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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 

1 Matemática: ler o texto e responder o 

formulário do Google.  

Responder formulário  

https://docs.google.com/forms

/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMr

Cd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0

RAuhsPAm98PgA/viewform?usp

=sf_link 

 

2 

 

Português:  
Assistir ao episódio 3 das Resenhas de 

Quarentena: Poesia - o amor é o elo final  

Ler o poema de Maya Angelou e fazer as 

atividades propostas. 

Enviar as respostas às questões 

dos comentários e a sua 

produção (texto, vídeo etc.) 

para o e-mail : 

7anoporthu2@gmail.com  

3 Ciências Sociais: 
A infância de Gilberto Gil e o Futebol 

Ler texto, acessar links e responder às 

perguntas. 

Enviar respostas e impressões 

para: 
cienciassociais7hu2@gmail.com  

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2020/07/09/equipe-de-portugues-publica-3o-episodio-do-resenhas-de-quarentena-poesia-o-amor-e-o-elo-final/
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2020/07/09/equipe-de-portugues-publica-3o-episodio-do-resenhas-de-quarentena-poesia-o-amor-e-o-elo-final/
mailto:7anoporthu2@gmail.com
mailto:cienciassociais7hu2@gmail.com


 

TAREFA 1 

Colégio Pedro II – Campus Humaitá II Retorno à Matemática 

Olá! Como vocês estão? Espero que essa mensagem encontre todos bem. Nós estamos 

transbordando de saudades! Imaginamos que depois de tanto tempo, vocês também. 

Saudades do nosso campus, dos amigos, dos papos de corredor, dos inspetores mandando vocês 

de volta pra sala, dos professores pedindo pra guardar o celular, da fila do almoço... enfim, cada 

um guarda consigo um pacote especial de lembranças. Provavelmente, enquanto você lia isso, 

outras memórias surgiram. Detalhes que, talvez, passassem desapercebidos e agora te façam 

reviver momentos, cheiros, sensações, sentimentos. Em Matemática, há muitos resultados 

importantes sobre existência e unicidade. Assim como nossos pensamentos, o que passa na 

cabeça de cada um é único e particular. 

E certamente, quando você leu que nesse momento estamos propondo um retorno à Matemática, 

muitas lembranças vieram também. E a gente queria pedir para vocês nos contarem um pouquinho 

sobre como lembram da Matemática. 

Você sabe o que é Analogia? De acordo com o Oxford Languages, Analogia é uma relação de 

semelhança entre coisas ou fatos distintos. Por exemplo, quando uma criança fala “fazeu”, ela errou 

a conjugação por fazer uma analogia a outros verbos que ela conhece, como comeu. Lembranças 

também podem vir por analogias. Uma comida pode lembrar um lugar, um cheiro pode fazer você 

se transportar para o abraço de um amigo, e assim por diante. E que analogias você faria com a 

Matemática? Que tal experimentar? 

Com carinho, 

Equipe de Matemática. 

Por favor, responda as questões do formulário que está no link a seguir de forma livre, não há 

resposta certa ou errada. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuh

sPAm98PgA/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link


TAREFA 2 

Interpretação de texto - Português 

A nossos estudantes: 
 
Primeiramente, esperamos que estejam todas e todos bem, que estejam se cuidando e mantendo 
as esperanças no amanhã. Estamos vivenciando, pela primeira vez em nossas vidas, uma situação 
ímpar e inusitada, algo tão novo e impactante para nós, que provavelmente será a única e mais 
dramatizante experiência, verdadeiramente universal e simultânea, que vivenciaremos juntos.   
Esperamos que possamos aprender, com sapiência e humildade, a recolher, de todo este 
infortúnio, uma semente valiosa para o nosso crescimento coletivo. Afinal, a vida é feita também 
de tempestades e, quando vem o estio, é possível usufruir-se da calmaria, que é o que nos permite 
a reflexão e, com ela, a nossa abertura para o AMOR- o nosso bem supremo, aquele que não 
podemos deixar de semeá-lo. 
 
Nas linhas a seguir, vocês encontrarão um texto, um presente para  ser apreciado e, a partir da 
nossa leitura, produzirmos uma reflexão conjunta. Trata-se de um poema de Maya Angelou, 
escritora e poetisa estadunidense do século XX, que viveu até o ano de 2018.  
 
 
Observações importantes sobre as atividades: 
 
Tentando aproveitar desse universo digital e virtual a que fomos inevitavelmente enviados desde o 
início da pandemia, pensamos em uma atividade que explore uma interatividade maior entre o texto 
e as múltiplas linguagens que nos envolvem. Dessa forma, ao ler o poema e responder às questões, 
atente para os links disponíveis. Eles foram incluídos para ampliar sua visão acerca do texto e dos 
assuntos abordados na atividade. Para ter acesso, basta clicar em cima da palavra ou da imagem 
e você será redirecionado ao conteúdo paralelo que preparamos para auxiliar a realização da sua 
tarefa.  
 
Além disso, as questões estão apresentadas em formato de comentário, para que você possa 
responder às perguntas já durante a leitura do texto, permitindo uma interpretação mais progressiva 
do poema que escolhemos para essa atividade. Esperamos que esse formato de atividade torne 
sua tarefa escolar mais agradável e prazerosa. 
 
Envie sua resposta para o e-mail 7anoporthu2@gmail.com.  
 
Vamos à nossa leitura! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentado [G1]:  Maya Angelou ( 04/04/1928- 
28/05/2014), escritora e poetisa negra norte-americana 
que teve forte atuação nos movimentos sociais 
antirracistas e em defesa das causas feministas, 
além  de ter sido uma grande semeadora do culto ao 
amor, como salvação da humanidade. No poema 
"Tocada por um anjo", com tradução, no Brasil, 
de  Ana Calazans, Maya Angelou faz linda ode ao amor 
como um bem supremo, único  capaz de nos " libertar 
em vida". 
 
 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/04/cultura/1522818455_771877.html
mailto:7anoporthu2@gmail.com


TOCADA POR UM ANJO 
(Este poema fez parte das Resenhas de Quarentena – episódio 3) 

Nós, desacostumados à coragem 

Exilados da graça 

Vivemos encolhidos em conchas de solidão 

Até que o amor deixe o seu alto e sagrado templo 

E se revele 

Para nos libertar em vida. 

  

O amor nos alcança 

E em seu cortejo vêm os êxtases 

Velhas memórias do prazer 

Antigas histórias de dor. 

Se formos corajosos, no entanto, 

O amor afasta as correntes do medo 

De nossas almas. 

  

Desacostumados por nossa timidez, 

No clarão das luzes amorosas 

Nós ousamos ser corajosos 

E de repente vemos 

Que o amor sacrifica tudo que somos 

E o que seremos. 

E, no entanto, é só o amor 

Que nos liberta. 

(Maya Angelou: Tradução de Ana Calazans). 

 
Para conhecer mais poemas de Maya Angelou, clique aqui. 
 
 
Caro aluno, agora é a sua vez! Continuando a pensar acerca do sentimento do amor, conte pra nós 
como ele se concretiza em você. Escreva algumas linhas a respeito desse assunto e envie para o 
e-mail 7anoporthu2@gmail.com. Se preferir, envie uma outra produção sua (música, clipe, vídeo, 
letra de canção, imagem, fotografia etc.) que represente a sua condição amorosa no momento da 
realização desta atividade.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homenagem do Google em ocasião do aniversário de 90 anos de Maya Angelou 

em 2018. Disponível em http://www.justicadesaia.com.br/saiba-quem-foi-a-

escritora-e-ativista-maya-angelou-que-completaria-90-anos-hoje/ 

Comentado [G2]: Este poema se estrutura por meio de 

quantas estrofes e quantos versos? 

Comentado [G3]: Todo o poema é estruturado 

predominantemente por um tempo e um modo verbais. 

Identifique-os e indique o valor semântico deste modo verbal. 

 

Comentado [G4]: Diferente dos textos narrativos, na poesia 

nós não identificamos um narrador, mas sim um EU LÍRICO, 

ou seja, a voz que se responsabiliza pelo dizer poético. Esta 

voz não pode ser confundida com a autoria do poema, da 

mesma forma que o narrador não pode ser confundido com o 

autor de uma narrativa. Pense no título do poema e, após a 

leitura, procure identificar o que ou quem seria o anjo que 

toca o eu lírico.  

De acordo com o título, é possível identificar o gênero do eu 

lírico? Justifique 

Comentado [WT5]: Neste verso o eu lírico deixa clara a 

condição do ser humano por meio da metáfora “Concha de 

solidão”. Pense a respeito da imagem da concha (clique na 

palavra dentro do poema) e explique como o seu formato 

contribui para entendermos essa condição humana. 

Comentado [G6]: Analisando a primeira estrofe, em 

especial os versos 4 e 6, o que ou quem o eu lírico poema 

afirma ser responsável pela libertação do ser humano?  

Comentado [G7]: Neste verso, o eu lírico afirma que o 

amor nos alcança. De acordo com esta afirmação, podemos 

dizer que o amor é algo que está dentro de nós ou existe em 

outro plano? Justifique. 

Comentado [WT8]: Na segunda estrofe, o eu lírico indica o 

que vem no cortejo do amor. Podemos dizer que o amor traz 

apenas coisas positivas? Justifique. 

Obs.: Para compreender melhor o que é um cortejo, clique na 

palavra dentro do poema (sugestão dos professores – atenção 

a partir do minuto 2:40!). 

Comentado [G9]:  De acordo com esta estrofe, qual seria a 

condição para “o amor afastar as correntes do medo de nossas 

almas”? Observe que essa condição já apareceu na primeira 

estrofe do poema.  

Comentado [G10]: Você concorda com esta afirmação 

presente nos dois versos da última estrofe? Por quê? 

Comentado [G11]: Ainda nos dois últimos versos, o eu 

lírico afirma algo muito profundo sobre o amor. O que você 

pensa sobre esta afirmação? Haveria algo além do amor capaz 

de nos libertar? Expresse sua opinião 

Comentado [G12]:  No desfecho do poema, o eu lírico 

consolida sua visão do amor. Que visão é essa?  O que esse 

conceito de amor contribui para o nosso crescimento 

humano? (Reflita sobre essa questão observando palavras-

chave que aparecem no decorrer do poema: “coragem”, 

“conchas”, “cortejo”, “correntes”) 

https://youtu.be/bb8Rmb-JLEg
http://2.bp.blogspot.com/-3yYHXIV-B0o/UoLNlWMYcZI/AAAAAAAAEWY/Ci_fb6BSkMY/s1600/concha11.gif
https://www.youtube.com/watch?v=UCCyoocDxBA
https://orderfromnoise.wordpress.com/2017/06/03/maya-angelou-cinco-poemas-traduzidos/
mailto:7anoporthu2@gmail.com
http://www.justicadesaia.com.br/saiba-quem-foi-a-escritora-e-ativista-maya-angelou-que-completaria-90-anos-hoje/
http://www.justicadesaia.com.br/saiba-quem-foi-a-escritora-e-ativista-maya-angelou-que-completaria-90-anos-hoje/


TAREFA 3 - Ciências Sociais 

 

Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 

Atividade a estudantes do sétimo ano do Ensino Fundamental 

 

Oi, gente. Aqui é o Professor Heyk, de Ciências Sociais. O plano para esse período é produzir 

atividades para passar tempo, nos divertirmos e não enferrujarmos muito o cérebro durante a 

quarentena. Vocês sabem como é. Eu, pelo menos, se ficar só vendo séries e lendo notícia começo 

ficar meio esquisito. Com vocês deve estar parecido. Eu sei que jogar muito videogame e ficar 

muito tempo nas redes sociais é maneiro, mas a gente pode variar um pouco. Aposto que também 

vai trazer coisas boas. Depois dessa atividade, me contem o que acharam e vamos pensar juntos 

as melhores maneiras de seguirmos trabalhando enquanto nossas aulas não voltam. 

Elaborando essa primeira atividade, em que gostaria de propor algumas reflexões que são 

importantes para as Ciências Sociais e também para pensar um pouco sobre a sociedade brasileira, 

me lembrei de uma canção, que trago para vocês. Quem puder, clica aqui pra escutar a música e 

acompanha lendo a letra.  

 

Tradição 

Canção de Gilberto Gil 

 

Conheci uma garota que era do Barbalho 

Uma garota do barulho 

Namorava um rapaz que era muito inteligente 

Um rapaz muito diferente 

Inteligente no jeito de pongar no bonde 

E diferente pelo tipo 

De camisa aberta e certa calça americana 

Arranjada de contrabando 

E sair do banco e, desbancando, despongar do bonde 

Sempre rindo e sempre cantando 

Sempre lindo e sempre, sempre, sempre, sempre, sempre 

Sempre rindo e sempre cantando 

 

Conheci essa garota que era do Barbalho 

Essa garota do barulho 

No tempo que Lessa era goleiro do Bahia 

Um goleiro, uma garantia 

https://www.youtube.com/watch?v=T003_gd115M


No tempo que a turma ia procurar porrada 

Na base da vã valentia 

No tempo que preto não entrava no Bahiano 

Nem pela porta da cozinha 

 

Conheci essa garota que era do Barbalho 

No lotação de Liberdade 

Que passava pelo ponto dos Quinze Mistérios 

Indo do bairro pra cidade 

Pra cidade, quer dizer, pro Largo do Terreiro 

Pra onde todo mundo ia 

Todo dia, todo dia, todo santo dia 

Eu, minha irmã e minha tia 

 

No tempo quem governava era Antonio Balbino 

No tempo que eu era menino 

Menino que eu era e veja que eu já reparava 

Numa garota do Barbalho 

Reparava tanto que acabei já reparando 

No rapaz que ela namorava 

Reparei que o rapaz era muito inteligente 

Um rapaz muito diferente 

Inteligente no jeito de pongar no bonde 

E diferente pelo tipo 

De camisa aberta e certa calça americana 

Arranjada de contrabando 

E sair do banco e, desbancando, despongar do bonde 

Sempre rindo e sempre cantando 

Sempre lindo e sempre, sempre, sempre, sempre, sempre 

Sempre rindo e sempre cantando 

© Gege Edições / Preta Music (EUA & Canada) 

 

 



 

 

Conversando e refletindo 

O que achou? Despertou sua curiosidade? Atenção: essas perguntas, feitas pelo meio do texto, 

são perguntas mesmo. Para não esquecer o que respondeu em pensamento, puxa uma folha ou 

um caderno, anota suas respostas, para depois conferir e saber se sua intuição estava certa. Antes 

de seguirmos com a conversa, olha aí quem estava com o Gilberto Gil nessa canção. 

 

voz e violão: Gilberto Gil 

arranjo: Gilberto Gil 

arranjo: Erich Bulling 

bateria: Luís Carlos Santos 

percussão: Djalma Correa 

piano: Tuca Camargo 

flauta: Kim Hutchcroft 

flauta: Larry Williams 

sintetizador: Michael Boddicker 

 

Legal, né? Você conhece todos esses instrumentos? Conhece alguns dos músicos? Daqui já digo 

que não conheço o sintetizador direito e, infelizmente, não conheço nenhum dos músicos. Ah, 

arranjo não é instrumento, viu. É o jeito de organizar como a música vai ser tocada. 

Vamos começar pelo título. O que ele diz para você? Gilberto Gil, no seu site, nos conta que 

“Tradição” acaba tendo dois sentidos. Por um lado, a canção traz alguns aspectos de uma Bahia 

tradicional, no sentido de seguir costumes e valores antigos, passados de geração em geração 



(consegue identificar algum?). Por outro, viver o período que a canção retrata, perceber e 

experimentar aquela realidade, se tornou para nosso artista uma espécie de tradição pessoal, algo 

que ele valoriza e que foi importante afetivamente e na a sua formação como pessoa. Você 

consegue imaginar mais ou menos qual era a idade de GIlberto Gil? Que elementos indicam isso 

no texto? 

Gil nos conta que, em seu tempo de criança, a tradição das famílias ricas e aristocráticas de 

Salvador, ou mesmo a das famílias mais pobres, já está borrada por elementos novos. Quais são 

eles? Esses elementos começam a alterar, modificar a realidade da cidade. Mesmo sendo uma 

canção que fala sobre a década de 1950, essa já era uma Bahia que se modernizava, com o 

transporte urbano, a chegada dos navios cargueiros, e junto com eles traços de outras culturas, 

como a moda “americana” observada nas roupas do rapaz “muito diferente” que Gil observa. 

Essa Bahia é também “muito diferente” da Bahia apresentada por outro cantor baiano, Dorival 

Caymmi (quem sabe não trazemos uma canção dele no futuro?), que viu de perto a vida e as 

tradições das comunidades pesqueiras desde a década de 1910. Como diria a minha mãe, dona 

Túlia, nesses quarenta anos que separam a infância dos dois artistas, muita água passou por baixo 

da ponte! Conhece essa expressão? Pergunta para alguém aí na sua casa o que ela quer dizer. 

Quanto mais velha a pessoa for, melhor ela vai poder te explicar. Para não ficar a ver navios (outra 

expressão antiga) clica aqui para ouvir uma do Caymmi e aqui para ler a letra. Se a música 

“Tradição” é super legal para discutir ponto de vista, infância e transformações sociais e ainda mais 

algumas surpresas que vêm por aí, “A jangada voltou só” (canção do Caymmi aí em cima) é incrível 

para pensarmos sobre comunidades tradicionais, sobre festas populares e, por que não, sobre 

trabalho. 

Apesar de Salvador já ser cidade há quatro séculos, podemos perceber que ainda há uma 

referência a uma Bahia rural na canção do Gil, trazida por uma expressão (que expressão é essa?). 

A terceira estrofe traz bairros e localidades de Salvador, eles são Barbalho, Liberdade, Largo do 

Terreiro de Jesus e Praça dos Quinze Mistérios. A expressão ir “do bairro pra cidade”, parece não 

levar em conta que o bairro da Liberdade, por exemplo, faz parte da mesma cidade que o Largo do 

Terreiro, que fica no Centro Histórico, área comercial e turística onde foi fundada a cidade. Mas 

não se trata disso. Essa expressão está cheia de história e se remete a um tempo (muito anterior 

à composição da canção) em que apenas a área central da cidade era de fato urbana, e seu entorno 

era formado regiões menos populosas, menos conectadas entre si e com características rurais. A 

garota mencionada na canção morava em um desses bairros, o Barbalho. Aliás, vamos ser um 

pouquinho interativos? Você já foi à Bahia? Não? Então vá! Essa frase é de outra canção, também 

de Dorival Caymmi, clica aqui, escuta ela (aliás, ver o saudoso Caymmi rindo é muito bom). Se, 

como eu, você também não foi, podemos conhecer o Largo do Terreiro nos dias de hoje clicando 

aqui. Dá uma olhada. Legal, né.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y8fc7ra4ZfM
https://www.letras.mus.br/dorival-caymmi/45572/
https://www.youtube.com/watch?v=xBb0WOce3h0
https://www.google.com/maps/place/Largo+Terreiro+de+Jesus+-+Baixa+dos+Sapateiros,+Salvador+-+BA,+40026-010/@-12.9732208,-38.5099925,3a,75y,233.25h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sM8P6_5njteDiYyHUFEvkKg!2e0!3e11!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChEKD3NlYXJjaC5nd3MtcHJvZBIgChIJ9cfiIeYEFgcRybuba58cL8gqCg0AAAAAFQAAAAAaBAhWEFY%26gl%3DBR!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x71604e621e2c7f5:0xc82f1c9f6b9bbbc9!2sLargo+Terreiro+de+Jesus+-+Baixa+dos+Sapateiros,+Salvador+-+BA,+40026-010!3b1!8m2!3d-12.9729565!4d-38.5097945!3m4!1s0x71604e621e2c7f5:0xc82f1c9f6b9bbbc9!8m2!3d-12.9729565!4d-38.5097945
https://www.google.com/maps/place/Largo+Terreiro+de+Jesus+-+Baixa+dos+Sapateiros,+Salvador+-+BA,+40026-010/@-12.9732208,-38.5099925,3a,75y,233.25h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sM8P6_5njteDiYyHUFEvkKg!2e0!3e11!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fmaps%2Fphotothumb%2Ffd%2Fv1%3Fbpb%3DChEKD3NlYXJjaC5nd3MtcHJvZBIgChIJ9cfiIeYEFgcRybuba58cL8gqCg0AAAAAFQAAAAAaBAhWEFY%26gl%3DBR!7i13312!8i6656!4m13!1m7!3m6!1s0x71604e621e2c7f5:0xc82f1c9f6b9bbbc9!2sLargo+Terreiro+de+Jesus+-+Baixa+dos+Sapateiros,+Salvador+-+BA,+40026-010!3b1!8m2!3d-12.9729565!4d-38.5097945!3m4!1s0x71604e621e2c7f5:0xc82f1c9f6b9bbbc9!8m2!3d-12.9729565!4d-38.5097945


Agora vamos à segunda estrofe para falar um pouco de futebol. Gil gostava de futebol e conta que 

nesse período, em que tinha entre doze e treze anos de idade, ia ver os jogos mais de uma vez por 

semana. Gil estava em Salvador há três anos, começava a conhecer a cidade e suas tradições. 

Um elemento importante da socialização das famílias mais ricas da cidade eram os clubes.  

O Clube Bahiano de Tênis, citado na canção, foi fundado em 1916, e fez parte da história do futebol 

baiano em suas primeiras décadas. Os versos “No tempo que preto não entrava no Bahiano/ Nem 

pela porta da cozinha” explicitam a presença do racismo na sociedade da época. Pessoas negras 

não frequentavam este clube tradicional de Salvador em primeiro lugar porque não podiam pagar, 

já que para se associar era necessário desembolsar grande quantidade de dinheiro. Sabe-se que 

havia e ainda há uma correspondência entre cor de pele e classe social no Brasil: em média, as 

pessoas negras são mais pobres do que as brancas, clica aqui pra ver dados de 2017.  

Mas o dinheiro não era o único problema. A Liga Bahiana de Sports Terrestres, fundada em 1904 

por cinco clubes sediados em Salvador, se dedicaria principalmente a regular o futebol e organizar 

campeonatos. Seus membros eram em sua maioria imigrantes ingleses, profissionais liberais 

(médicos, engenheiros e advogados) e grandes comerciantes. Os clubes por sua vez chegavam a 

proibir em seus estatutos, direta ou indiretamente, que pessoas negras e pobres se tornassem 

sócios. Os primeiros campeonatos de futebol, não eram profissionais, mas sim dedicados à 

confraternização dos seus membros e da alta sociedade baiana. A cultura do futebol, trazida da 

Inglaterra, seria também uma forma de modernizar a Bahia a partir dos costumes europeus e de 

“desafricanizá-la”. Mas o futebol se popularizou muito rápido. Nos anos seguintes, outros clubes e 

times foram fundados, principalmente por pessoas que não pertenciam às elites baianas. E, 

finalmente, em 1913, com a fundação de outra liga, a Liga Brasileira de Desportos Terrestres, 

passaram a existir na Bahia campeonatos em que pessoas negras e pobres podiam participar, 

jogadores que por sua vez ganharam protagonismo em pouco tempo. Caso tenha se interessado 

por essa capítulo da história do futebol, clica aqui.  

 

Clica aqui pra visitar o site do artista, lá a gente vai conhecer um pouco mais sobre a obra do Gil, 

que é um cara que está em atividade na música desde os anos 1950, lá tem muita coisa. 

 

É isso, chegamos ao fim desta atividade. Com ela, tentamos abordar questões como  percepção 

da realidade e socialização pelos olhos do menino Gilberto Gil. Também pudemos pensar um pouco 

sobre o processo de modernização de uma importante cidade brasileira e discutimos como esse 

processo enfrentou dilemas sociais e raciais que perduram até hoje.  

Responda às perguntas e tire suas dúvidas pelo email cienciassociais7hu2@gmail.com  

e pode contar comigo. 

http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/190416_rada_IDHM.pdf
https://revistas.ufrj.br/index.php/Recorde/article/view/765/706
https://gilbertogil.com.br/
mailto:cienciassociais7hu2@gmail.com

