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4Bullying e Habilidades Socioemocionais

O Saraiva Jovem — dicionário da língua portuguesa ilustrado1 define bullying da seguinte 

maneira:

Essas atitudes agressivas podem ser atos de violência física, emocional ou psicológica, sempre 

feitos de forma volitiva, abusiva e repetitiva, provocando dor, angústia, ansiedade e, não raro, 

depressão. Deixam sequelas psicológicas na vítima, que, por medo, vergonha ou intimidação, 

acaba agravando ainda mais as consequências ao se calar em vez de procurar ajuda para falar 

abertamente sobre o problema. 

A desesperança, o desamparo e a dificuldade de lidar com as próprias emoções têm levado jo-

vens a desistir da própria existência por meio do suicídio. Entre as causas mais comuns, além do 

bullying, está a questão da saúde emocional. 

Em sua obra Inteligência emocional2, Daniel Goleman, psicólogo norte-americano, apresenta 

uma teoria que define que o desenvolvimento da inteligência está ligado ao reconhecimento, à 

expressão adequada e ao controle emocional. Apesar de não ser o primeiro nem o único autor a 

falar sobre o assunto, seu livro teve grande alcance, especialmente no campo da educação, enal-

tecendo o desenvolvimento de habilidades socioemocionais como fundamental para a constitui-

ção da personalidade e, consequentemente, de uma sociedade mais justa e equilibrada.

Goleman também transcorre sobre a inteligência social, que envolve as habilidades de entender 

o meio social e reagir adequadamente a ele, desenvolver relações saudáveis e produtivas, escolher 

bem os relacionamentos e saber se posicionar neles. Além disso, compreende a empatia, a sintonia, 

a autopreservação, a influência, a apresentação pessoal, a solicitude, a honestidade, a franqueza, o 

altruísmo e outros elementos necessários ao estabelecimento de relações interpessoais. 

1  Saraiva Jovem — dicionário da língua portuguesa ilustrado. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 150.

2  Inteligência emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. São Paulo: Objetiva, 1996.

bullying (bul.ly.ing) (bulim) sm Ingl Conjunto de atitudes agressivas, 

intencionais e repetitivas, adotado por um ou mais alunos contra 

outro(s), causando dor, angústia e sofrimento. Pl bullyings (pouco us).
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Mediante todo esse exposto, pode-se concluir que o bullying é uma consequência direta da dificul-
dade de lidar com tais habilidades e/ou desenvolvê-las adequadamente. “É uma das formas de 
violência que mais crescem no mundo”, afirma a educadora e autora Cléo Fante3, segundo a qual, o 
bullying pode ocorrer em qualquer contexto social, como escolas, universidades, famílias, vizinhança 
e locais de trabalho. Porém, como maior palco de tais práticas, é a escola que vem protagonizando o 
desafio de combater e prevenir o bullying e todas as formas de violência entre os jovens. 

Assumindo essa responsabilidade, a escola vem crescentemente direcionando esforços para 

transformar toda e qualquer oportunidade de aprendizado em um momento de desenvolvimento 

de habilidades fundamentais para o fortalecimento da inteligência emocional e para a boa convi-

vência social.

;Os 13 porquês

Destinada a alunos a partir de 8o e 9o anos, a obra narra a experiência do adolescente Clay Jensen 

a partir do momento em que, ao voltar da escola, encontra na porta de casa uma caixa sem reme-

tente com sete fitas cassete narradas por sua colega de escola Hannah Baker, que havia cometido 

suicídio.

Cada capítulo do livro corresponde a um lado de uma fita. As narrativas se interpenetram: ao 
mesmo tempo que Hannah conta sua história, Clay narra seus pensamentos, sentimentos e os 
acontecimentos presentes e passados. 

Hannah credita seu suicídio a 13 motivos e dedica um lado de cada fita a cada um deles. 
Cada motivo é uma pessoa, principalmente colegas da comunidade escolar que Clay frequenta 
e Hannah frequentava. 

A trama se baseia no suspense sobre quem será o próximo “motivo” a quem Hannah dedicará 
um lado de uma das fitas, o que leva os personagens e o próprio leitor a vivenciar uma série de 
emoções e conflitos. Informações e acontecimentos que tecem a vida dos adolescentes estão sub-
mersos em sentimentos velados de medo e culpa. Um acordo oculto cumprido à risca envolve os 
alunos, sempre assombrados pelo temor de sofrerem retaliação à medida que mais pessoas vão 
ouvindo as fitas e tomando conhecimento da contribuição, ainda que involuntária, que esses alu-
nos tiveram no desfecho trágico de Hannah. É importante ressaltar, entretanto, que, 

3  Fenômeno bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. Rio de Janeiro: Verus, 2005.

Saiba mais 478;

Pesquisa realizada pelo Programa de Avaliação Internacional do Aluno (PISA), 

em 2015, sustenta a importância de promover um ambiente escolar que 

saiba lidar com as emoções dos estudantes. Disponível em: <http://porvir.

org/pisa-2015-bem-estar-para-aprendizagem/>.  Acesso em: 9 out. 2017.
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embora enumere os 13 porquês que a levaram à morte, Hannah tem clareza de que a decisão do 

suicídio foi exclusivamente dela, fato que é mencionado logo na primeira fita.

Ao longo dos capítulos são explicitados episódios de bullying, abuso sexual e outras problemáti-

cas e formas de violência, dentro e fora da escola, culminando em uma descrição detalhada por 

Hannah do planejamento do próprio suicídio. 

Em março de 2017, a plataforma de conteúdo por assinatura Netflix lançou a série homônima 

baseada no livro de Jay Asher, 13 Reasons Why, acalorando o debate sobre suicídio entre jovens e 

suas causas. Dessa forma, o assunto, que até então emergia apenas entre profissionais da Saúde, 

Educação e Psicologia, caiu no domínio popular, na mídia e nas redes sociais. Entre as polêmicas 

mais controversas, há o questionamento sobre o impacto da abordagem explícita do suicídio. 

Até que ponto essa abordagem é educativa? Ou seria um estímulo, um “gatilho” para desenca-

dear, em jovens propensos, a atitude extrema de tirar a própria vida?

Essa questão tem sido debatida por mais de dois séculos: representar o suicídio na mídia pode 

levar à imitação? Nos últimos cinquenta anos, vários estudos científicos foram feitos sobre o assun-

to. Um deles, de autoria de Jane Pirkis e Warwick Blood4, sugere a associação entre a aparição do 

assunto na mídia (televisão, cinema, música e jogos) e a imitação. Os autores mencionam a existên-

cia de 47 publicações referentes ao tema, sendo 27 relativas ao cinema e à televisão. O trabalho feito 

por eles defende a existência da relação entre suicídio e imitação. Entretanto, os mesmos autores 

relatam haver evidências de produção de resultados ambíguos: metade dos estudos pesquisados 

por eles sugere que o efeito de imitação é prejudicial, o que indica que nem todos os estudos se li-

mitaram a considerar consequências negativas dessas representações, ou seja, alguns também ex-

ploraram o fato de as retratações fictícias de suicídio terem um papel educativo ou preventivo.

Compreendendo o alcance e o impacto não apenas do debate controverso, mas também da opor-

tunidade de “tirar de debaixo do tapete” assuntos que, por serem considerados tabus, não ocupam o 

devido espaço, e levando em conta as problemáticas das relações interpessoais e emocionais, bem 

como as questões de bullying e violência sexual como precursores do ato de suicídio, visualizamos na

4  Suicide and the entertainment media — a critical review. Mindframe National Media Initiative/Hunter Insti-

tute of  Mental Health. Australia: 2010. Disponível em: <www.mindframe-media.info/__data/assets/pdf_

file/0005/6494/Suicide-and-the-entertainment-media.pdf>. Acesso em: 9 out. 2017. (em inglês)

Saiba mais 478;

• RISTOW, Fabiano; BRANDÃO, Liv. “13 reasons why” vira alvo de 
polêmica e levanta a questão: como a ficção deve abordar o suicídio?. 
O Globo, Rio de Janeiro, 11 abr. 2017. Disponível em: <https://
oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/13-reasons-why-vira-alvo-
de-polemica-levanta-questao-como-ficcao-deve-abordar-suicidio-
21189561#ixzz4pb8iIomL>. 

• ESTADÃO CONTEÚDO.  Série da Netflix aumenta busca por ajuda 
contra suicídio em 445%. Exame, São Paulo, 11 abr. 2017. Disponível em: 
<http://exame.abril.com.br/brasil/serie-da-netflix-faz-crescer-busca-
pelo-cvv-em-445/>.

Acesso em: 9 out. 2017.
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leitura compartilhada e dirigida da obra Os 13 porquês5 um potencial de abordagem segura das 

temáticas complexas e delicadas que permeiam o enredo do livro e o dia a dia dos jovens. 

Além da análise de conteúdo textual propriamente dito (linguagem, enfoque narrativo, 

construção do enredo, tempo, espaço, caracterização dos personagens, etc.), o trabalho com 

essa obra em sala de aula permite, de maneira tranquila e com respaldo profissional — a in-

termediação do professor —, que expressões comunicativas e educativas aflorem, tornando a 

sala de aula palco de livre expressão e interlocução, de esclarecimento de dúvidas, levanta-

mento e questionamento de argumentos e compreensão de razões e motivações associadas às 

temáticas em questão.

4O Roteiro

A leitura compartilhada tem um papel importante no trabalho com práticas de linguagem, 
pois oferece um espaço destinado ao contato com a literatura com uma participação ativa dos 
alunos, possibilitando a reflexão e a análise e aprimorando a habilidade de argumentar. A prática 
da leitura compartilhada favorece a introjeção e a assimilação dos elementos literários. 

Como elucida Katia Lomba Bräkling6, para o aumento da participação social e o exercício efe-
tivo da cidadania, ser um usuário competente da linguagem é condição fundamental. É necessário 
“possibilitar ao aluno uma formação que lhe permita compreender criticamente as realidades so-
ciais e nela agir, sabendo, para tanto, organizar sua ação”7.

Nesse sentido, a leitura compartilhada contribui para:

• promover o trabalho em equipe;

• possibilitar o sentido coletivo da leitura;

• desenvolver um esforço grupal e compartilhado;

• permitir a troca de conhecimento e a agilidade no cumprimento de metas 
e objetivos compartilhados;

• desenvolver o pensamento crítico;

• consentir troca de ideias com melhor identificação de problemas.

5 Importante salientar que este Roteiro de Leitura está baseado apenas na obra, recomendada para um público 

com idade acima de 13 anos. A série homônima da Netflix tem classificação indicativa de 16 anos e, por ser 

baseada no livro, apresenta adaptações livres que nem sempre condizem com o enredo original do livro.

6 Sobre a leitura e a formação de leitores: qual é a chave que se espera?. São Paulo: SEE/Fundação Vanzolini, 2004. 

Texto parcialmente publicado no portal EducaRede. Disponível em: <http://docs.wixstatic.com/ugd/e3f1c2

_5635adec91094ba4bb44d762b3ae4e73.pdf>. Acesso em: 9 out. 2017.

7  Idem. p. 1.

Saiba mais 478;

PARIS, Tania. Seu filho já está falando sobre “13 Reasons Why”?. São Paulo 

para Crianças, 17 abr. 2017. Disponível em: <http://saopauloparacriancas.com.

br/seu-filho-ja-esta-falando-sobre-13-reasons-why/>.  Acesso em: 9 out. 2017.
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Mas como abordar os temas complexos que permeiam o enredo de Os 13 porquês? Como não 

banalizar as temáticas que, por recorrente esforço de abordagem, acabam se inserindo de maneira 

inadequada na cultura, reduzindo sua importância e gravidade?

A criatividade sempre deve estar acompanhada de modo consistente dos temas propostos para 

que melhor se elaborem os conceitos e o conteúdo. A obra aborda assuntos por vezes incômodos 

que, uma vez inseridos em ambiente escolar, devem ser tratados com responsabilidade e seriedade 

e sob orientação que propicie ação informativa e formativa para os alunos.

Tendo em vista essa responsabilidade, este Roteiro tem como objetivo municiar os professores 

de Língua Portuguesa com uma abordagem da obra que potencialize a leitura compartilhada e o 

conteúdo socioemocional do enredo.

Trata-se, portanto, de uma sugestão que, tendo como base a leitura compartilhada, tece relações 

entre temáticas vivenciadas na trama e metodologias educacionais inovadoras para o desenvolvimen-

to das habilidades socioemocionais fundamentais para um clima relacional saudável entre os alunos. 

Toda a sequência incentiva interações positivas destinadas a: 

• desenvolver o autoconhecimento;

• promover o relacionamento interpessoal;

• desenvolver a habilidade de escuta;

• treinar a comunicação assertiva;

• desenvolver o senso de responsabilidade na tomada de decisões e na resolução 

de problemas;

• incentivar a percepção de sentido positivo no que é pensado, sentido ou executado;

• compreender as emoções, próprias e alheias, e entender o próprio papel no dia a dia;

• encontrar recursos internos para melhor lidar com as adversidades: dor, 

sofrimento, euforia e/ou eventos estressores.

Com características dinâmicas, este Roteiro propõe atividades vivenciais, com oportunidade de 

deslocamento do campo da subjetividade para a experimentação, potencializando a compreensão 

e a assimilação dos conteúdos e temáticas na leitura compartilhada. Assim, somando à leitura com-

partilhada as oportunidades evidenciadas, este Roteiro também pretende:

• agregar, paralelamente ao conteúdo programático, a aprendizagem de 

habilidades socioemocionais;

• promover o desenvolvimento integral dos alunos;

• ampliar a capacidade de compreensão da estrutura dos textos de ficção;

• oferecer estratégias para a compreensão do funcionamento da escrita formal  

e a leitura de textos mais complexos; 

• construir compreensão global do texto lido, unificando e relacionando 

informações implícitas e explícitas; 

• proporcionar a habilidade de compreensão sobre o desfecho da trama;

• promover espaço e tempo para a expressão de emoções, sentimentos e 

oportunidades para desenvolver conceitos sobre educação socioemocional;

• fornecer ao professor subsídios para orientar adequadamente os alunos durante 

a leitura compartilhada. 
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Este Roteiro foi elaborado de forma a promover eficácia na didática para assimilação de conteú-
dos intrínsecos e extrínsecos à obra, que podem ser trabalhados por meio da formação de agrupa-
mentos dinâmicos e produtivos com os alunos, valorizando não apenas os aspectos cognitivos 
como também a compreensão socioafetiva que está inserida em um contexto escolar permeado 
por relações.  

Todo o Roteiro foi pensado considerando que a formação do professor de Língua Portuguesa é 
diferente daquela de um profissional da Saúde e/ou da Psicologia; portanto, pretende colocar os 
temas centrais em pauta, mas não do ponto de vista psicoterapêutico.

É importante salientar que o professor, como qualquer educador no contexto escolar, pode e 
deve atentar para qualquer manifestação de sofrimento emocional e/ou psicológico dos alunos, 
inclusive durante o trabalho com este Roteiro, promovendo o devido encaminhamento a coorde-
nação, orientação ou direção da escola. 

Do mesmo modo, é relevante que a escola esteja sempre atenta à capacitação dos professores 
voltada ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais nos alunos. É uma ação necessária 
para garantir a atuação eficaz do docente como educador, não só para promover o aprimoramento 
dessas habilidades como também para proporcionar-lhe o desenvolvimento de suas habilidades 
e competências. 

Este Roteiro apresenta uma sequência de dezessete guias de aula estruturados do início ao 

fim, organizados em etapas sequenciais estabelecidas por meio de movimentos, ou seja, cada 

etapa está minuciosamente explicada com uma ação (movimento) a ser realizada, que pode ser 

composta de atividades combinadas.

A execução do Roteiro considera aulas de 50 minutos. Entretanto, sabe-se que cada professor 

e cada turma tem seu ritmo. Faz-se necessário, então, o domínio do roteiro pelo professor, de 

forma a evitar negligências na sequência das etapas e da leitura dos capítulos. Consequentemen-

te, a criatividade para a realocação de atividades é bem-vinda, se forem necessárias adaptações 

para o tempo das aulas. 

Durante a sequência, intercalam-se leitura compartilhada, leitura individual prévia, atividades 

de reflexão, exercícios individuais, em dupla ou em grupo, dinâmicas, jogos e rodas de conversa. 

Apresentam-se também tarefas a serem realizadas em casa, denominadas “Trabalho para Casa” 

neste Roteiro. 

Convém observar que, para a participação efetiva dos alunos, é essencial que cada um tenha o 

próprio exemplar de Os 13 porquês, uma vez que a dinâmica também requer tarefas individuais.

Além disso, este Roteiro se vale de alguns instrumentos que estarão presentes em quase 

todas as aulas, embora o professor possa utilizá-los mesmo sem a indicação explícita no guia da 

aula.

ESTRUTURA DO ROTEIRO
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;Instrumentos

O objetivo deste instrumento é fazer o aluno ter compromisso com as atividades a serem reali-
zadas, detalhar os fatos emocionalmente relevantes, externar a percepção de processos internos, 
descobertas e indagações e registrar as análises realizadas. 

É recomendado estabelecer com os alunos o formato dos registros: podem ser escritos ou dese-
nhados, por exemplo, de acordo com o talento e/ou facilidade de cada aluno, ou, se o professor 
julgar mais conveniente, ele próprio pode estabelecer o formato do apontamento aula a aula (co-
lagem, tirinha de HQ, tópicos, manchetes de jornal, etc.), além do registro sugerido no decorrer do 
Roteiro. Pode-se destinar um caderno exclusivo para ser o Diário de Bordo ou mesmo uma parte 
do caderno já utilizado pelos alunos; o que se faz relevante é que o instrumento seja de cunho 
pessoal e possa ser levado para casa. 

Ao professor também é recomendado estabelecer o próprio Diário de Bordo.

Para reforçar o fato de a experiência ser única para cada aluno, considerando que cada um iden-
tifica e nomeia as próprias emoções de forma particular, este Roteiro propõe que os alunos mon-
tem, cada um, seu Painel de Emoções e Sentimentos. O professor pode distribuir o Anexo 1 aos 
alunos e solicitar a cada um que traduza, em uma imagem (pode ser desenho, colagem, arte abs-
trata, fotografia, reprodução de obra de arte, etc.), os sentimentos relacionados, a saber: medo, 
amor, tristeza, raiva, alegria, nojo, culpa, cansaço, decepção, saudade, desconfiança, preocupação, 
esperança, tranquilidade, orgulho, vergonha, confusão, ansiedade, desespero e solidão. Essa ativi-
dade pode ser feita com a ajuda do professor de Arte. 

Um painel principal, em tamanho maior, deve ser feito para ser exibido ou projetado durante as 
aulas. O professor pode optar por, ele próprio, ilustrar o painel (pode ser de forma simples, atri-
buindo a cada sentimento uma cor, um objeto, uma textura, por exemplo) ou montar um com 
base nas produções dos alunos — uma alternativa é promover uma breve exposição de todos os 
painéis para que os alunos elejam a tradução mais apropriada para cada sentimento.

Quando todos os painéis tiverem sido ilustrados, os alunos poderão anexá-los ao Diário de Bordo; 
assim, evitam perdas e treinam o hábito de consulta. 

DIÁRIO DE BORDO

É um instrumento individual de registro de percepção de pensamentos, 
emoções e sentimentos que surgem no decorrer da realização deste Roteiro 
de Leitura. Trata-se de valiosa oportunidade de registro de memórias para 
tornar ainda mais efetivas a interpretação e a absorção dos caracteres 
emocionais presentes na trama.

PAINEL DE EMOÇÕES E SENTIMENTOS

É uma estratégia para que os alunos expressem a subjetividade de suas 
emoções identificando-as e nomeando-as por meio de imagens.
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Durante as atividades, é possível que emoções e sentimentos presentes e/ou identificados não 

estejam relacionados no painel. Quando isso acontecer, tanto os alunos como o professor podem 

adicionar a nova emoção e/ou sentimento ao painel comum (da sala de aula) e ao individual, ilus-

trando-os e nomeando-os.

Não há certo ou errado nem necessidade de atentar para a diferenciação do que é temática e do 

que é conceito. A relevância desse instrumento é a concretização dos assuntos que emergem e 

permeiam as aulas, funcionando como ferramenta de alinhamento de linguagem.

Este Painel deve ser confeccionado pelo professor, utilizando cartolina, folha de papel kraft ou 

bloco flip-chart, de modo que fique permanentemente exposto no período em que o livro estiver 

sendo trabalhado. 

A cada aula, a um ou dois alunos pode ser designada a responsabilidade de fazer o registro das 

temáticas e dos conceitos no Painel, mas é papel do professor auxiliar na identificação e nomeação 

do que será registrado, sobretudo para propor sinônimos, por exemplo. 

A última etapa de todas as aulas é composta de um momento instrucional para o Trabalho 

para Casa. 

PAINEL DE TEMÁTICAS E CONCEITOS

Tem como objetivos a nomeação e o registro de temáticas e conceitos 

identificados por meio das atividades e da leitura do livro, por exemplo: 

bullying, machismo, feminismo, suicídio, depressão, relacionamentos, amor, 

amizade, brincadeiras de mau gosto, assédio, abuso, reputação, autoestima, 

autoconfiança, autoconhecimento, etc.

TRABALHO PARA CASA

Tem uma função pedagógica importante, uma vez que é fundamental 

enfrentar desafios pedagógicos também fora do contexto escolar.  Além de 

ensinar o aluno a construir uma relação de responsabilidade e autonomia, 

favorece o hábito do estudo. Neste Roteiro, tal atividade tem importante 

função de aquecimento para a aula, de aprofundamento individual das 

reflexões iniciadas de forma coletiva e de continuidade do desenvolvimento 

de habilidades entre uma aula e outra.

PREPARAÇÃO PARA O PROFESSOR

O enredo de Os 13 porquês exerce forte impacto emocional no 

leitor de qualquer idade. A intenção deste instrumento é disponibilizar 

ao professor, no desenrolar do Roteiro, uma ferramenta só dele, que é 

o mediador desse trabalho delicado e importante para os adolescentes.  
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Assim, no início do roteiro de cada aula, a sessão Preparação do Professor traz sugestões de 

atividades que ajudarão o docente a se preparar para as aulas. 

Além disso, no final deste Roteiro há uma seleção de artigos e notícias que disponibiliza ao pro-

fessor tanto referências de trabalhos com habilidades socioemocionais quanto diversas visões sobre 

o impacto e a repercussão do livro e da série homônima no Brasil. São referências que não estão 

diretamente ligadas à sequência de atividades sugeridas, mas que apoiam o professor na compre-

ensão do contexto do trabalho proposto.

Tanto na Partilha como nas Rodas de Conversa, pode-se utilizar um objeto que tenha a função 

de “bastão da fala”, isto é, um instrumento que dá a vez de falar a quem o estiver segurando. Esse 

recurso ajuda os alunos a se disciplinarem para que ouçam o que o colega fala e para que não falem 

todos de uma vez. Estimular a escuta ativa e a fala consciente (intenção e quantidade) também é 

um exercício importante que contribui  para o desenvolvimento saudável das relações em grupo.

DICA

No decorrer do roteiro das aulas, dicas de procedimentos para o professor 
visam esclarecer intenções das atividades propostas, trazendo referências 
extras para o aprofundamento da metodologia utilizada.

CHECK-IN

Técnica de trabalho com grupos que tem as seguintes intenções:
• trazer a atenção para o contexto grupal;
• praticar o estado de presença; 
• estimular participantes a entrar em contato com seus sentimentos 

e com seu estado físico.

PARTILHA

É a hora de conversar com os alunos sobre as percepções, os pensamentos 
e os sentimentos relacionados ao assunto ou à dinâmica que antecedeu a 
conversa. Neste momento, as falas devem ser sempre na primeira pessoa 
do singular.

RODA DE CONVERSA

Visa desenvolver nos adolescentes valores de convivência em grupo, 
hábitos de diálogo e escuta, capacidade para resolver problemas, esclarecer 
dúvidas e tomar decisões por meio de atitudes de iniciativa e autonomia. 
Nas Rodas de Conversa, o professor deve assumir o papel de mediador 
e estimular os alunos a se posicionar. 
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A leitura compartilhada em sala de aula pode ser realizada de forma individual ou coletiva. 

Há indicações de momentos em que um ou outro formato é mais pertinente por ser mais 

coerente com as atividades propostas. Quando, entretanto, ambos os formatos forem possí-

veis, recomenda-se ao professor observar o clima de expansividade do grupo. Um grupo mui-

to entusiasmado pode não conseguir se concentrar para fazer a leitura compartilhada indivi-

dualmente; um grupo mais introspectivo, por sua vez, pode se beneficiar de uma dinâmica 

coletiva como forma de interação. 

Decidir com os alunos o formato da dinâmica é uma oportunidade para ajudá-los a desen-

volver autonomia, olhar crítico e a fazer com que se apropriem do Roteiro.

QUADRO RESUMO — ROTEIRO DE LEITURA DE OS 13 PORQUÊS

AULA 1

Objetivos

• inaugurar o Roteiro de Leitura e apresentar o livro;

• realizar levantamento do conhecimento prévio dos alunos;

• interpretar e construir sentidos a respeito do que comunica a capa do 

livro;

• introduzir alguns dos instrumentos do Roteiro de Leitura: Painel de 

Emoções e Sentimentos, Diário de Bordo e Leitura Compartilhada.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 25 min

Explore o conhecimento e as 
informações prévias sobre o 
assunto e entre em contato com 
o livro (capa e quarta capa).

Mapa mental

Etapa 2 20 min

Incorpore e pratique o Painel de 
Emoções e Sentimentos e o Diário 
de Bordo por meio da leitura das 
abas (orelhas) do livro.

Leitura compartilhada coletiva 
das abas; trabalho com o Pai-
nel de Emoções e Sentimen-
tos e com o Diário de Bordo.

Etapa 3 5 min
Dê instruções para o Trabalho 
para Casa.

Leitura do livro: Introdução 
e capítulos “Ontem — uma 
hora depois da aula” e “Fita 1: 
lado A” (p. 7 a 34).

AULA 2

Objetivos

• explorar a introdução e os primeiros capítulos do livro lidos na aula 

anterior e recontá-los;

• refletir sobre a temática “Boatos” na vida real, na escola e fora dela; 

• vivenciar empatia e confiança.

DINÂMICAS PARA  LEITURA COMPARTILHADA

Ao longo dos roteiros das aulas, são dadas sugestões de dinâmicas de leitura 

compartilhada; porém, o professor tem a liberdade de criar as próprias 

dinâmicas, assim como acatar as ideias dos alunos. 
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Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 10 min
Promova o aquecimento do grupo 
para a aula.

Dinâmica “Trocar de lugar”, 
formação das duplas, breve 
troca sobre sentimentos no 
Trabalho para Casa.

Etapa 2 15 min

Certifique-se de que todos os 
alunos estejam na mesma página, 
realizando o reconto do capítulo 
coletivamente.

Reconto coletivo dos 
capítulos lidos no Trabalho 
para Casa.

Etapa 3 23 min
Explore a temática central do 
capítulo: “Boatos”.

Roda de conversa com 
perguntas orientadoras,  
Jogo da Linha.

Etapa 4 2 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Exercício: recordar e registrar 
um momento da vida em que 
se sentiu forte, corajoso(a).

AULA 3

Objetivos

• ler e explorar de forma compartilhada o capítulo “Fita 1: lado B”  

(p. 35 a 49); 

• refletir sobre o impacto de “brincadeiras”; 

• exercitar a identificação de temáticas e conceitos que permeiam o 

capítulo lido.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 10 min

Troque impressões e informações 
sobre o que foi registrado no 
Diário de Bordo, praticando  
escuta e apreciação.

Partilha em dupla, exercício 
de apreciação positiva.

Etapa 2 20 min
Promova a leitura compartilhada e 
converse sobre a principal temática 
do capítulo “Brincadeiras”.

Dinâmica de leitura 
compartilhada coletiva e  
Roda de Conversa.

Etapa 3 18 min
Promova a leitura compartilhada 
e identifique demais temáticas e 
conceitos presentes no capítulo.

Dinâmica de leitura 
compartilhada e levantamento 
de temas no Painel de 
Temáticas e Conceitos.

Etapa 4 2 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Leitura do capítulo “Fita 2: 
lado A” (p. 50 a 61) para 
identificar momentos em 
que Clay descreve sensações 
físicas.

AULA 4

Objetivos

• explorar aspectos da narrativa do capítulo “Fita 2: lado A” (p. 50 a 61);

• compreender como funcionam as emoções;

• exercitar compreensão e análise da narrativa por meio das emoções.
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Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 15 min Observe e nomeie sentimento. Check-in.

Etapa 2 25 min
Promova exercícios para explorar 
emoções.

Esquema Emoção, 
Pensamento, Comportamento, 
Expressão do corpo, 
Sentimento.

Etapa 3 10 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Exercício: reflexão sobre 
emoções e sensações físicas.

AULA 5

Objetivos

• ler e explorar de forma compartilhada o capítulo “Fita 2: lado B”  

(p. 62 a 81);

• explorar habilidades de resolução de problemas.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 20 min Promova a leitura compartilhada.
Definição de dinâmica de  
leitura compartilhada  
coletiva ou individual.

Etapa 2 25 min
Exercite habilidades de resolução  
de problemas.

Esquema de resolução de 

problemas e finalização  
da leitura do capítulo.

Etapa 3 5 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Exercício: resolução de  
problemas em duplas.

AULA 6

Objetivos

• ler e explorar de forma compartilhada o capítulo “Fita 3: lado A”  

(p. 82 a 103);

• exercitar concentração para leituras longas;

• dar continuidade ao exercício de nomeação de emoções, temáticas  

e conceitos que permeiam a narrativa.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 10 min Aqueça o grupo para a aula. Jogo das Palmas.

Etapa 2 35 min
Promova a leitura compartilhada e 
o bate-papo guiado.

Dinâmica de leitura compar-
tilhada coletiva e perguntas 
orientadoras para pausas  
na leitura.

Etapa 3 5 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Leitura do capítulo “Fita 3: 
lado B” (p. 104 a 128).

AULA 7

Objetivos

• explorar de forma compartilhada o capítulo “Fita 3: lado B”  

(p. 104 a 128); 

• compreender personagens por meio do Mapa da Empatia.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 15 min

Certifique-se de que todos os 
alunos estejam na mesma página, 
realizando o reconto do capítulo 
coletivamente.

Reconto coletivo do capítulo 
lido no Trabalho para Casa.
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Etapa 2 30 min
Exercite empatia e aprofunde com-
preensão sobre os personagens.

Mapa da Empatia.

Etapa 3 5 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Conclusão do Mapa da 
Empatia para ser apresentado 
na próxima aula.

AULA 8

Objetivos

• aprofundar a compreensão dos personagens por meio do Mapa  

da Empatia;

• refletir e conversar sobre as descobertas acerca dos personagens  

e relacioná-las com a vida.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 10 min Observe e nomeie sentimentos. Check-in.

Etapa 2 35 min
Dê continuidade à atividade com o 
Mapa da Empatia.

Apresentação dos grupos  
do Mapa da Empatia.

Etapa 3 5 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Construção do Mapa  
da Empatia de si mesmo.

AULA 9

Objetivos

• ler e explorar de forma compartilhada o capítulo “Fita 4: lado A”  

(p. 129 a 149);

• exercitar a apreciação (dar e receber) e a autoconfiança.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 10 min Observe e nomeie sentimentos. Check-in.

Etapa 2 18 min Promova a leitura compartilhada.
Dinâmica de leitura 
compartilhada coletiva.

Etapa 3 20 min
Exercite a apreciação e receba 
apreciações.

Dinâmica de apreciação 
coletiva: “Prato cheio”.

Etapa 4 2 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Leitura do restante do  
capítulo “Fita 4: lado A”  
(até a p. 149).

AULA 10

Objetivos

• ler e explorar de forma compartilhada o capítulo “Fita 4: lado B”  

(p. 150 a 165);

• valorizar a cooperação em detrimento da competição.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 20 min
Exercite e reflita sobre cooperação 
e competição.

Dinâmica:  “Bexigas”.

Etapa 2 28 min Promova a leitura compartilhada.
Dinâmica de leitura compar-
tilhada individual ou coletiva.

Etapa 3 2 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Exercício de redação sobre 
o que o aluno pensa e sente 
que poderia proporcionar 
um poema sobre ele mesmo. 
Leitura do capítulo:  “Fita 5: 
lado A” (p. 166 a 187).
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AULA 11

Objetivos
• explorar o capítulo “Fita 5: lado A” (p. 166 a 187);

• exercitar a comunicação assertiva8.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 15 min Observe e nomeie sentimentos.
Check-in e Roda de Conversa 
sobre Trabalho para Casa.

Etapa 2 13 min
Explore a leitura do capítulo  
“Fita 5: lado A” (p. 166 a 187).

Roda de Conversa com  
perguntas orientadoras.

Etapa 3 20 min
Conheça e explore a comunicação 
assertiva. 

Trabalho em grupo com 
esquema de comunicação 
assertiva.

Etapa 4 2 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Exercício pessoal e individual 
com esquema de comunica-
ção assertiva sobre si mesmo.

AULA 12

Objetivos

• ler e explorar de forma compartilhada o capítulo “Fita 5: lado B”  

(p. 188 a 197);

• refletir sobre o estado de congelamento dos personagens diante de  

uma cena de violência sexual.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 18 min Exercite a confiança.
Dinâmica de confiança:  “João 
Bobo”.

Etapa 2 15 min Promova a leitura compartilhada.
Dinâmica de leitura compar-
tilhada individual ou coletiva.

Etapa 3 15 min
Identifique temáticas e converse 
sobre o capítulo “Fita 5: lado B”  
(p. 188 a 197).

Roda de Conversa e colheita 
no Painel de Temáticas  
e Conceitos.

Etapa 4 2 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Leitura do capítulo “Fita 6: 
lado A” (p. 198 a 215).

AULA 13

Objetivos

• explorar temáticas do capítulo “Fita 6: lado A” (p. 198 a 215);

• ler de forma compartilhada o capítulo “Fita 6: lado B” (p. 216 a 227);

• refletir e orientar sobre sentimento de culpa.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 20 min
Observe e nomeie sentimentos e 
converse sobre eles.

Check-in e Roda de Conversa 
sobre sentimento de culpa.

Etapa 2 25 min
Promova a leitura compartilhada 
do capítulo “Fita 6: lado B”  
(p. 216 a 227).

Dinâmica de leitura compar-
tilhada individual ou coletiva 
e Roda de Conversa.

Etapa 3 5 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Exercício de redação sobre 
uma situação que tenha pro-
vocado sentimento de culpa.

8 Uma comunicação assertiva é aquela que oferece a possibilidade de assumirmos a responsabilidade de nossas 

emoções e, muitas vezes, resolvermos o impasse que não foi possível evitar. Para mais informações, acesse o 

vídeo Agressivo, passivo ou assertivo?. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=rd1mCZVNnxE>. Acesso 

em: 28 maio 2018.
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AULA 14

Objetivos

• ler e explorar de forma compartilhada o capítulo “Fita 7: lado A”  

(p. 228 a 238);

• exercitar e compreender a importância da comunicação assertiva.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 10 min Aqueça a turma para a aula.
Dinâmica:  “Bom-dia ou  
Boa-tarde”.

Etapa 2 15 min
Traga para a “vida real”: fale sobre  
o Trabalho para Casa.

Conversa sobre o Trabalho 
para Casa.

Etapa 3 23 min
Promova a leitura compartilhada 
do capítulo “Fita 7: lado A”  
(p. 228 a 238).

Dinâmica de leitura 
compartilhada individual ou 
coletiva e construção de 
comunicação assertiva.

Etapa 4 2 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Leitura do capítulo “O dia se-
guinte – depois de colocar as 
fitas no correio” (p. 240 a 244).

AULA 15

Objetivos

• integrar e consolidar os conceitos trabalhados ao longo do capítulo  

“O dia seguinte – depois de colocar as fitas no correio” (p. 240 a 244); 

• empoderar por meio de criação de ação multiplicadora do 

conhecimento adquirido.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 15 min
Escolha uma temática ou um  
conceito para pesquisa. 

Divisão de grupos e escolha 
e reflexão de temática 
ou conceito no Painel de 
Temáticas e Conceitos.

Etapa 2 15 min
Pesquise sobre a temática ou  
o conceito escolhido.

Elaboração de perguntas e 
breve pesquisa na internet.

Etapa 3 18 min Transforme informação em ação.
Criação nos grupos de um 
chamado para ação.

Etapa 4 4 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Nos subgrupos, seguir 
trabalhando e fazer a ação 
criada acontecer.

AULA 16

Objetivos

• ler de forma compartilhada “13 porquês (nas entrelinhas) –  

13 perguntas para Jay Asher” (p. 245 a 252);

• tecer relações entre ficção e realidade.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 20 min
Compartilhe opiniões sobre a  
tarefa.

Check-in, Roda de Conversa e 
colheita.

Etapa 2 25 min
Promova a leitura compartilhada 
com Roda de Conversa.

Dinâmica de leitura compar-
tilhada e Roda de Conversa.

Etapa 3 5 min
Dê instruções para o Trabalho  
para Casa.

Elaboração de uma lista 
com 13 afirmações sobre: 
“O que aprendi sobre a vida, 
meus sentimentos e meus 
pensamentos durante a 
leitura deste livro e as aulas 
deste Roteiro de Leitura”.
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AULA 17

Objetivos
• concluir o Roteiro de Leitura;

• exercitar criatividade e a espontaneidade.

Etapas Duração Descrição Principais atividades

Etapa 1 15 min Reflita sobre o Roteiro de Leitura.

Roda de Conversa alimentada 
pelo Trabalho para Casa e 

pelo Diário de Bordo como 
um todo.

Etapa 2 30 min
Proporcione momento de feedback 
artístico sobre o Roteiro de Leitura.

Produção e apresentação 
artística em grupos sobre o 
Roteiro de Leitura.

Etapa 3 5 min
Promova o fechamento do Roteiro 
de Leitura.

Checkout.

A seguir, há um compilado com sete das dezessete aulas explicadas detalhadamente, etapa por etapa. 
Estas aulas foram escolhidas porque apresentam ferramentas que não são comumente utilizadas no 
ambiente de sala de aula, como o Mapa Mental e o Mapa da Empatia. 

É importante ressaltar, no entanto, que tanto as sete aulas expostas em detalhe quanto as outras 
dez que compõem este Roteiro de Leitura são apenas uma sugestão para o professor, que poderá 
dispor de outras ideias e aulas para trabalhar o livro Os 13 porquês.

Ainda pensando em auxiliar o professor e enriquecer o trabalho com o livro Os 13 porquês em 
sala de aula, ao final deste Roteiro de Leitura há um material de apoio com artigos que esclarecem 
as principais diferenças entre a série homônima veiculada pela plataforma Netflix e o livro. Sugeri-
mos a leitura desse material sempre que julgar necessário.
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Objetivos: 

• inaugurar o Roteiro de Leitura e apresentar o livro;

• realizar levantamento do conhecimento prévio dos alunos;

• interpretar e construir sentidos a respeito do que comunica a capa do livro;

• introduzir alguns instrumentos do Roteiro de Leitura: Painel de Emoções e 

Sentimentos, Diário de Bordo e Leitura Compartilhada. 

Materiais necessários: 

• um exemplar do livro para cada aluno;

• lousa ou painel de papel kraft (grande);

• um Painel de Emoções e Sentimentos impresso para cada aluno;

• Painel de Emoções e Sentimentos da sala (impresso ou projetado);

• Diário de Bordo. 

Preparação do professor: 

• familiarizar-se com o Painel de Emoções e Sentimentos, procurando lembrar 

momentos de emoção quando tinha a mesma idade dos alunos e realizar 

registro no Diário de Bordo; 

• ler os artigos sugeridos no Roteiro e tomar ciência de opiniões diversas sobre a 

repercussão do livro e da série homônima;

• ler também “13 porquês (nas entrelinhas): 13 perguntas para Jay Asher” 

(p. 245 a 252). 

Etapa 1 (25 min): Explorar o conhecimento e as informações prévias e entrar em contato 

com o livro (capa e quarta capa).

1o movimento: Levantar e abaixar a mão.

Instrua os alunos a levantar a mão para responder à pergunta: “Quem já ouviu falar do livro 

Os 13 porquês ou da série ‘13 Reasons Why’?”.

AULA 1
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2
o
 movimento: Mapa Mental.

A ideia é construir com os alunos um Mapa Mental das informações coletadas.

Escreva com destaque (circular) no centro da lousa: OS 13 PORQUÊS.

Em forma de brainstorming, quando os alunos falam aleatoriamente sobre o tema, um por vez, 
o professor anota na lousa ou em um painel de papel kraft as palavras ou frases sintetizadas de cada 
fala referente às perguntas a seguir:

1. O que sabemos sobre essa história? 

2. Observando a capa e a quarta capa do livro, deixe-as visíveis aos alunos. Pergunte: “O que 
mais podemos descobrir sobre essa história e esse livro por meio das imagens da capa e da quar-
ta capa?”.

Continue a registrar as respostas no Mapa Mental, mas agora com outra cor. 
 

478;

• O Mapa Mental é uma ferramenta que pode ajudar a organizar o 

registro do brainstorming. Recomendamos consultar ou ler a obra: 

BUZAN, Tony. Mapas mentais, sua elaboração: um sistema definitivo de 

pensamento que transformará a sua vida. São Paulo: Cultrix, 2005.

DICA 478;

Estimule os alunos perguntando sobre o que sabem a respeito de enredo, 

personagens, narrativa e formato do livro. Pergunte: “Qual é a distribuição 

dos capítulos?”. Caso perceba que os alunos trouxeram comentários 

referentes à série, amplie a conversa com estas perguntas:  

• “Sua informação está baseada no livro ou na série?”

• “Com quem viu a série?”

• “Sabia que a série não é recomendada para menores de 16 anos?”

• “Na sua opinião, quais seriam os motivos para essa restrição?”

• “Sabia que a série foi inspirada neste livro?”

A série tem uma indicação de faixa etária não adequada para menores 

de 16 anos. O único objetivo de trazer essas perguntas que abordam a 

série é muni-lo de informação, caso os alunos tenham tido acesso a ela. 

Desse modo, pode-se abordar possíveis impactos prévios ao trabalho 

com o livro.

DICA 478;

Mostre a capa aos alunos e pergunte:

“O que a imagem nos transmite?”

“O que os dizeres na quarta capa comunicam sobre o livro?”

“Qual é a categoria de composição literária presente na quarta capa?” 

Em seguida, explore os componentes do livro: edição, autor, editora e ano.
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3. O que essa história tem gerado de impacto no mundo (repercussões/discussões)?

Continue acrescentando o que os alunos sugerirem no mesmo registro, no Mapa Mental, com outra cor.

Etapa 2 (20 min): Incorporar e praticar o Painel de Emoções e Sentimentos e o Diário de 

Bordo por meio da leitura das abas.

Neste momento, utilize o livro e os instrumentos: Diário de Bordo e Painel de Emoções 

e Sentimentos.

1
o
 movimento: Apresentar Painel de Emoções e Sentimentos e Diário de Bordo.

• projete o Painel de Emoções e Sentimentos na lousa;

• entregue uma cópia (impressa) do Painel de Emoções e Sentimentos para os 

alunos;

• passe por cada um dos sentimentos mostrados no Painel e solicite aos alunos 

que expressem em seus próprios rostos cada uma das emoções. O professor 

também pode se expressar, sendo o modelo para os alunos;

• esclareça a funcionalidade do Painel de Emoções e Sentimentos: identifique 

e nomeie emoções e sentimentos;

• solicite aos alunos que reservem um espaço do caderno para o Diário de Bordo;

• esclareça a funcionalidade do Diário de Bordo: espaço de registro de 

pensamentos, emoções, sentimentos e atividades.

 

2
o
 movimento: Leitura compartilhada das abas (orelha).

Certifique-se de que todos os alunos estão com o livro em mãos. Esteja também com o seu 

exemplar. Peça que dois alunos se candidatem para que cada um realize uma parte da leitura das 

abas do livro em voz alta. 

3
o
 movimento: Identificação de sentimentos e pensamentos.

DICA 478;

Procure identificar o que os alunos sabem sobre a repercussão de Os 13 
porquês no mundo. Pergunte:

“O que as pessoas têm falado por aí?”

“O que você sabe de críticas e elogios a essa história?”

“Você conhece alguém que tenha lido esse livro? Se sim, o que essa pessoa 

disse sobre ele?” 

Elabore suas perguntas, pensando na perspectiva de adolescentes, escolas, 

pais, mídia e da sociedade de forma geral.

DICA 478;

Seja um referencial. Represente o modelo do Painel de Emoções e 

Sentimentos fazendo as expressões também!

• Vídeo para demonstração de expressões faciais: Facial Expression Tutorial 

by Khappucino. Disponível em: <https://youtu.be/TrgNKGjSyxA>. 

Acesso em: 27 maio 2018.
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Pergunte aos alunos: 

• “O que sentem ao fazer essa leitura?” 

• “O que estão pensando agora sobre o livro?”

Solicite aos alunos que escrevam seus pensamentos, emoções e sentimentos no Diário de Bordo.

4
o
 movimento: Complementar Mapa Mental.

Após a leitura das abas, volte ao Mapa Mental.

Pergunte aos alunos: “O que mais descobriram sobre a obra?”.

Ajude na identificação de palavras ou frases de impacto para serem realocadas no Mapa Mental.

Etapa 3 (5 min): Instruções para o Trabalho para Casa.

Dê instruções para a realização das tarefas de casa:

• leiam os capítulos do livro: “Introdução”, “Ontem – uma hora depois da aula” e “Fita 1: 

lado A” (p. 7 a 34);

• façam anotações no Diário de Bordo e usem o Painel de Emoções e Sentimentos conforme 

forem lendo o livro.

DICA 478;

Neste momento, você terá a oportunidade de perceber o envolvimento de 
seus alunos. Se perceber que estão confortáveis, peça-lhes que identifiquem 
a emoção que estão sentindo, indicando-a no Painel de Emoções e 
Sentimentos e, se possível, que façam um breve comentário para a classe. 
Caso você perceba que seus alunos não estão confortáveis para expor as 
emoções e os sentimentos deles, trabalhe em um movimento individual. 
Peça que cada um identifique o que sente em seu painel, desenhe a carinha 
que expresse o sentimento no Diário de Bordo e relate em poucas palavras 
o que sente.

DICA 478;

Faça uma análise sobre o texto escrito nas orelhas do livro. Em geral, ele 
traz informações importantes sobre enredo, personagens, autor e contexto 
no qual foi escrito o livro. 
É um bom momento para treinar os alunos a identificarem o que é relevante 
em determinado contexto da obra.
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Objetivos: 

• explorar as tarefas de casa, realizando o reconto dos capítulos “Introdução”, 

“Ontem – uma hora depois da aula” e “Fita 1: lado A” (p. 7 a 34);

• refletir sobre a temática “Boatos” na vida real;

• vivenciar empatia e confiança.

Materiais necessários: 

• fita-crepe;

• um exemplar do livro para cada aluno;

• um Painel de Emoções e Sentimentos impresso para cada aluno;

• Painel de Emoções e Sentimentos da sala (impresso ou projetado);

• Diário de Bordo;

• um Painel de Temáticas e Conceitos.

Preparação do professor: 

• reler os capítulos “Introdução”, “Ontem – uma hora depois da aula” e “Fita 1: 

lado A” (p. 7 a 34);

• recordar como foi sua adolescência, como eram seus sentimentos e vivência 

com relação a boatos, reputação, relação com o que as pessoas dizem e pensam. 

Faça, enquanto relê, anotações em seu Diário de Bordo. Anote também se, 

nesta reflexão, surgirem cenas que você viveu;

• converse sobre essas reflexões com um colega com quem você tenha mais 

intimidade.

Etapa 1 (10 min): Aquecimento do grupo para a aula. 

Solicite aos alunos que ajudem a organizar a sala de aula de modo a formar um grande círculo 

somente com as cadeiras, deixando mesas e materiais afastados. Em seguida, convide todos os 

alunos a sentar nas cadeiras. 

1
o
 movimento: Aquecimento inespecífico.

Comunique aos alunos que a aula será uma dinâmica de grupo e que eles devem escutar aten-

tamente cada instrução. 

AULA 2
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Dê as instruções abaixo de forma clara e precisa. Certifique-se de que todos os alunos o com-

preen deram e que estão confortáveis para seguir com a dinâmica sem dúvidas:

• 1a instrução: “Vamos trocar de lugar”. Todos devem se levantar, andar e 

procurar um novo lugar para sentar na roda;

• 2a instrução: “Novamente vamos trocar de lugar e, no caminho, dizer ‘Bom Dia’ 

ou ‘Boa Tarde’, olhando nos olhos e dando um aperto de mão em um colega”;

• 3a instrução: “Novamente vamos trocar de lugar e, no caminho, encostar a 

ponta do dedo indicador na ponta do nariz de duas pessoas. Vamos fazer isso 

em todos, em um colega, depois em outro e sucessivamente até passar por 

todos da classe”; 

• 4a instrução:  “Mais uma vez vamos trocar de lugar e, no caminho, dizer ‘Bom 

dia’ ou ‘Boa tarde’ e dar um abraço de 5 segundos em um colega”;

• 5a instrução: “Sentem-se nas cadeiras mais próximas de vocês e formem uma 

dupla de trabalho com quem estiver ao lado”. 

2
o
 movimento: Aquecimento específico.

Sentados, nas duplas formadas no 1o movimento, instrua os alunos a conversar sobre seus sen-

timentos e pensamentos ao lerem os primeiros capítulos do livro e sobre os registros em seus 

Diários de Bordo (Trabalho para Casa).

Etapa 2 (15 min): Trazer todos os alunos para a mesma página, realizando o reconto do 

capítulo coletivamente.

1
o
 movimento: Mapeamento de contribuição.

Peça aos alunos:

• “Quem leu levante a mão”;

• “Agora, levante a mão quem, por algum motivo, não leu”.

DICA 478;

Estimular o exercício da honestidade.  

Esclareça que essas perguntas foram feitas porque quem leu e quem não 

leu terão responsabilidades diferentes nesta aula.

DICA 478;

O objetivo desta dinâmica é proporcionar um momento lúdico, de interação 

divertida e afetiva. Dê as instruções com clareza e devagar; se possível, 

coloque uma música de fundo, mas em volume baixo, para que os alunos 

possam ouvi-las.

Participe da dinâmica!
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• Convide os alunos que leram a formar uma segunda roda dentro da grande 

roda inicial;

• Solicite aos alunos que não leram que permaneçam em seus lugares, peguem 

papel e caneta e façam anotações de dúvidas que surgirem.

Caso todos os alunos tenham lido, peça-lhes que permaneçam na grande roda.

2
o
 movimento: Para os alunos que leram, relato, em grupo, sobre a história.

Oriente os alunos sobre a dinâmica:

“Cada um de vocês deverá falar um pouco sobre o que leu. Neste ponto, é importante que todos 

estejam atentos e ouçam o que cada colega disser, pois cada um contará uma parte da história. Em 

sentido horário, na ordem em que estão sentados, o primeiro aluno começará a contar em uma 

única frase o início do livro; o aluno ao lado dele deverá continuar a partir do que ele disse.”

Siga a sequência da narrativa na grande roda até que os alunos decidam que esgotaram os fatos 

a serem relatados do trecho que leram.

Desde que esteja em sua vez, o aluno pode acrescentar informações que julgar necessárias e 

importantes, mesmo que não esteja na ordem da narrativa. Apenas atente para não repetir o 

que já foi dito. 

3
o
 movimento: Para os alunos que não leram.

Peça aos alunos da roda de fora (aqueles que não leram), um por vez, que façam perguntas so-

bre suas dúvidas para os colegas da roda de dentro (os que leram o livro).

Dê um tempo para respostas.

Instrua os alunos que não leram que o façam em casa. 

DICA 478;

Estabeleça regras para que os alunos que não se sentirem à vontade para 

falar sobre a história de imediato possam falar numa segunda oportunidade. 

Avise, por exemplo:

• “Está autorizada a possibilidade de pedir para pular a vez, mas apenas 

uma vez”;

• “Não faz parte desta dinâmica o julgamento”; 

• “Também não importa a ordem cronológica da história”.

DICA 478;

Caso surjam questionamentos sobre diferenças entre o livro e a série, 

acolha a dúvida e discuta com o grupo.
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Etapa 3 (23 min): Explorar a temática central do capítulo: “Fita 1: lado A” (p. 12 a 34).

• peça aos alunos que peguem os materiais (livro, Diário de Bordo, Painel de 

Emoções e Sentimentos, etc.);

• projete ou escreva na lousa o seguinte trecho: 

[...] Um boato baseado num beijo criou uma reputação. As outras pessoas acreditaram nela 

e reagiram de acordo com ela. E, às vezes, um boato baseado num beijo tem um efeito bola 

de neve (p. 30).

1
o
 movimento: sentimentos, pensamentos e compreensão.

Abra uma roda de conversa fazendo perguntas como:

• “O que sentem ao ler esse trecho?”; 

• “O que pensam sobre esse trecho?”;

• “O que entendem pela palavra ‘boato’?”; 

• “O que entendem pela palavra ‘reputação’?”;

• “O que entendem pela expressão ‘efeito bola de neve’?”.

2
o
 movimento: Jogo da Linha – Trazendo para a vida dos alunos.

Reserve um espaço livre na sala de aula, passe uma fita-crepe no chão e peça aos alunos que se 

dividam nos dois lados, mas fiquem afastados da linha. Este jogo consiste em ouvir uma afirma-

ção: quem concordar com ela ou entender que ela é verdadeira aproxima-se da linha. Se não 

concordar, permanece no lugar, afastando-se da linha.

Após o movimento de aproximação da linha, aguarde alguns segundos para que os alunos per-

cebam os outros. Dê instrução para que eles retornem à posição inicial, afastando-se da linha, 

para ouvir mais afirmações que você preparou. Recomece o jogo.

Você pode se orientar pelas afirmações abaixo ou preparar uma lista que se adapte à realidade 

da sua turma: 

• “Eu já fui alvo de um boato”; 

• “Eu já vi ou ouvi um boato aqui na escola ou em outro lugar que frequento”;

• “Eu já fui multiplicador de um boato (ajudei a espalhar)”;

• “Eu já acolhi uma pessoa que estava muito triste ou com muita raiva por ser 

alvo de um boato”;

• “Eu conheço uma pessoa que teve uma reputação ruim criada por um boato”;

• “Eu já briguei com alguém por conta de um boato”;

• “Eu tenho medo do que as pessoas podem pensar ou criar sobre mim”.

DICA 478;

Ajude os alunos a diferenciar pensamento de sentimento e instrua-

-os a utilizar o Painel de Emoções e Sentimentos, se for necessário para 

identificação. Além disso, aproveite esta oportunidade para explorar 

gramática, significados e figuras de linguagem.
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3o movimento: O que levo desta aula.

Para encerrar a aula, forme uma roda em pé e solicite a cada aluno que diga em voz alta uma 

palavra sobre: “O que está levando de lição desta aula”. 

Etapa 4 (2 min): Instruções para o Trabalho para Casa.

Introduzir o tema dizendo: “Nos conhecer e conhecer nossas qualidades nos faz mais fortes 

e não ficamos tão vulneráveis ao que as pessoas pensam e dizem sobre nós”. 

Exercício:

Recorde um momento da sua vida em que você se sentiu forte, corajoso(a). Faça um registro 

em seu Diário de Bordo. Esse registro pode ser um desenho, uma colagem de imagens ou man-

chetes de revistas e jornais ou um texto seu. Use sua criatividade e escolha o meio com que mais 

se sente à vontade para expressar os seus sentimentos.

DICA 478;

É importante atentar para este movimento, pois as palavras podem ser um 
termômetro de como os alunos estão absorvendo e elaborando a temática 
trabalhada. 
Não hesite em chamar os alunos que demonstrarem incômodo quanto ao 
exercício para conversar.
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Objetivos: 

• ler e explorar de forma compartilhada o capítulo do livro “Fita 1: lado B” 

(p. 35 a 49); 

• refletir sobre o impacto de “brincadeiras”; 

• exercitar a identificação de temáticas e conceitos que permeiam o capítulo do 

livro. 

Materiais necessários: 

• um exemplar do livro para cada aluno;

• um Painel de Emoções e Sentimentos impresso para cada aluno;

• Painel de Emoções e Sentimentos da sala (impresso ou projetado);

• Diário de Bordo;

• um Painel de Temáticas e Conceitos.

Preparação do professor: 

• tenha o cuidado de avaliar a turma com relação à recepção de uma linguagem 

permeada por palavras de baixo calão. Use-a somente com conforto e se a 

classe tiver maturidade suficiente para entender como força de expressão e 

ficar confortável com isso;

• procure entender qual é a sua opinião sobre as ocorrências na narrativa e como 

você se sente ao lê-las. 

• faça uma lista de temáticas, conceitos e subtemas que você localiza no capítulo, 

inclusive nas entrelinhas.

Etapa 1 (10 min): Trocar ideias com os colegas sobre o que cada um registrou no Diário de 

Bordo, praticando escuta e apreciação.

Movimento único: Partilha em dupla. 

Instrua os alunos a formar duplas e a conversar sobre o que escreveram no Diário de Bordo (Tra-

balho para Casa). Ao final da atividade, solicite a cada aluno que faça uma apreciação positiva 

sobre o colega com o qual trabalhou.

AULA 3
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Etapa 2 (20 min): Leitura compartilhada e conversa sobre a principal temática do 

capítulo.

1
o
 movimento: Leitura compartilhada. 

Com a dinâmica abaixo explicada, leia de forma compartilhada o trecho do capítulo “Fita 1: 

lado B” até a frase:

Mas ele não sabia que afetaria Hannah dessa maneira. Isso não é justo (p. 39 – quinto 

parágrafo).

• Divida a classe em dois grupos;

• Enumere os alunos de cada grupo (ou estabeleça uma ordem, como fila de 

carteiras);

• Os alunos do grupo A farão a leitura em voz alta da Narrativa de Hannah, e os 

alunos do grupo B farão a leitura da Narrativa de Clay, mas apenas um aluno 

por vez, como um jogral;

• A cada parágrafo, troca-se o aluno, do mesmo grupo, que está lendo em voz alta, 

mesmo que não tenha mudado a narrativa.

2
o
 movimento: Roda de conversa guiada.

Abra uma conversa breve sobre a “brincadeira” de Alex, fazendo perguntas como as sugeridas 

abaixo e estimule os alunos a falar sobre suas percepções:

• “O que Hannah está sentindo?”; 

• “O que sentiu quando viu seu nome na lista?”; 

• “O que Alex deixou de considerar ao escrever e divulgar a lista? O que Alex 

poderia ter avaliado antes de escrever e divulgar a lista?”;  

• “O que faz os personagens definirem como ‘brincadeira’ a exposição de colegas?”. 

DICA 478;

Oriente os alunos a fazer dupla com um colega com quem se sintam 

confortáveis, mas que seja alguém diferente daquele que costumam trabalhar.  

A ideia é ir criando novos campos de confiança.

Explique-lhes também o que é uma apreciação positiva, estimulando a 

escuta na partilha em dupla e a apreciação como um presente.

Apreciação: “é o ato de apreciar, avaliar a situação ou condição 

de algo, de modo a analisar, julgar e observar determinada coisa. Para 

que haja a apreciação de algo, a pessoa precisa dedicar muita atenção ao 

objeto apreciado, despertando ao máximo os seus sentidos para conseguir 

contemplá-lo de maneira plena”.  

Fonte: <www.significados.com.br/apreciacao/>.  Acesso em: 28 maio 2018.
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Etapa 3 (18 min): Leitura compartilhada e identificação de demais temáticas e conceitos 

presentes no capítulo. 

1
o
 movimento: Leitura compartilhada. 

Seguindo a dinâmica do 1o movimento da Etapa 2, leia de forma compartilhada o próximo 

trecho do capítulo “Fita 1: lado B”, até o final (p. 49).

2
o
 movimento: Introdução e apresentação do Painel de Temáticas e Conceitos. 

Abra uma conversa breve, em roda, sobre o que mais chama a atenção dos alunos no capítulo, 

podendo também se estender ao capítulo anterior, e pergunte: “Quais outros temas e conceitos 

podemos localizar nesse capítulo?”. 

Ajude os alunos a transformar o que identificarem em palavras ou pequenas frases e reúna as 

ideias no Painel de Temáticas e Conceitos.

Explique aos alunos qual é a função do Painel de Temáticas e Conceitos no decorrer do Roteiro 

de Leitura.

Etapa 4 (2 min): Instruções para o Trabalho para Casa.

Recomende a leitura do capítulo “Fita 2: lado A” (p. 50 a 61) para casa.

Peça aos alunos que identifiquem na narrativa momentos em que Clay descreve sensações físi-

cas. Em seguida, solicite que reflitam e escrevam a respeito das seguintes questões: “Em sua 

opinião, o que está fazendo Clay sentir essas sensações físicas? Qual é a principal emoção de 

Clay nesse momento da narrativa?”.

DICA 478;

Aqui, a intenção é refletir sobre o impacto do que a princípio parece 

ser uma brincadeira e pensar como seus atos podem afetar outras 

pessoas. 

As perguntas ajudam no Exercício da Empatia e facilitam a reflexão sobre 

o assunto.

DICA 478;

Outras temáticas e conceitos presentes neste capítulo: assédio sexual, 

machismo, reputação, conceito de beleza, paixão, empatia, cochichos, 

manifestação física de emoções, etc.
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Objetivos: 

• explorar aspectos da narrativa do capítulo “Fita 2: lado A” (p. 50 a 61);

• compreender como funcionam as emoções;

• exercitar a compreensão e a análise da narrativa por meio das emoções. 

Materiais necessários: 

• um exemplar do livro para cada aluno;

• um Painel de Emoções e Sentimentos impresso para cada aluno;

• Painel de Emoções e Sentimentos da sala (impresso ou projetado);

• Diário de Bordo;

• um Painel de Temáticas e Conceitos;

• projeção da imagem do exercício para Explorar Emoções - Etapa 2, 

2o movimento, ou desenhar na lousa.

Preparação do professor:

• reler o capítulo “Fita 2: lado A” (p. 50 a 61);

• realizar o exercício que será solicitado como tarefa para os alunos nesta aula;

• analisar se há alguma emoção presente atualmente que você não sabe nomear 

ou que esteja sendo difícil de controlar. Experimente o suporte do Painel de 

Emoções e Sentimentos e veja se ajuda a nomear essa emoção. 

Etapa 1 (15 min): Observar e nomear sentimento.

Movimento único: Check-in.

Em uma roda, peça aos alunos que, em ordem, digam uma palavra ou frase curta sobre “Como 

estou chegando”, instruindo-os a verbalizar os sentimentos que estão presentes neste início de 

aula. Resumindo, oriente-os a dizer como estão se sentindo, qual o sentimento que predomina 

naquele instante.

AULA 4
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Etapa 2 (25 min): Exercício para explorar emoções.

1
o
 movimento: Conversa sobre sensações físicas e emoções (tarefa de casa).

Abra uma roda de conversa e explore o que os alunos perceberam sobre as sensações físicas e as 

emoções de Clay no capítulo “Fita 2: lado A”. 

2
o
 movimento: Sistematizando.

Utilize o esquema abaixo para sistematizar a conversa do 1o movimento, sobre Clay.

Apresente os campos na lousa (ou projete-os) e, com a classe, preencha-os diferenciando um cam-

po do outro.

Etapa 3 (10 min): Instruções para o Trabalho para Casa.

Oriente os alunos a pensar em algum momento em que sentiram uma emoção significativa. 

Instrua-os a descrever brevemente o momento em seus Diários de Bordo para, depois, em casa 

e individualmente, fazerem o exercício.

Emoção

Pensamento

Comportamento

Expressão corporal

Sentimento

DICA 478;

É possível que muitos alunos tragam no check-in sensações físicas, como 
sono e fome. 
Para ajudar, explique que se trata de uma sensação física e solicite que 
tentem localizar qual sentimento pode defini-los além da sensação física. 
Use o Painel de Emoções e Sentimentos como apoio. Esta aula ajudará a 
diferenciar estes conceitos.

EXEMPLOS
Emoção: “Estou com frio no estômago”.
Pensamento: “Acho que vou me dar mal na prova”.
Comportamento: “Estou com vontade de faltar na escola”.
Expressão corporal: “Meu maxilar está contraído”.
Sentimento: “Estou com medo”.
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Exercício:

Pense em uma emoção que você tenha sentido recentemente. Use o Painel de Emoções e 

Sentimentos para identificá-la. Em seguida, lembre-se da situação que provocou essa emoção 

e utilize seu Diário de Bordo para escrever sobre a sua reflexão.

1. Que sensação você teve?

2. Você pensou em alguma coisa (por exemplo: “Que essa emoção era incômoda, que ela 

deveria sumir, que ela lhe fazia bem, que deveria durar para sempre”)?

3. Essa emoção deu origem a algum desejo de ação ou comportamento?

4. Ela se manifestou no seu corpo? De que maneira?
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Objetivos: 

• ler e explorar de forma compartilhada o capítulo “Fita 2: lado B” (p. 62 a 81);

• explorar habilidades de Resolução de Problemas.

Materiais necessários: 

• um exemplar do livro para cada aluno;

• um Painel de Emoções e Sentimentos impresso para cada aluno;

• Painel de Emoções e Sentimentos da sala (impresso ou projetado);

• Diário de Bordo;

• um Painel de Temáticas e Conceitos;

• projeção da Etapa 2 do esquema de Resolução de Problemas do Anexo 2.

Preparação do professor: 

• reler o capítulo “Fita 2: lado B”;

• estudar o esquema de Resolução de Problemas;

• neste momento, é possível que você localize algum problema presente em sua 

vida pessoal ou profissional. Sugerimos exercitar o esquema para ao menos 

duas situações-problema que você consiga visualizar.

E tapa 1 (20 min): Leitura compartilhada.

1
o
 movimento: Definição de dinâmica para leitura compartilhada.

• Consulte os alunos sobre quem pode se disponibilizar para colaborar na leitura 

compartilhada; solicite que se organizem em um lugar perto na sala.

• Estabeleça uma ordem e uma dinâmica clara (se quiser, repita a dinâmica 

utilizada na aula 3, ou com ajuda dos alunos crie uma nova), para dar fluidez 

à leitura. 

• Também pode ser realizada individualmente – fique de olho no tempo.

AULA 5
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2
o
 movimento: Leitura compartilhada.

• Leia de forma compartilhada, com a dinâmica estabelecida, o trecho do capítulo 

“Fita 2: lado B”, até a frase: 

[...] Portanto, vamos encerrar esta história antes de ele ir para cama (p. 74 – quinto 

parágrafo).

Etapa 2 (25 min): Exercitar habilidades de Resolução de Problemas.

1
o
 movimento: Exemplo com o esquema de Resolução de Problemas.

• Apresente aos alunos o esquema de Resolução de Problemas do Anexo 2.

• Com base no trecho lido, peça aos alunos que identifiquem na trama a 

situação-problema (principal) e percorra as etapas do esquema, isto é, nomeie 

o problema, enumere soluções, pense nas consequências e escolha a melhor 

solução e, por fim, trace um plano para executá-la. No Anexo 2, há um 

exemplo de texto para cada etapa; não se esqueça de apagá-lo ao expor os 

quadros aos alunos. 

2
o
 movimento: Leitura compartilhada. 

• Leia de forma compartilhada, seguindo a dinâmica estabelecida, o restante do 

capítulo “Fita 2: lado B”, até o final, p. 81.

• Não havendo tempo suficiente, solicite que terminem a leitura do capítulo em 

casa.

Etapa 3 (5 min): Instruções para o Trabalho para Casa.

• Peça que os alunos se organizem em duplas e que identifiquem até este ponto 

da trama (incluindo todos os capítulos lidos) ao menos uma situação-problema 

e tracem um esquema de Resolução de Problemas para a situação identificada. 

• Registre toda a tarefa no Diário de Bordo. 
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Objetivos: 

• ler e explorar de forma compartilhada o capítulo “Fita 3: lado A” (p. 82 a 103);

• exercitar concentração para leituras longas;

• dar continuidade ao exercício de identificação de temáticas e conceitos que 

permeiam a narrativa. 

Materiais necessários: 

• um exemplar do livro para cada aluno;

• Diário de Bordo;

• um Painel de Emoções e Sentimentos impresso para cada aluno;

• Painel de Emoções e Sentimentos da sala (impresso ou projetado);

• Painel de Temáticas e Conceitos.

Preparação do professor: 

• reler o capítulo “Fita 3, lado A” (p. 82 a 103);

• entender qual a sua opinião sobre as ocorrências na narrativa e como você se 

sente ao lê-la. 

• fazer uma lista de temáticas/conceitos/subtemas que você percebe no capítulo, 

inclusive nas entrelinhas.

Etapa 1 (10 min): Aquecimento do grupo para a aula.

Movimento único: Concentração para longa leitura compartilhada.

Peça aos alunos que aproveitem este momento inicial para relaxar o corpo e a mente. Oriente-

-os a fazer alongamento, espreguiçar-se: sentindo o corpo e observando qual parte precisa de 

mais atenção.

Em seguida, explique a eles que a aula será dedicada à leitura do capítulo mais longo do livro e, 

por isso, eles devem estar concentrados, atentos e, ao mesmo tempo, confortáveis.

AULA 6
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Etapa 2 (35 min): Leitura compartilhada e bate-papo guiado.

1
o
 movimento: Definição de dinâmica para leitura compartilhada.

• Consulte os alunos sobre quem pode se disponibilizar a colaborar na leitura 

compartilhada coletiva; solicite que se organizem em um lugar perto na sala.

• Para ganhar tempo, utilize a mesma dinâmica empregada na aula 3 e/ou 5 ou, 

se achar melhor, crie outra, coletiva. Porém, fique de olho no tempo!

2
o
 movimento: Leitura compartilhada como bate-papo guiado.

• Leia de forma compartilhada o capítulo “Fita 3: lado A” (p. 82 a 103).

• Para retomar a atenção dos alunos nos momentos de dispersão, interrompa a 

leitura algumas vezes, perguntando aos alunos: 

1. “O que poderá acontecer nos próximos parágrafos?”;

2. “É possível nomear os sentimentos e as emoções dos personagens?”;

3. “Qual o sentimento de vocês em relação à leitura até aqui?”;

4. “Quais são as temáticas e os temas que permeiam a narrativa?”.

Ao término da leitura compartilhada, se ainda houver tempo, abra uma roda de conversa sobre 
o capítulo.

 

Etapa 3 (5 min): Instrução para o Trabalho para Casa.

• Oriente os alunos a ler o capítulo “Fita 3: lado B” (p. 104 a 128).
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Objetivos: 

• explorar de forma compartilhada a leitura do capítulo “Fita 3: lado B” (p. 104 a 

128); 

• compreender personagens por meio do Mapa da Empatia.

Materiais necessários:

• um exemplar do livro para cada aluno;

• Diário de Bordo;

• um Painel de Emoções e Sentimentos impresso para cada aluno;

• Painel de Emoções e Sentimentos da sala (impresso ou projetado);

• Painel de Temáticas e Conceitos;

• cartolinas ou bloco flip-chart ou folha de papel kraft (grande);

• bloco adesivo;

• projeção do Mapa da Empatia – Anexo 3;

• cópia das perguntas orientadoras do Mapa da Empatia para cada grupo – Anexo 3.

Preparação do professor: 

• ler o capítulo “Fita 3: lado B” (p. 104 a 128);

• estudar as instruções do Mapa da Empatia;89

• fazer o Mapa da Empatia baseando-se em si mesmo e também em alguém 

conhecido.

Etapa 1 (15 min): Trazer todos os alunos para a mesma página, realizando o reconto do 

capítulo coletivamente.

1
o
 movimento: Mapeamento de contribuição.

9 Para criar o seu Mapa da Empatia, consulte a referência: <info.geekie.com.br/mapa-da-empatia/>. Acesso em: 

28 maio 2018.

AULA 7
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Peça aos alunos:

• “Quem leu levante a mão”;

• “Agora levante a mão quem, por algum motivo, não leu”.

Etapa 2 (30 min): Exercitar empatia e aprofundar a compreensão sobre os personagens.

Esta etapa terá como referência o Mapa da Empatia10, muito utilizado no mundo dos negócios. 
No contexto da sala de aula, esse mapa será utilizado como uma ferramenta para exercício de 
sinergia e empatia, para conhecer mais a fundo alguns dos principais personagens do livro. 

1
o
 movimento: Mapeamento de personagens e divisão de grupos.

• Interagindo diretamente com os alunos, peça que digam quais são os principais 
personagens até agora. Anote na lousa os nomes. 

• Forme grupos e solicite a cada um deles que escolha com qual personagem 
deseja trabalhar. É importante que os principais personagens sejam 
contemplados neste exercício.

• Solicite aos alunos que se juntem nos grupos e distribua uma cartolina, bloco 
de flip-chart ou papel kraft e uma cópia das perguntas orientadoras disponíveis 
no Anexo 3.

2
o
 movimento: Definindo empatia. 

• Pergunte aos alunos o que entendem por empatia;

• Mostre (projete ou leia) a definição de empatia11.

10  O Mapa da Empatia faz parte da Metodologia Canvas para Negócios. É uma ferramenta que ajuda a imaginar o 
“personagem” que representa o cliente, uma vez que permite que quem o elabora se coloque no lugar do outro 
e experimente ver a vida pela visão dele. Pode ser encontrado em: <http://canvasacademy.com.br/mapa-de-
empatia-2/>. Acesso em: 28 maio 2018.

11  Sugestão de significado para empatia, disponível em: <www.google.com.br/search?q=empatia&rlz=1C1CHZL_
pt-BRBR718BR719&oq=empatia&aqs=chrome..69i57j0l3j69i65l2.2527j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. 
Acesso em: 28 maio 2018.

DICA 478;

Para estimular a honestidade entre os alunos, repita a dinâmica realizada 
na Aula 2 – Etapa 1. Caso todos os alunos tenham lido o texto, peça-lhes 
que permaneçam em uma grande roda e que cada um reconte o capítulo, 
seguindo o sentido horário.

DICA 478;

Os personagens principais até onde lemos são Hannah, Clay, Justin, Alex, 
Jessica, Tony, Tyler, Courtney e Marcus. 
É possível que os alunos levantem outros personagens.
Antes de começar o exercício, cheque com eles a relevância e a quantidade 
de informação que temos até então sobre os personagens, pois ter poucas 
informações pode deixar o exercício frágil.
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3
o
 movimento: Entendendo a ferramenta. 

Projete o Mapa da Empatia (Anexo 3) e explique aos alunos como funciona a ferramenta:

• há seis campos, dimensões de olhar, que contribuem para a compreensão mais 

profunda sobre um personagem ou uma pessoa;

• os quatro primeiros campos devem ser pensados e preenchidos primeiro (pensa 

e sente, vê, ouve, fala e faz);

• depois, devem ser preenchidos os dois últimos, na base do Mapa (Dores e 

Necessidade);

• para ajudar no brainstorming e na compreensão de cada campo, utilize as 

perguntas orientadoras (Anexo 3);

• os campos podem ser preenchidos com blocos adesivos – uma forma mais 

prática. Cada aluno fica com alguns blocos adesivos, nos quais deve escrever 

suas ideias (uma em cada papel), encaixando-as no campo correspondente;

• esteja atento para verificar, após o brainstorming, se as ideias estão inseridas no 

lugar correto. Caso pertençam a outro campo, oriente os alunos a mudar o 

papel de lugar;

• projete as perguntas orientadoras do Anexo 3, explicando melhor cada campo. 

No Anexo 3, há um exemplo de como as perguntas podem ser respondidas. 

As respostas dos alunos, no entanto, podem ser mais simples e em menor 

quantidade.

4
o
 movimento: Trabalho em grupo.

• Solicite aos alunos que desenhem o esquema do Mapa da Empatia (deixe o 

exemplo projetado na lousa, ou entregue a eles uma cópia) na cartolina e que 

comecem a preenchê-lo;

• o livro pode ser utilizado para consulta, mas instrua que o mais importante é o 

que ficou na memória, do que se lembram e o que sentem a respeito do 

personagem escolhido; 

• instrua-os a diferenciar o que é da percepção da leitura e o que é imaginado, 

caso seja incluído algo relacionado à imaginação.

Etapa 3 (5 min): Instrução para o Trabalho para Casa.

• Conclua o Mapa da Empatia para ser apresentado em seguida.
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Anexo 1

Painel de Emoções e Sentimentos

MEDO AMOR TRISTEZA RAIVA

ALEGRIA NOJO CULPA CANSAÇO

DECEPÇÃO SAUDADE DESCONFIANÇA PREOCUPAÇÃO

ESPERANÇA TRANQUILIDADE ORGULHO VERGONHA

CONFUSÃO ANSIEDADE DESESPERO SOLIDÃO
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Anexo 2

Resolução de Problemas – aula 5

Etapa Habilidades para a Resolução de Problemas

1

• Diga os problemas sem culpar a si mesmo ou aos outros e enumere-os.

Exemplo:

“Hannah percebe que está sendo espiada pela janela do quarto”.

2

• Pense em soluções. É segura? É respeitosa?

Exemplos:

“Comunicar aos pais seria uma solução segura e respeitosa, mas os pais dela  
estavam fora da cidade”.

“Hannah sair de casa e abordar o espião em flagrante. Não há como ter certeza da 
segurança dessa solução, mas seria um caminho respeitoso para não acusar sem ter 
certeza”.

“Chamar a polícia”.

3

• Considere as consequências. O que poderia acontecer? Faria mal a alguém?

Exemplos:

“Comunicar aos pais – estando fora da cidade ficariam aflitos e provavelmente  
chamariam a polícia e voltariam das férias”.

“Hannah abordar o espião – Espião poderia se tornar agressivo? Mas o flagrante  
garantiria o conhecimento certo da pessoa”.

“Chamar a polícia provavelmente resolveria o problema imediatamente. Causaria  
exposição e provável constrangimento? Espião, se pego, seria preso? Polícia pediria 
para entrar em contato com os pais de Hannah. Ela estava com medo do que o 
espião faria ao vê-la pegando o telefone”.

4

• Escolha a melhor solução

Exemplo:

“Chamar a polícia”.

• Faça um plano

Exemplo:

“Apagar a luz do quarto, sair de lá e chamar a polícia em outro cômodo da casa”.
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Anexo 3

Mapa da Empatia – aula 7

Para projetar:

Esquema:

O QUE

PENSA E SENTE?

O QUE

VÊ?
O QUE

OUVE?

O QUE

FALA E FAZ?

Quais são as DORES? Quais são as NECESSIDADES?

NOME________________ IDADE________________
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Para projetar e imprimir para cada grupo

Perguntas orientadoras:

O que vê? 

• Como é o mundo em que ele vive?

• O que as pessoas que o rodeiam fazem?

• Como são os amigos dele?

• O que está em alta no cotidiano dele?

O que ele ouve? 

• Que pessoas e ideais o influenciam?

• O que as pessoas importantes de sua vida dizem?

• Quem são seus ídolos?

O que ele pensa e sente? 

• Quais são algumas ideias importantes que ele pensa e não diz?

• Como ele se sente em relação à vida?

• Com o que anda preocupado ultimamente? Por quê?

• Quais são alguns de seus sonhos?

• Quais são suas expectativas?

O que ele fala e faz?

• O que é comum ele dizer?

• Como ele costuma agir?

• Quais são os seus hobbies?

• Do que gosta de falar?

Quais são suas dores?

• Do que tem medo?

• O que o atrapalha?

• O que ele gostaria de mudar em sua vida?

• Que desafios enfrenta?

• Quais são suas maiores frustrações?

• Que obstáculos enfrenta para conseguir seus objetivos?

• Que riscos teve de assumir?

Quais são suas necessidades? 

• Que tipo de coisa ele precisa para se sentir melhor?

• O que é sucesso? O que ele quer conquistar?

• O que tem feito para ser feliz?

• O que acabaria com suas dores?
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EXEMPLO - CLAY

O que vê? 

Vive em uma cidade pequena, adolescentes na escola estudando, indo a festas, namorando, paque-

rando, fazendo brincadeiras, esportes. Pessoas indo ao cinema em que trabalha, no café, nas ruas, 

no ônibus – conversam, tem amigos. Tem poucos amigos, menos populares, mais intelectuais. Pais 

trabalham. Está vendo colegas envolvidos nas fitas fingindo que nada aconteceu e/ou entrando em 

conflitos e contradições.

O que ele ouve? 

Idade e escola influenciam namoro, relação sexual, escolha de faculdade. Pais valorizam sua 

autonomia, Clay trabalha em um cinema. Ouve que é um “cara legal”. Com a situação das fitas, 

ouve ameaças, negações e distorções dos fatos relatados por Hannah. Ouve de Hannah relatos 

de situações dolorosas.

O que ele pensa e sente? 

Sente amor por Hannah, sente culpa, mas não consegue identificar o que fez de errado, sente raiva. 

Sente que sua mãe é bastante atenciosa, mas pensa que, às vezes, invade sua privacidade, sente von-

tade de que sua vida tivesse mais aventuras. Agora está preocupado em compreender os porquês de 

Hannah, em alguns momentos pensa em vingança. 

O que ele fala e faz?

Comprometido com a verdade, tem atitudes éticas, gosta de ler e estudar, se sai bem na escola. 

Quais são suas dores?

Tem medo de ser “certinho demais”, gostaria de ser menos tímido, gostaria de ter ajudado Hannah 

e ter falado mais claramente o que sentia por ela. Sente frustração por Hannah não ter pedido ajuda 

e ninguém ter conseguido ajudá-la. 

Quais são suas necessidades? 

Tem dúvidas sobre o que fazer com as fitas e as informações que está recebendo, mas quer chegar 

logo até o fim. Precisa compreender o todo para tomar atitudes. Precisa falar com pessoas de con-

fiança, mas tem medo.

478;
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Comunicação Assertiva

Comportamento passivo, agressivo e assertivo12 

Comportamento passivo: caracteriza-se pela violação dos próprios direitos, quer quando não ex-
pressamos os nossos pensamentos, sentimentos e opiniões de forma clara, permitindo que os ou-
tros dominem a situação, quer quando expressamos os nossos pensamentos e sentimentos de for-
ma tão apologética, submissa ou autodepreciativa, que os outros podem facilmente entrar em 
desacordo conosco e até mesmo nos humilhar. 

A pessoa que se comporta passivamente sente-se incompreendida, não levada em conta e mani-

pulada. Também pode se sentir sempre de mau humor, hostil, com sentimento de culpa, ansiedade 

e baixa autoestima. 

A mensagem transmitida é: “Meus sentimentos não importam, somente os seus”. As pesso-

as que se comportam assim tratam de ser tudo para todo mundo e acabam não sendo nada para 

si mesmos. 

O objetivo básico da atitude passiva é apaziguar e agradar aos outros, evitando conflitos a todo 

o custo.

Comportamento agressivo: caracteriza-se pela defesa frontal dos próprios direitos e pela expressão 
de pensamentos, sentimentos e opiniões de forma predominantemente desonesta, geralmente ina-
propriada e que, em todas as circunstâncias, viola os direitos dos outros. 

O objetivo usual da agressividade é dominar e vencer, forçando a outra pessoa a perder. Vence 
humilhando, denegrindo, subestimando as outras pessoas, de forma que estas se sentem mais 
fracas e incapazes de se expressarem e defenderem suas necessidades e seus direitos.

A mensagem transmitida é: “Isto é o que eu penso - vocês são estúpidos por acreditarem em 
qualquer coisa diferente. Isto é o que eu quero - o que vocês querem não é importante. Isto é o 
que eu sinto. Os seus sentimentos não contam”.

Comportamento assertivo: caracteriza-se pela defesa dos próprios direitos e pela expressão de 
sentimentos e opiniões de forma direta e honesta, adequada à situação, sem violar os direitos 
dos outros. 

A mensagem transmitida é: “Isto é o que eu penso, isto é o que eu sinto, esta é a forma como 
eu encaro a situação”. É uma mensagem que revela “quem a pessoa é”, e que é emitida sem pre-
tender dominar, humilhar ou denegrir a(s) pessoa(s) a quem se dirige.

12  Texto adaptado. Disponível em: <http://slideplayer.com.br/slide/3663702/>. Acesso em: 28 maio 2018.

MATERIAL DE APOIO
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Comunicação 

Temos a tendência de esperar determinados comportamentos do outro que resolvam nossas 
necessidades. Por trás das nossas expectativas geralmente estão implícitas nossas necessidades, por 
exemplo, ser reconhecido, ser aceito, ser amado, etc. Comunicar nossas necessidades dá ao outro 
a possibilidade de pensar e decidir se e como eles podem fazer o que é importante para nós. 

Expectativa

Trata-se de esperar que algo aconteça. A expectativa surge nos casos de incerteza, quando ainda 
não está confirmado aquilo que vai acontecer. Temos a expectativa de que os outros satisfaçam 
nossas necessidades, mas muitas vezes não sabemos comunicá-las.

Necessidade

É aquilo que é indispensável, que não se pode deixar de ter ou ser. Sentir necessidade é precisar 
de algo, é sentir falta daquilo que é indispensável para a vida. 

Comunicar nossa necessidade dá a possibilidade para o outro de nos conhecer e pensar se pode 
fazer algo para nos ajudar a conquistar o que é importante para nós.

Comunicação assertiva 

É a chave para uma boa comunicação e para se estabelecer relações saudáveis. Somente você se 
conhece tão bem e sabe de suas necessidades verdadeiramente. Portanto, cada pessoa deve apren-
der a falar de si, de sua realidade, daquilo que vem do seu eu interno e também aprender a ouvir 
profundamente as outras pessoas. Esses são passos muito importantes para uma relação saudável. 
Só você poderá falar o que se passa em seu íntimo. Ninguém vai descobrir se você não falar de 
forma clara, direta e objetiva.

Outras referências sobre o tópico:

Comunicação Assertiva

• Own Your Behaviors, Master Your Communication, Determine Your Success, Louise 
Evans, TEDxGenova. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=4BZuW 
rdC-9Q>. Acesso em: 28 maio 2018.

Comunicação Não Violenta (CNV)

• Dr. Marshall Rosenberg sobre a Comunicação Não-Violenta. Disponível em: 
<www.palasathena.org.br/arquivos/conteudos/Sobre_a_CNV_Marshall_
Rosenberg.pdf>. Acesso em: 28 maio 2018.

• Comunicação não violenta, Dominic Barter. Disponível em: <www.youtube.
com/watch?v=-krT6Jl9RMA&t=124s>. Acesso em: 28 maio 2018.

• Comunicação Não-violenta na prática, com Giovana Camargo. Minas que manjam 

#17. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=7LulOMOMI7A>. Acesso 
em: 28 maio 2018.

• Como praticar a comunicação não violenta. Disponível em: <http://pt.wikihow.
com/Praticar-a-Comunica%C3%A7%C3%A3o-N%C3%A3o-Violenta>. 
Acesso em: 28 maio 2018.
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Resenha de livro Os 13 porquês, por Evelyn Trippo

Nessa resenha, o autor avalia os acontecimentos narrados sobre a vida de Hannah, a sua e a de 

diversos adolescentes que ela conheceu, mostrando que a trama permeia fatos do cotidiano de 

nossos jovens, que devem ser considerados e acolhidos. Alguns trechos destacados:

“Como a forma que tratamos as pessoas, mesmo sem perceber, as afetam”. 

“... como encaramos as coisas que fazem conosco, como lidamos com nossos medos, nossos 

traumas, nossas dúvidas e desesperos. O fato de acontecer com uma adolescente não torna a 

história infantil, mas ainda mais real, porque todos nós já passamos por algo do tipo, seja qual 

for a perspectiva”.

Disponível em: <http://novonerd.xpg.uol.com.br/resenha-de-livro-os-13-porques/>. Acesso 

em: 28 maio 2018.

13 Reasons Why, por Diogo Quiareli

O autor da crítica opina que a série da Netflix é uma excelente adaptação da história do livro e, 

“pela quantidade de detalhes que não deixa a história vaga, conseguiu convencer mais pessoas”. Dife-

rentemente do livro, a série avança um pouco mais e mostra o pós-acontecimento, ou seja, como 

cada pessoa reagiu ao ouvir a gravação (no livro, somente se sabe a reação de Clay e Tonny).

O trabalho é marcante por abordar grandes e sérias questões sociais. A história aborda questões 

importantes como o bullying e o suicídio causado por isso.

“A série fez uma divisão perfeita em que cada episódio relata o que foi gravado em um lado 

de cada fita.”

Disponível em: <www.fatosdesconhecidos.com.br/13-reasons-os-13-porques-critica/>. Acesso 

em: 28 maio 2018.

Como 13 Reasons Why nos alerta das metáforas do desespero adolescente, por 

Amanda Mont’Alvão Veloso

A série da Netflix é feita não só para adolescentes, mas também para os pais. Entre assuntos polê-

micos, como o bullying, aborda o suicídio sem condescendência. Segundo afirma o site, o Centro de 

Valorização da Vida (CVV) informa que houve um aumento na procura de apoio no Brasil.

“Com sua trama e linguagem adolescentes, 13 Reasons Why à primeira vista pode parecer uma 

novelinha de angústias particulares, mas desenvolve profundidade e temáticas obrigatórias não só 

para pais de crianças e adolescentes, como também para a sociedade como um todo.”

“Mais do que alarmante, a narrativa é uma tentativa de entendimento do suicídio para fins pre-

ventivos e também reflexivos. Sinais que passam despercebidos, metáforas de desespero não 

ARTIGOS QUE ESCLARECEM AS 
DIFERENÇAS ENTRE A SÉRIE E O LIVRO 
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assimiladas e sofrimento silenciado costumam vir à tona tardiamente como pedido de ajuda, ge-

rando ainda mais angústia diante do irreversível.”

Disponível em: <www.huffpostbrasil.com/2017/04/05/como-13-reasons-why-nos-alerta-das- 

metaforas-do-desespero-adol_a_22027663/>. Acesso em: 28 maio 2018.

Prevenção do suicídio: Como podemos ajudar as Hannahs da vida real?, por Amanda 

Mont’Alvão Veloso

“Um hábito comum, mas não recomendado, é sugerir que a pessoa precisa ter pensamento 

positivo, que ela tem que se ajudar ou reagir.”

“Difícil mensurar com precisão, mas a impressão é de que nunca se falou tanto em suicídio.  

O assunto mais marginal da imprensa vazou os tabus que o confinavam ao silêncio e avançou prin-

cipalmente nos comentários do público. A discussão foi puxada pela série de ficção 13 Reasons Why, 

da Netflix, sobre a qual refletimos aqui, e estendida com o desafio da Baleia Azul, cujos boatos e 

realidades exploramos aqui.”

“Com mais de 11 milhões de tweets em 20 dias, 13 Reasons Why é a série mais comentada de 

2017 até agora no Twitter, segundo dados obtidos pela revista norte-americana Variety”. 

“Os 13 episódios da série mostram o que ocorre após o suicídio, com uma narrativa que cruza 

o tempo presente - e os efeitos dolorosos vividos por seus pais e por quem a amava - com o pas-

sado dos relatos de sofrimento da garota.”

Disponível em: <www.huffpostbrasil.com/2017/05/11/prevencao-do-suicidio-como-podemos 

-ajudar-as-hannahs-da-vida-re_a_22081995/>. Acesso em: 28 maio 2018.

Série da Netflix levanta discussão sobre bullying 

Entrevista com Maria Tereza Maldonado, mestra em Psicologia clínica, concedida à rádio CBN, 

sobre bullying, comportamento e autoestima dos adolescentes, suicídio na adolescência, baleia 

azul, baleia rosa e como tratar esses assuntos com os adolescentes.

Ela explica que o bullying não é brincadeira alguma, é um tipo de agressão que fere profunda-

mente quem é atingido, podendo ser muito nefasto seu resultado. Explica que o cyberbullying está 

potencializando esse efeito, uma vez que a plateia é imensa pelo compartilhamento, podendo atin-

gir milhares e até milhões de pessoas.

Disponível em: <cbn.globoradio.globo.com/media/audio/77585/serie-da-netflix-levanta-discussao- 

sobre-bullying.htm>. Acesso em: 28 maio 2018.

Atriz acredita que série deve ser exibida em escolas, por Fábio de Souza Gomes

Kate Walsh acredita que a série 13 Reasons Why, da Netflix, pode ajudar pais e filhos a falarem 

sobre assuntos mais sensíveis e que deveria ser uma série obrigatória em escolas.

“Pais, professores e estudantes devem assistir a esse programa e conversar sobre assédio sexual, 

bullying, racismo, homofobia, suicídio, depressão e problemas mentais, pois nosso país ainda está 

enrolado em uma coberta silenciosa de vergonha. Então, ver como as coisas são ajuda a falar sobre 

isso e faz com que as pessoas comecem a procurar ajuda.”
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Esse artigo relata que o roteirista e criador do programa Beyond the Reasons, Brian Yorkey, expli-

ca que a série se esforçou para não contar com violência gratuita. “Queríamos que ela fosse dolo-

rosa de assistir, pois queríamos deixar claro que não há nada que faça o suicídio valer a pena.”

Disponível em: <www.omelete.com.br/series-tv/13-reasons-why-atriz-acredita-que-serie- 

deveria-ser-exibida-em-escolas>. Acesso em: 28 maio 2018.

13 Reasons Why: 13 diferenças entre a série da Netflix e o livro original de Jay 

Asher, por Guilherme Haas

“A principal diferença entre a série e o livro Os treze porquês é que a obra literária se passa em 

apenas uma única noite, enquanto Clay escuta todas as fitas de Hannah de uma só vez.

Enquanto no livro conhecemos os personagens apenas através da narração de Hannah, na série 

há uma maior exploração das histórias individuais, como a complicada situação na casa de Justin. 

Isso significa também que a série traz outras versões da história, e não apenas a de Hannah.”

“O livro, lançado há dez anos, trazia um contexto social bastante diferente do qual conhecemos 

hoje, e a série é bem-sucedida em introduzir, por exemplo, os efeitos do cyberbullying e da preocu-

pação dos jovens com as redes sociais.”

“Alguns personagens ganharam modificações na adaptação para as telas do streaming. Courtney 

passou a ser uma jovem com dificuldade em aceitar sua sexualidade, enquanto Tony ganhou im-

portância e também um namorado. No livro, os personagens eram heterossexuais.”

Disponível em: <www.minhaserie.com.br/novidades/33429-13-reasons-why-13-diferencas-entre- 

a-serie-da-netflix-e-o-livro-original-de-jay-asher>. Acesso em: 28 maio 2018.


