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AUTOR
Jack Heath é um escritor austra-

liano, nascido em 1986. Ainda ado-
lescente, publicou seu primeiro livro 
para o público juvenil. Desde então, 
já escreveu mais de trinta thrillers, in-
seridos sobretudo no universo poli-
cial ou de ficção científica. Suas obras 
já foram traduzidas para seis idiomas, 
e uma delas recebeu uma adaptação 
cinematográfica. Seu público-alvo, 
bastante versátil, engloba desde o in-
fantil até o adulto. Em 2009, Jack re-
cebeu seu primeiro prêmio, o Young 
Australian of the Year Award.

OBRA
Quais são as consequências das 

suas decisões? Quais caminhos você 
está abrindo ou fechando quando faz 
uma escolha? Por mais que às vezes 
não pareça, o momento presente car-
rega em si a infinidade do porvir, em 
suas múltiplas variáveis. Essa reflexão 
é o pano de fundo de uma eletrizante 
aventura, O desastre do trem-bala, de 
Jack Heath.

A história tem início quando dois 
amigos são premiados com bilhe-
tes para o passeio inaugural de um 
moderno trem-bala rumo ao Mon-
te da Morte. A grande altitude e as 

altíssimas velocidades atingidas pelo 
trem são, em igual medida, atrativos 
e motivos de tensão para os passa-
geiros. Mas, afinal, o que poderia dar 
errado em um simples trajeto sobre 
os trilhos? O que ninguém imaginava 
era que o cinto de segurança de um 
passageiro soltaria, o que poderia 
lançá-lo para fora do trem. O que fa-
zer nesse momento? Ajudar o passa-
geiro em apuros ou zelar pela própria 
segurança? O que você – sim, você 
mesmo! – faria?

Esse é o primeiro de muitos impas-
ses que permeiam a narrativa, convi-
dando o leitor a adotar uma postura 
ativa e determinante no desenrolar 
da história. Depois de cada escolha, 
ele é conduzido a continuar a leitura 
em determinada página, cujos des-
dobramentos são os mais diversos e 
inesperados. Assim, como se condu-
zisse um barco por um rio repleto de 
ramificações, cada leitor encontra-
rá seu próprio destino, guiado pelo 
peso de suas escolhas. 

Vale ressaltar que o autor não ofe-
rece apenas finais felizes. Alguns 
caminhos, ao contrário, conduzem 
o personagem central – o próprio 
leitor – a desenlaces desagradáveis, 
como juntar-se a uma organização 
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criminosa ou até mesmo a morte. 
Por sorte, sempre lhe é dada a chan-
ce de retomar determinada página e 
repensar suas escolhas! Em um uni-
verso de muita ação, que passa por 
desastres naturais e enfrentamentos 
com animais selvagens, sem contar 
a presença de figuras ilustres da re-
aleza britânica, o leitor com certeza 
se sentirá desafiado e entusiasmado 
pela mobilidade do enredo de O de-
sastre do trem-bala. 

A largada foi dada! Qual caminho 
você escolherá?

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Preparando a leitura

Língua Portuguesa (EF15LP02 e 
EF69LP49)

(EF15LP02) Estabelecer expectativas 
em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras 

dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se 

em seus conhecimentos prévios 
sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o 

suporte e o universo temático, bem 

como sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, prefácio 
etc.), confirmando antecipações 

e inferências realizadas antes 
e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das 

hipóteses realizadas.

(EF69LP49) Mostrar-se interessado 
e envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 
culturais do campo e receptivo 
a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que 

representem um desafio em relação 
às suas possibilidades atuais e 

suas experiências anteriores de 
leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor.

Escreva o título O desastre do trem-
-bala na lousa e pergunte aos alunos 
o que ele lhes sugere. Afinal, que de-
sastres poderiam envolver um trem-
-bala? Um descarrilamento, uma 
emboscada, um sequestro, a morte 
de um passageiro? Levante algumas 
hipóteses com a turma de modo a 
estimular a curiosidade sobre a obra. 
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Em seguida, pergunte se eles conhe-
cem outras histórias, seja na literatu-
ra ou no cinema, que se passem em 
trens e peça que as compartilhem 
com a turma. 

Peça que algum aluno leia em voz 
alta a sinopse do livro, localizada em 
sua quarta capa. O texto nos oferece 
algumas pistas da história que está 
por vir, que envolve um acidente oca-
sionado por um problema no cinto de 
segurança de um passageiro. Porém, 
mais interessante do que a narrativa 
em si é o fato de que a obra parece 
trazer o leitor para dentro da histó-
ria, como se ele próprio fosse um dos 
personagens, com livre-arbítrio para 
tomar decisões. Que sensações essa 
possibilidade provoca nos alunos? Já 
leram algum livro similar? É possível 
que a turma esteja familiarizada com 
jogos de videogame que apresentam 
esse mesmo tipo de lógica. Alguém 
poderia falar mais a respeito do as-
sunto? Após bate-papo, pergunte 
quais são as expectativas da turma 
para a leitura.

Geografia (EF05GE06) e Língua 
Portuguesa (EF35LP17 e EF67LP03)

(EF05GE06) Identificar e comparar 
transformações dos meios de 
transporte e de comunicação.

(EF35LP17) Buscar e selecionar, com 
o apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e 
naturais, em textos que circulam em 

meios impressos ou digitais.

(EF67LP03) Comparar informações 
sobre um mesmo fato divulgadas 

em diferentes veículos e mídias, 
analisando e avaliando a 

confiabilidade.

Afinal, o que é exatamente um 
trem-bala? De que maneira ele difere 
de um trem comum? Existem trens-
-bala na vida real? Questione os alu-
nos sobre esse meio de locomoção, 
inexistente no Brasil, porém bastan-
te comum em países da Europa e 
da Ásia. Uma breve pesquisa sobre 
o tema com certeza impressionará a 
turma, estimulando ainda mais seu 
interesse pela leitura! Quais são os 
limites de velocidade desses trens? 
Que tal buscar por algumas imagens 
na internet? Por que será que eles 
são popularmente conhecidos como 
“trens-bala”?

Lendo o livro

Língua Portuguesa (EF15LP16, 
EF67LP28, EF15LP03 e EF69LP34)

(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor e, mais tarde, de 

maneira autônoma, textos narrativos 
de maior porte como contos 

(populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.) e crônicas.

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, 
e compreender – selecionando 
procedimentos e estratégias de 
leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e 

suportes –, romances infanto-
juvenis, contos populares, contos de 
terror, lendas brasileiras, indígenas 
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e africanas, narrativas de aventuras, 
narrativas de enigma, mitos, 

crônicas, autobiografias, histórias 
em quadrinhos, mangás, poemas 

de forma livre e fixa (como sonetos 
e cordéis), vídeo-poemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores.

Por apresentar muitos finais possí-
veis, O desastre do trem-bala pode ser 
lido diversas vezes, surpreendendo 
o leitor a cada leitura. Levando isso 
em conta, peça aos alunos que façam 
uma primeira leitura individual, su-
blinhando ou marcando com marca-
-texto as escolhas tomadas a cada 
capítulo. A ideia é que neste primei-
ro momento cada aluno leia apenas 
uma única versão, guiada por seus 
instintos. Ao final, proponha um ba-
te-papo em que todos comentem a 
história. A turma com certeza se sur-
preenderá ao descobrir a vasta gama 
de finais e variáveis contidas em um 
único livro. Conduza esse bate-papo 
de modo a instigar a curiosidade da 
turma, porém evitando spoilers des-
necessários!

(EF15LP03) Localizar informações 
explícitas em textos.

(EF69LP34) Grifar as partes 
essenciais do texto, tendo em vista 

os objetivos de leitura, produzir 
marginálias (ou tomar notas em 

outro suporte), sínteses organizadas 
em itens, quadro sinóptico, quadro 

comparativo, esquema, resumo 

ou resenha do texto lido (com ou 
sem comentário/análise), mapa 
conceitual, dependendo do que 

for mais adequado, como forma de 
possibilitar uma maior compreensão 

do texto, a sistematização de 
conteúdos e informações e

Em um segundo momento, desafie 
a turma a encontrar todos os finais 
possíveis do livro. Para tanto, peça-
-lhes que desenvolvam durante a 
leitura um painel visual (tamanho 
aproximado A3) com todas as ramifi-
cações da história. Para criar o painel, 
os alunos podem utilizar como refe-
rência poética a imagem de um rio 
cheio de afluentes ou mesmo de uma 
árvore com muitos galhos. A cada es-
colha a ser tomada, o rio ou o tron-
co da árvore se ramifica em dois, e 
assim sucessivamente até que todas 
as possibilidades sejam esgotadas! 
Para guiar a imagem, os alunos deve-
rão também escrever as escolhas que 
guiam cada percurso, sinalizando os 
respectivos desenlaces. Ao final da 
atividade, os painéis poderão ser exi-
bidos nas paredes da sala de aula.

Língua Portuguesa (EF35LP29 
e EF69LP47) e Arte (EF15AR04 e 
EF69AR07)

(EF35LP29) Identificar, em narrativas, 
cenário, personagem central, conflito 

gerador, resolução e o ponto de 
vista com base no qual histórias são 
narradas, diferenciando narrativas 

em primeira e terceira pessoas.

(EF69LP47) Analisar, em textos 
narrativos ficcionais, as diferentes 
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formas de composição próprias de 
cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do 
tempo e articulam suas partes, a 

escolha lexical típica de cada gênero 
para a caracterização dos cenários 
e dos personagens e os efeitos de 
sentido decorrentes dos tempos 

verbais, dos tipos de discurso, 
dos verbos de enunciação e das 

variedades linguísticas (no discurso 
direto, se houver) empregados, 
identificando o enredo e o foco 

narrativo e percebendo como se 
estrutura a narrativa nos diferentes 

gêneros e os efeitos de sentido 
decorrentes do foco narrativo típico 

de cada gênero, da caracterização 
dos espaços físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e psicológico, 
das diferentes vozes no texto (do 

narrador, de personagens em 
discurso direto e indireto), do uso 

de pontuação expressiva, palavras e 
expressões conotativas e processos 

figurativos e do uso de recursos 
linguístico-gramaticais próprios a 

cada gênero narrativo.

(EF15AR04) Experimentar 
diferentes formas de expressão 

artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo 
uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais.

(EF69AR07) Dialogar com princípios 
conceituais, proposições temáticas, 

repertórios imagéticos e processos de 
criação nas suas produções visuais.

Em seus muitos desdobramentos, 
a história passa por distintos cená-
rios, que são descritos em detalhes 
pelo autor, como o próprio interior 
do trem-bala, o alto do Monte da 
Morte, o interior de uma caverna ou 
mesmo a base da missão criminosa. 
Peça aos alunos que se atentem a es-
sas descrições, buscando visualizar 
todos esses cenários. Como desafio 
extra, a imaginação pode ser trans-
posta ao papel, por meio da criação 
de alguns desenhos.

Após a leitura

Língua Portuguesa (EF35LP03 e 
EF67LP22)

(EF35LP03) Identificar a ideia 
central do texto, demonstrando 

compreensão global.

Forme uma roda com a turma e 
proponha um bate-papo sobre o li-
vro. Afinal, os alunos gostaram do 
jogo proposto pela obra? Que sen-
sações essa possibilidade de condu-
zir a narrativa lhes provocou? Eles se 
sentiram desafiados? Incluídos? Con-
fusos? Permita que todos tenham a 
oportunidade de partilhar suas ex-
periências com a turma. Em seguida, 
chame a atenção para alguns temas 
que atravessam a obra, como livre-
-arbítrio, ética, amizade e responsa-
bilidade. Em quais passagens do livro 
será possível identificar a presença 
desses temas? 

(EF67LP22) Produzir resumos, a 
partir das notas e/ou esquemas 
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feitos, com o uso adequado de 
paráfrases e citações.

Que tal exercitar a escrita individual 
fazendo um resumo do livro? Cada 
aluno deverá escolher a versão que 
lhe pareceu mais interessante para 
elaborar uma narrativa linear, com 
apresentação, desenvolvimento e re-
solução de conflito. Como desafio ex-
tra, sugira que a narrativa seja escrita 
em primeira pessoa, ou seja, cada 
aluno contará sua versão da histó-
ria assumindo a voz do personagem 
central. Ao final, proponha que os 
textos sejam lidos em voz alta.

Geografia (EF05GE06 e EF07GE07) 
e Língua Portuguesa (EF35LP20 e 
EF69LP36)

(EF05GE06) Identificar e comparar 
transformações dos meios de 
transporte e de comunicação.

(EF07GE07) Analisar a influência e 
o papel das redes de transporte e 
comunicação na configuração do 

território brasileiro.

(EF35LP20) Expor trabalhos ou 
pesquisas escolares, em sala 

de aula, com apoio de recursos 
multissemióticos (imagens, 

diagrama, tabelas etc.), orientando-
se por roteiro escrito, planejando 

o tempo de fala e adequando a 
linguagem à situação comunicativa.

(EF69LP36) Produzir, revisar e editar 
textos voltados para a divulgação 

do conhecimento e de dados e 
resultados de pesquisas, tais como 

artigos de divulgação científica, 

verbete de enciclopédia, infográfico, 
infográfico animado, podcast ou vlog 

científico, relato de experimento, 
relatório, relatório multimidiático de 
campo, dentre outros, considerando 

o contexto de produção e as 
regularidades dos gêneros em 

termos de suas construções 
composicionais e estilos.

Aqui no Brasil, viagens de trem não 
são muito comuns. Um pouco de pes-
quisa, entretanto, fará com que os 
alunos tomem conhecimento de al-
gumas rotas existentes no país, como 
a Estrada de Ferro Carajás, que liga o 
Pará ao Maranhão, e a Estrada de Fer-
ro Noroeste do Brasil, mais conhecida 
como Trem do Pantanal, linha atual-
mente desativada que ligava os es-
tados de São Paulo e Mato Grosso do 
Sul. Que tal aprender um pouco mais 
sobre o assunto? Divida a turma em 
grupos de aproximadamente cinco 
alunos e peça-lhes que desenvolvam 
uma pesquisa sobre os trens do Brasil. 
Será uma boa oportunidade de reali-
zar um intercâmbio com as aulas de 
Geografia. Pergunte-lhes: Quando as 
linhas foram criadas? Quais eram seus 
percursos? Quais linhas ainda se man-
têm ativas? Essas são algumas ques-
tões que podem guiar a pesquisa. Os 
resultados dos trabalhos podem ser 
apresentados em painéis ilustrados, 
acompanhados de explanação oral.

Língua Portuguesa (EF35LP25 e 
EF67LP30)

(EF35LP25) Criar narrativas ficcionais, 
com certa autonomia, utilizando 
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detalhes descritivos, sequências 
de eventos e imagens apropriadas 

para sustentar o sentido do texto, e 
marcadores de tempo, espaço e de 

fala de personagens.

(EF67LP30) Criar narrativas 
ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, narrativas 
de enigma, crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, que 
utilizem cenários e personagens 

realistas ou de fantasia, observando 
os elementos da estrutura narrativa 
próprios ao gênero pretendido, tais 
como enredo, personagens, tempo, 

espaço e narrador, utilizando tempos 
verbais adequados à narração 

de fatos passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes 

modos de se iniciar uma história e de 
inserir os discursos direto e indireto.

Que tal experimentar a criação co-
letiva de uma história interativa? Es-
colha com a turma um mote que seja 
do interesse de todos; por exemplo, 
alguém que tem a casa invadida por 
um  desconhecido ou alguém que 
se perde em uma grande metrópole 
estrangeira – as possibilidades são 
infinitas! Uma vez escolhido o mote, 
torne-se escriba do primeiro capí-
tulo, a ser elaborado coletivamente 
com turma, em sala de aula. O capítu-
lo deverá terminar oferecendo duas 
opções de continuidade a partir de 
uma escolha do personagem central. 
Nesse momento, é hora de repassar 
uma cópia do texto para dois alunos 
voluntários. Cada um deverá conti-
nuar a narrativa por meio de um dos 

dois caminhos propostos, terminan-
do seus respectivos capítulos com 
mais duas opções de continuidade. 
Nesse momento, quatro novos alu-
nos receberão cópias dos textos para 
dar prosseguimento à narrativa, e as-
sim por diante. O exercício só termi-
nará quando todos tiverem a chance 
de colaborar para a história, o que 
deve ser realizado ao longo de apro-
ximadamente uma ou duas semanas. 
Ao final da atividade, proponha a im-
pressão da história, que deverá ficar 
disponível em sala de aula para reti-
rada e leitura de todos.

Língua Portuguesa (EF35LP16 e 
EF67LP10)

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em 
notícias, manchetes, lides e corpo de 

notícias simples para público infantil e 
cartas de reclamação (revista infantil), 
digitais ou impressos, a formatação e 
diagramação específica de cada um 
desses gêneros, inclusive em suas 

versões orais.

(EF67LP10) Produzir notícia impressa 
tendo em vista características do 
gênero – título ou manchete com 

verbo no tempo presente, linha fina 
(opcional), lide, progressão dada pela 

ordem decrescente de importância 
dos fatos, uso de 3ª pessoa, de 

palavras que indicam precisão –, 
e o estabelecimento adequado de 
coesão e produzir notícia para TV, 
rádio e internet, tendo em vista, 

além das características do gênero, 
os recursos de mídias disponíveis e 
o manejo de recursos de captação e 

edição de áudio e imagem.
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Um acidente envolvendo o lança-
mento de um trem-bala com certeza 
estamparia os jornais da cidade! Di-
vida a turma em grupos de aproxi-
madamente três alunos e peça-lhes 
que criem uma notícia de jornal re-
latando esse acidente – o desenlace, 
é claro, fica a critério da escolha do 
grupo. “Herdeiro da coroa britânica 
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é ejetado para fora de trem-bala”, 
“Urso selvagem massacra passagei-
ros de trem” e “Organização criminal 
sabota lançamento de trem-bala” são 
apenas alguns exemplos de possíveis 
manchetes que guiariam essas notí-
cias. As partes de uma notícia de jor-
nal, vale lembrar, são: manchete, lide 
e corpo da notícia. 
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