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Especial Formação de Professor | Por Beatriz Tavares de Souza*

*Beatriz Tavares de Souza é mestre 
em Linguística Aplicada e pós-gradua-
da em Língua Portuguesa pela PUC-
SP. Tem licenciatura plena em Língua 
Portuguesa e é bacharel em Língua 
Espanhola, também pela PUC-SP.

Título: Cordel da bola que rola
A história e as lendas do futebol
Autor: Jorge Fernando dos Santos
Ilustrações: Cláudio Martins 
Formato: 21 cm x 27,5 cm 
Número de páginas: 32

Apresentação
O livro narra a história e as lendas do futebol em cordel, mostrando como e por 

que ele surgiu. Entre transformações, mudanças, regras, o leitor compreende que o 
jogo veio para levar o povo de toda parte do mundo a sonhar e alegrar-se. Vale a pena 
entrar na narrativa, que conduzida pelas ilustrações ligadas aos versos e estrofes, 
a obra cita entre fatos curiosos nomes de famosos jogadores, datas e prêmios de 
campeonatos mundiais.

Justifi cativa
A obra permite que professor e alunos desenvolvam atividades da história do fu-

tebol considerando o esporte mais popular no Brasil, mas, também explorando a 
linguagem, a forma de construção do texto, o gênero literário da poesia em cordel.

Projeto Pedagógico
Como conhecer a história e as lendas do futebol, apresentadas de longas gerações.

Temas Transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Meio Ambiente.

Indicação
Ciclo 1 – Indicado para alunos do 2º ao 4º ano.

Áreas de Conhecimento
Arte, Ciência, Literatura, Língua Portuguesa, História, Geografi a, Educação Física.

Objetivos
Tornar o aluno leitor ativo e produtor de seus próprios textos. Compartilhar, con-

textualizar a obra, o autor e o tema. Propiciar ambiente para que eles vivenciem e 
conheçam aspectos da arte popular do jogo de futebol (ou de outras modalidades 
esportivas), em toda sua manifestação cultural brasileira.

Apresentação da obra
Antes, a nossa sugestão é que o professor fale sobre o futebol. Você sabe explicar 

como surgiu o jogo de futebol? 

Reserve aos alunos espaço para falar dos times, torcidas, campeonatos, etc. e, 
também sobre a seleção brasileira, inclusive, dando opinião sobre a Copa de 2014, 
que será realizada aqui no Brasil. Qual é a perspectiva? Os alunos estão ansiosos? 
Acham que o Brasil vai fi car com a taça? Já sabem quem são os jogadores escalados 
para a seleção? 

Solicite aos alunos manusearem o livro, observando o nome do autor, ilustrador, 
da editora; a data de publicação. Anote esses dados no quadro. Depois converse 
com os alunos sobre a literatura de cordel: o formato, o modo de apresentar o texto 
poético. Mostrar no texto quais são os aspectos do cordel e procurar pistas que 
apontem fontes para observação dos valores sociais.

Iniciando a leitura
Sugerimos fazer a primeira leitura em voz alta para captar o ritmo dos versos. 

Compartilhe a leitura entre alunos, aplicar a dinâmica do professor mediador: mo-
nitore, aprofunde a musicalidade por meio do ritmo, do posicionamento sonoro das 
palavras (rimas, aliterações). 
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Atividades                                                                                                                                               
Organizar os alunos em pequenos grupos, propor a apresentação de seus trabalhos, planejando dia com datas 

alternadas. Montar um painel com os trabalhos de todos os alunos.

Pode-se, entre outras atividades: fazer pesquisas sobre o tema da poesia, desenhar (criar uma xilogravura), 
reconhecer verso, rima, estrofe; explorar as rimas; marcar no texto os sons e as palavras que se repetem; explorar 
o sentido (signifi cação) do texto e das fi guras de linguagem. Musicar o poema; declamar, transformar o poema em 
prosa, dramatizar ou desenvolver a história em quadrinhos.

Analisando o formato do texto
Repare o título: “Cordel da bola que rola – A história e as lendas do futebol”.

Agora responda as questões, assinalando uma ou mais alternativas que julgar correta.

1. O que você sabe sobre cordel?

a. Cordel é um formato, o modo de se apresentar o texto poético

b. É um tipo de poesia popular impressa em folhetos, expostos e pendurados em cordas ou cordéis

c. São escritos em forma rimada e ilustrados com xilogravuras

d. Todas as alternativas estão corretas

2. Em relação aos temas da literatura de cordel, estes incluem fatos do cotidiano, episódios históricos, religiosos, 
entre outros. Qual o tema que apresenta o livro Cordel da bola que rola?

a. Futebol

b. Corrida automobilística

c. Luta livre

3. Na estrutura do texto, que compõe o livro, quantos versos há em cada estrofe? _________.

4. Busque nos versos que rimam e complete:

O coração é uma bola
Onde o amor entra de ____________ 
Quem joga o jogo da vida
Sabe que o fi m da _____________

5. Mapeando o texto, descubra qual a palavra que mais se repete e a escreva aqui: ______________________.

6. Aponte a página. Qual a xilogravura que mais te chamou atenção? _____________________.

Compreensão de leitura
1. Escolha uma alternativa, a que julgar ser correta.

Como você classifi caria o livro Cordel da bola que rola:

a. Um conto do reino encantado 

b. Um texto informativo 

c. Uma forma poética de narrar a história do futebol  
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2. Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) diante das afi rmações

Ao ler as páginas 6 e 7, descobrimos que o autor:

a. Na primeira estrofe, defi ne a bola como luz do futebol (   )

b. A bola rola no espaço ou no chão mesmo chovendo ou fazendo sol (   )

c. O jogador joga sobre a corda (   )

d. Na segunda estrofe, o coração tem o formato de uma bola (   )

e. Para marcar um gol, tem que jogar com amor (   )

f. Mas, nem sempre o jogo é um show de partida (   )

g. O que vale no jogo é a alegria (   )

h. Vale também no jogo o sonho e a fantasia  (   )

i. A derrota vale um ensinamento (   )

3. Responda

Nas páginas 8 e 9:

a) Podemos reconhecer no texto uma função. Qual? Ela narra a história do futebol? Menciona nomes de jogadores? 
Então, qual é a função que podemos perceber? Informar?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

b) Na China, que nome foi dado ao futebol?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

c) No jogo Cuju, o que os chineses chutavam?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4. Complete:

a. No Japão do harakiri inventaram o ______________________, futebol dos samurais.

b. No México dos ___________________ dos Maias e __________________ surgiu o ___________________.

c. O pok-ta-pok jogado com os cotovelos, com a _______________ e os _______________. Só os _________________ 
não davam toque.

5. Com base nas páginas 10 e 11, faça a relação do futebol com a história escrevendo nas respectivas colunas: 

Lugar

Na Grécia Antiga

Em Roma

Nome do esporte Com o que jogava Quem jogava
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Para refl etir:

1. De que forma podemos reconhecer a função social na obra Cordel da Bola que Rola?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. Em sua opinião, para que serve a prática de um esporte?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. O que o futebol representa ao povo brasileiro?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Cruzando palavras
Com base na leitura do livro, preencha a palavras cruzada:

1. O que aconteceu com o Brasil no campeonato de 1930 
2. Nosso país vizinho que tirou do Brasil a taça de 1950
3. Em um estádio do Rio de Janeiro, ganharam do Brasil por 2x1 
4. Era jovem, mas jogou como craque da seleção
5. Lá, em 1958, o Brasil se consagra campeão
6. Nos estádios elas ajudam fazer a festa 
7. Entre elas há brigas e bofetadas
8. Comandada por ele, a seleção vence a copa de setenta
9. O jogo dela faz a galera vibrar
10. O que vocês, cartolas, fi zeram com o futebol?
11. Em 2002, no Japão o Brasil lembrou 70
12. Os fanáticos de torcidas organizadas vão aos estádios
13. Naquele ano, ganhamos o campeonato em tempos obscuros
14. Ele comandou o tetra

C
A
M
P
E
O
N
A
T
O
F
U
T
E
B
O
LConversa de torcedor

1. Até que ponto você se interessa por futebol?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. De acordo com o livro, cada qual tem o seu time. Existe algum time de que você gosta mais? Qual? Por que você 
se interessa mais por esse time?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. Quantas vezes o seu time já se consagrou campeão?

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Refl etindo:

Em muitos países, o esporte nas escolas serve até como incentivo para prosseguir os estudos, cursar uma 
faculdade. Sobre essa questão, do livro leia a pág. 27:

“Mesmo semianalfabeto, o artilheiro é um arquiteto que projeta gols de letra. O goleiro é um poeta, pois 
defende a grande meta de improviso e sem caneta.”.

“Mesmo semianalfabeto, o artilheiro é um arquiteto que projeta gols de letra. O goleiro é um poeta, pois 
defende a grande meta de improviso e sem caneta.”.

4. Entre seus pais, irmãos, alguém torce por outro time diferente daquele da sua torcida?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

5. Como é o relacionamento entre você e os amigos, parentes de outra torcida?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

6. Por causa de opiniões diversas, já presenciou algum desentendimento entre torcedores de times diferentes?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

7. Em sua opinião, o que leva alguém a brigar, surrar o outro por causa de jogo de futebol? Você acha isso saudável?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

8. Com base nas páginas 24 e 25, que tal você, numa folha ou no seu caderno, desenhar o emblema que representa 
o seu time?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Perguntas:

1. Em sua opinião, que importância pode ter os estudos na vida de um atleta/esportista?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. E qual a importância do esporte/atletismo na vida de um estudante?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

3. De a sua opinião. O que pode ser melhor para a vida futura: ser um jogador escolarizado ou ser artilheiro semia-
nalfabeto? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Um assunto leva ao outro
O futebol de mesa é um jogo inspirado no futebol, que consiste em manipular bonecos presos a manetes, pos-

sibilitando em uma mesa jogar futebol.

Em 1936, durante a guerra civil espanhola, Alexandre Finisterre foi ferido e, no hospital onde fi cou internado, 
conheceu muitas crianças também feridas impossibilitadas de jogar futebol. Foi assim que Alexandre se inspirou 
no tênis de mesa e criou o futebol de mesa.* Pois bem, então por curiosidade vamos saber como esse futebol é 
popularmente conhecido:

Em Portugal, é conhecido por matraquilhos, matrecos ou perceberitos.

Agora é com você
Alguma vez com os amigos disputou uma partida de totó?

Por falar nisso, o que sabe sobre o futebol de botão? Fica esse assunto como um desafi o.

Fale com o professor, pesquise e faça uma proposta para criar na escola um campeonato de futebol de botão, 
trazendo nos botões o emblema do seu time.     

Reúna todos da escola e, junto com a família, façam sentir a emoção de jogar. Os pais disputando uma pelada 
de rua na quadra, os alunos o futebol de botão.

Sugestões para avaliação: 
Participação nas atividades. Atendimento às propostas de trabalho individual ou em grupo.

LOCAL     NOME POPULAR

Espírito Santo, Penambuco       —    TOTÓ

Bahia, Ceará, Minas Gerais       —    TOTÓ

Rio de Janeiro, Pará        —    TOTÓ

São Paulo, Paraná        —    PEBOLIM

Santa Catarina e Sul de Minas    —    PEBOLIM

Rio Grande do Sul        —    FLA-FLU

Ressaltamos que as atividades, aqui propostas, têm por objetivo cooperar, oferecendo subsídios para a 
mediação do trabalho pedagógico com a obra Cordel da bola que rola - A História e as Lendas do Futebol da 
PAULUS Editora, e que não pretendem ser determinantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em 
vista que somente o professor conhece as necessidades específi cas de sua turma. 

perceberitos.
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Projeto Pedagógico

Conheça outros projetos pedagógicos no site:
 paulus.com.br


