eletrônico 
Houaiss da Língua 

Portuguesa
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A obra explora a metalinguagem, ou seja, quando a linguagem tem como tema ela própria. Em A 
fabulosa morte do professor de Português, há uma obra dentro da outra: a narrativa que lemos é o livro 
escrito pela personagem. Além disso, o autor usa reflexões sobre a língua para questionar seu uso pelos 
falantes: pelos estudantes, pelos escritores e pelo exigente professor de Português, que tem uma visão 
enrijecida de língua, literatura e leitura. Uma grande crítica que Severino Severo recebe está na fala 
do professor de História, Nuno Bodega, que mostra o quanto o professor tirava o direito do leitor de 
exercer sua própria liberdade de escolha:

– Sim, ele amava a literatura – vibrou uma voz forte vinda da escada. – Mas 
odiava os escritores, os editores, os livreiros, as bibliotecárias e os leitores. 
Odiava o mundo. (p. 82)

O que a obra acaba defendendo, de maneira indireta e bastante crítica, é o contrário do que defende 
o professor Severino Severo: a leitura por prazer, a adequação das obras à idade e à maturidade de 
cada leitor. No capítulo intitulado “As pessoas leem por prazer”, acompanhamos uma discussão entre o 
estudante Teodoro e o professor Severo, que mostra duas visões bastante distintas de leitura. A defesa 
do jovem leitor é bem expressa neste trecho:

– Você acha mesmo que as pessoas leem principalmente por prazer?
– Claro! Meu pai me deu A ilha do tesouro, de Robert Louis Stevenson, 
quando eu tinha dez anos. Comecei a ler às oito da manhã e acabei às onze 
da noite. Antes, eu achava que morreria se tivesse que ler um livro com mais 
de cinquenta páginas. Mas durante aquele dia não tive fome nem sede, eu 
só queria saber das aventuras... (p. 49)

Há ainda uma interessante cena em que Mariana se posiciona contrariamente ao tipo de questão que 
o professor propôs, cujo objetivo era provavelmente apenas testar se os alunos leram ou não o livro, no 
caso, Dom Casmurro, de Machado de Assis, numa visão conteudista que valoriza apenas a identificação 
de informações, e não o trabalho literário com a linguagem:

– Fui aluna dele no ano passado. E também penei com as redações. Mas 
nossas maiores brigas eram por causa das interpretações de texto...
– Deve ter sido sobre Dom Casmurro, o livro que ele mais adora.
– Isso mesmo. Ele perguntou se, na cena em que Capitu beija Bentinho, a 
pessoa que entra no local onde eles se encontravam era a mãe da Capitu, o 
pai dela, a mãe do Bentinho ou se era o agregado José Dias. Eu me esquentei. 
Disse a ele que aquilo não tinha importância. Perguntei: como pode o senhor 
se interessar por uma insignificância na principal cena do livro, justo quando 
Capitu mostra que é dissimulada? (p. 43)
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Professor, trabalhe com seus alunos a concepção de leitura literária que o professor 
Severino Severo possui e confronte com o que eles próprios pensam sobre isso.

É possível identificar alguma obra e/ou autor citado no romance que os alunos já 
tenham lido ou ouvido falar? Qual (is)?

Que tipo de leitura eles fazem nos momentos livres? Esse pode ser um bom termômetro 
para a escolha das obras literárias que serão trabalhadas em sala de aula, buscando 
ampliar ao máximo a bagagem literária de seus estudantes, mas sem desvalorizar o 
que faz parte de suas escolhas pessoais.

Outras propostas de atividades

Desenvolva habilidades de leitura e escrita de seus alunos
• Trabalhe a inferência: apresente apenas o título da obra, sem mostrar a capa; é possível que os 

estudantes consigam fazer hipóteses sobre o significado do título. A seguir, mostre a ilustração da 
capa, para incentivá-los a tecer mais hipóteses sobre a história.

• Trabalhe a expressão de opiniões: eles leem com qual frequência? Quais tipos de livros? Apenas 
aqueles solicitados pela escola? O que leem por interesse próprio? Quem é seu influenciador de 
leitura? Convide-os ao debate.

• Amplie os temas presentes no livro. Você pode pesquisar livros, filmes, telas e outras obras literárias 
que apresentem os mesmos temas. É uma forma prazerosa de saber mais a respeito. Se a escola 
onde você trabalha contar com o espaço da biblioteca, essa pesquisa poderá ser feita lá, com a 
ajuda da bibliotecária.

• Você pode propor a criação de um clube de leitura na escola, para que os estudantes compartilhem 
suas experiências de leitura e busquem avançar na ampliação de sua bagagem cultural. Assim, eles 
poderão formar uma comunidade de leitores, trocando experiências de leitura.

Orientações gerais para uma abordagem interdisciplinar
Sem colocar em segundo plano o caráter estético e artístico da obra literária, é possível trabalhar A 

fabulosa morte do professor de Português numa abordagem interdisciplinar com outras áreas.
A partir do romance lido, proponha aos estudantes a produção do jornal da escola. É um projeto 

que pode (e deve) envolver todas as áreas e disciplinas. É uma rica oportunidade de trabalhar diversos 
tipos de textos que aparecem num jornal: reportagens, entrevistas, cartuns, editorial, resenhas de livros 
e textos literários curtos (como crônicas, contos ou poemas).
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