
CONTÉM SPOILERS



PERGUNTAS E  TÓPICOS
PARA DISCUSSÃO

Analise a capa do livro. De que forma os símbolos presentes explicam os 
eventos que se desenrolam ao longo da história?

Descreva Finley. Ele é o tipo de pessoa com quem você gostaria de fazer amizade? 
Por quê?

Finley diz que “a repetição do movimento pode fazer a gente esquecer o mundo; 
silencia os pensamentos”. Na sua opinião, por que Finley sente essa necessidade 
de escapar dos próprios pensamentos? O que ele espera conseguir com isso? 
Você tem alguma estratégia similar para lidar com os problemas? Se sim, qual?

Você acha que o treinador Wilkins fez a escolha certa ao pedir que Finley  
ajudasse Russ? Por quê? Você considera essa decisão egoísta? Finley tirou algum 
proveito da amizade com Russ?

Na sua opinião, o que leva Russ a não demonstrar todo o seu talento nas 
quadras de basquete de Bellmont? O que Finley tem a perder encorajando Russ a 
voltar a jogar? Você concorda com a decisão dele de incentivar o amigo? Por quê?

Como você descreveria a família de Finley? De que forma a ausência da mãe 
afetou a dinâmica familiar? Essa família se parece com a sua? Se sim, de que maneira?

Por que Russ sente uma conexão tão grande com Finley? Como você defi niria o 
relacionamento dos dois, e como esse relacionamento muda ao longo da história?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Alerta de spoilers: Se você ainda não leu o livro, talvez não 
seja uma boa ideia ler essas perguntas.
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Finley diz que Erin é uma das poucas pessoas que ele conhece que se sente 
à vontade com seu silêncio e, como ele não gosta de falar, isso faz deles o casal 
perfeito. Como as outras pessoas interpretam o jeito caladão de Finley? Como 
Erin se sente em relação ao namorado? De que maneira o silêncio de Finley pode 
explicar os problemas mais complicados que assolam a vida dele?

Por que Russ lida com a perda de uma maneira tão incomum? O que Finley faz para 
ajudá-lo a reencontrar sua verdadeira identidade e deixar de ser o Garoto21?

Garoto21 é narrado por Finley. Como seria a história se fosse narrada por 
outro personagem? Você acha que, contada de outro ponto de vista, a obra seria 
melhor ou pior? Por quê?

Russ foi profundamente afetado pelo assassinato dos pais. Por causa desse 
acontecimento, ele muitas vezes se mostra incapaz de confrontar a realidade ao 
redor. Identifi que os elementos-chave que levam Russ a superar esses traumas 
e aprender a lidar com a perda. Como você acha que essas experiências 
transformaram a vida dele?

Ao longo da história, os leitores testemunham a complexidade dos vários 
relacionamentos entre os personagens. Você tem algum relacionamento que se 
assemelhe aos do livro? 

No fi m da história, o avô e o pai de Finley o incentivam a ir embora da cidade 
miserável e perigosa onde moram e nunca mais voltar. Como as experiências desses 
personagens mais velhos podem encorajar Finley a fugir do ciclo de pobreza que 
assola os moradores de Bellmont? Que tipo de vida eles querem que Finley tenha?

Começando com “Essa história é sobre...”, use cinco palavras para descrever 
Garoto21. 
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