
 

 

Caro aluno, cara aluna  
  

Caro aluno, cara aluna! O que se espera, hoje, de um estudante é que ele seja 

capaz de expor seu posicionamento crítico diante de determinado assunto, 

estabelecendo relações pertinentes entre as informações / fatos de que dispõe. 

Para isso, a leitura e a compreensão de textos é essencial. É isso. Ser um leitor 

crítico.  

 

O material que você tem nas mãos traz algumas ferramentas para essa 

construção. De fato, ler e escrever é o que, dentre outras coisas, faz-nos agentes 

participativos do mundo que nos cerca e no qual estamos inseridos, é o que 

permite sermos sujeitos das ações que o futuro quer desvendar.  

 

                                                                                                     Bom estudo pra você! 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 

6º ano + 
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Texto 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prática esportiva é algo muito importante na nossa cultura, pois ela se relaciona com 

vários aspectos importantes da vida: exercício físico, espírito de coletividade, aprendizado 

de regras etc. O esporte faz parte do nosso COTIDIANO. Um esporte, em especial, tornou-

se uma espécie de símbolo da cultura brasileira. Acho que todos já sabem de qual se trata!  

 

É uma partida de futebol 
Compositores: Nando Reis e Samuel Rosa 

 

Bola na trave não altera o placar 

Bola na área sem ninguém pra cabecear 
Bola na rede pra fazer o gol 

Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? 

A bandeira no estádio é um estandarte 

A flâmula pendurada na parede do quarto 
O distintivo na camisa do uniforme 

Que coisa linda é uma partida 

Posso morrer pelo meu time 

Se ele perder, que dor, imenso crime 
Posso chorar se ele não ganhar 

Mas se ele ganha não adianta 

Não há garganta que não pare de berrar 

A chuteira veste o pé descalço 
O tapete da realeza é verde 

Olhando para bola eu vejo o sol 

Está rolando agora, é uma partida de futebol 

O meio-campo é lugar dos craques 
Que vão levando o time todo pro ataque 

O centroavante, o mais importante 

Que emocionante, é uma partida de 

O meu goleiro é um homem de elástico 
Os dois zagueiros tem a chave do cadeado 

Os laterais fecham a defesa 

Mas que beleza é uma partida de futebol 

Bola na trave não altera o placar 
Bola na área sem ninguém pra cabecear 

Bola na rede pra fazer o gol 

Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? 

O meio-campo é lugar dos craques 
Que vão levando o time todo pro ataque 

O centroavante, o mais importante 

Que emocionante é uma partida de futebol 

 



 

3 
 

 

Pontapé inicial... 

 

1. A música É uma partida de futebol foi gravada pela banda Skank no ano 

de 1996. Você já ouviu essa música? Conhece alguma outra canção que fale 

sobre o mesmo assunto? 

 

 

2. Percebemos que o assunto principal é o futebol. A música traz uma 

descrição de vários elementos que compõem a partida, desde a posição dos 

jogadores, até materiais esportivos como chuteira e bola. Mas a composição fala 

também sobre emoções. Que emoções o futebol pode oferecer aos seus 

espectadores? E aos próprios jogadores?   

 

  

3. Em 1994 a seleção brasileira foi campeã da Copa do Mundo. Na sua opinião, 

esse fato pode ter influenciado a criação da música? 

 

 

Assista ao clipe em:  https://www.youtube.com/watch?v=7Ie4oL17Nwc 

 

 

 

 

                Você já ouvir falar no jogador de 
futebol Musashi Mizushima? Ele é um jogador 

japonês que ficou conhecido por ter atuado no 

futebol brasileiro: jogou no São Paulo Futebol 

Clube, São Bento, na Portuguesa de Desportos 

e no Santos. 

               Um dos primeiros grandes jogadores 

do futebol japonês, Musashi foi tão significante 

para o futebol nipônico que sua trajetória 

esportiva inspirou a criação do personagem 

Ôzora Tsubasa, o popular Oliver Tsubasa, da 

série de animê/mangá Captain Tsubasa (Super 

Campeões). Em 2019, virou assistente técnico 

da Seleção Tajique de Futebol. 

 

Curiosidade  

https://www.youtube.com/watch?v=7Ie4oL17Nwc
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Texto 2  

 
Leia um trecho do livro O pênalti, da escritora Geni Guimarães            

 

 

Passando a bola!  
 

4. O que você percebeu em comum entre a letras de música 
(texto 1) e o trecho de O pênalti que acabamos de ler?  

 
5.Muitos anos separam a publicação dos dois textos que lemos 
até agora. Isso pode influenciar de alguma forma as escolhas 
que os autores e a autora fizeram para elaborá-los? Caso você 
tenha respondido que sim, que exemplos poderia citar?  
 
6. Ao lado, está destacada a capa do livro O pênalti. Qual é a 
relação entre ela e o trecho selecionado? 
 

Incentivado pela confiança do técnico, percebi logo que estava melhor que antes.  

Fiz cada jogada de causar inveja.   

Era um drible atrás do outro, mas a bola parecia que não entendia que sua missão era fazer o gol. 

De repente alguém gritou: -- pênalti! 

Fiquei gelado e disse para mim mesmo: -- agora sai!  

Quase que instantaneamente, caí na real.  

Quem havia cometido pênalti era a minha equipe.  

Mal havia me refeito do susto, ouvi a torcida gritando eufórica: 

- Kaiodê! Kaiodê! Kaiodê!  

 Pediam que ele fizesse a cobrança.  

Tendo sido colocada a bola no lugar indicado pelo juiz, fez-se um grande silêncio. Pareceu-me que as 

pessoas nem respiravam.  

Kaiodê tomou posição. Ficou parado, com as mãos na cintura, diante da bola.  

Tive a certeza de que estava dialogando com meus pensamentos. – olha, não me decepcione, vai lá e 

arrebenta a rede!  

O juiz apitou.  

Meu irmão meteu o pé e a alma na redonda.  

O Abedi não viu nem a cor da bola.  

- Gol! Gol! Gol do Kaiodê! – a torcida explodiu. 

Saí feito louco afastando tudo quanto era jogador e cheguei pertinho do meu irmão.  

Abracei-o. Beijei-o. Achei pouco, tomei-o nos braços e levantei-o o mais alto que pude, mostrando o herói 

para quem quisesse, como eu, vê-lo, tocá-lo, aplaudi-lo.  

    Guimarães, Geni. O pênalti. Rio de Janeiro, Editora Malê, 2019 
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7. O narrador da história se confunde em relação a que time havia cometido o 
pênalti. O que fez com que ele percebesse que o pênalti não seria favorável a 
seu time?   
 
8. Em dois momentos o travessão traz as falas de outros personagens. A quem 
corresponde essas falas?  

  
9.A reação do narrador ao gol adversário é surpreendente. Por que ele reage de 
tal forma? Você reagiria de forma diferente? 
 
 

 

            Você sabia que a jogadora Marta Vieira da Silva é a 

maior artilheira da história da seleção brasileira (masculina e 

feminina) com 110 gols? 

No duelo entre Itália e Brasil, pela fase de grupos da Copa do 

Mundo de Futebol Feminino de 2019 marcou seu décimo 

sétimo gol, consagrando-se como a maior artilheira da Copa 

do Mundo de Futebol Feminino e também a pessoa com o 

maior número de gols em Copas do Mundo (entre homens e 

mulheres). Além disso, é a primeira (e até hoje única) pessoa 

a marcar em cinco edições diferentes do torneio 

(considerando homens e mulheres). 

 

 

Assista a essa bonita cena do filme Timbuktu, que retrata jovens jogando futebol 

com uma bola imaginária no contexto em que a cidade de Timbuktu, no Mali, 

vive sob um regime autoritário que proíbe uma série de atividades, entre elas, o 

futebol. 

                         https://www.youtube.com/watch?v=HM077frVB6Y 

Curiosidade  

https://www.youtube.com/watch?v=HM077frVB6Y
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Texto 3 

Namoro e Futebol 

 

Eles se conheceram na escola, onde cursavam a mesma classe. E foi o legítimo amor à primeira 

vista. Uma semana depois já estavam namorando, e namorando firme. Eram desses namorados que fazem 

as pessoas suspirar e dizer baixinho: meu Deus, o amor é lindo. Ele, 17 anos, alto, forte, simpático; ela, 

16, uma beleza rara. Logo estavam se visitando em casa. Os pais de ambos davam a maior força para o 

namoro e antecipavam um casamento no futuro: os dois formavam o casalzinho ideal. Inclusive porque 

gostavam das mesmas coisas: ler, ir ao cinema, passear no parque. 

Mas alguma coisa tinha de aparecer, não é mesmo? Alguma coisa sempre aparece para perturbar 

mesmo o idílio mais perfeito. 

Foi o futebol. 

Ele era maluco pelo esporte. Jogava num dos vários times da escola, no qual era o goleiro. Um 

grande e esforçado goleiro, cujas defesas muitas vezes arrancavam aplausos da torcida. 

Ela costumava assistir as partidas. No começo nem gostava muito, mas então passou a se 

interessar. Um dia disse ao namorado que queria jogar também, no time das meninas da escola. Para 

surpresa dela, ele se mostrou radicalmente contrário à ideia. Disse que futebol era coisa para homem, que 

ela acabaria se machucando. Se queria praticar algum esporte, deveria escolher o vôlei. Ela ficou 

absolutamente revoltada com o que considerou uma postura machista dele. Disse que iria começar a 

treinar de qualquer jeito. 

Começou mesmo. E levava jeito para a coisa: driblava bem, tinha um chute potente. Só que aquilo 

azedava cada vez mais as relações entre eles. Discutiam com frequência e acabaram decidindo dar um 

tempo. Uma notícia que deixou a todos consternados. 

Passadas umas semanas, a surpresa: o time das meninas desafiou o time em que ele era goleiro 

para uma partida. 

Ele tentou o possível para convencer os companheiros a não jogar com elas. No fundo, porém, 

não queria se ver frente a frente com a namorada, ou ex-namorada. Os outros perceberam isso, disseram 

que era bobagem e o jogo foi marcado. 

Ele estava tenso, nervoso. E não podia tirar os olhos dela. Agora tinha de admitir: jogava muito 

bem, a garota. Era tão rápida, quanto graciosa e, olhando-a, ele sentia que, apesar das discussões, ainda 

gostava dela. 

De repente, o pênalti. Pênalti contra o time dos garotos. E ela foi designada para cobrá-lo. Ali 

estavam os dois, ele nervoso, ela absolutamente impassível. Correu para a bola -no último segundo ainda 

sorriu- e bateu forte. Um chute violento que ele, bem posicionado, defendeu. Sob os aplausos da torcida. 

O jogo terminou zero a zero. Eles se reconciliaram e agora estão firmes de novo. Mas uma dúvida 

o persegue: será que ela não chutou a bola para que ele fizesse a brilhante defesa? Não teria sido aquilo 

um gesto, por assim dizer, de reconciliação? 

Ela se recusa a responder a essa pergunta. Diz que um pouco de mistério dá sabor ao namoro. E 

talvez tenha razão. O fato é que, desde então, ela já cobrou vários pênaltis. E não errou nenhum. 

                                                                                      Folha Teen, 12 de dezembro de 2005 

O escritor Moacyr Scliar escrevia às segundas-feiras, nesta coluna, um texto de ficção baseado em 

reportagens publicadas no jornal.  https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2609200504.htm 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2609200504.htm
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Dominando a bola:  

10. A crônica de Moacyr Scliar retoma um aspecto em comum com os outros 

dois textos que já lemos: sentimento e futebol. Relacione os sentimentos e 

emoções sugeridos por cada um dos textos: 

Texto I Texto II Texto III 

 

 

  

 

11. Voltando à seguinte passagem do texto: “se queria praticar algum esporte, 

deveria escolher o vôlei. Ela ficou absolutamente revoltada com o que 

considerou uma postura machista dele. Disse que iria começar a treinar de 

qualquer jeito”, vamos refletir: 

-> Por que a personagem considera o namorado machista ao não incentivá-la a 

treinar futebol? 

-> Na sua opinião, o final da crônica reforça o machismo? 

 

12. 10. Atualmente, muitos esportes, como o futebol estão com campeonatos 

suspensos, por causa da pandemia de Convid-19. Que atividades esportivas 

podem ser feitas durante um período em que as aglomerações são perigosas 

para a saúde da população?  

 

13. Se você fosse reescrever uma parte do texto, mudando o rumo da história 

ou a relação entre os personagens, qual seria? Você poderia reescreva ou contar 

a alguém da sua família sua própria versão da crônica. Que tal? Eu já pensei na 

minha, se quiser saber, ou se quiser falar sobre a atividade, me escreva um e-

mail: portuguestj2@cp2.g12.br  

Para assistir no intervalo do jogo: 

 

  

 

 

 

 

                                                                       Documentário Mulheres Olímpicas                                                                                                              
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