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RAFINHA
Eu sou o Rafinha, tenho 12 anos e estudo o sétimo ano. Moro

em Salvador, perto da praia, onde bato o baba todos os dias

com o pessoal da rua, à tardinha, após fazer as tarefas esco-

lares e estudar as lições do dia. “Bater o baba”, “bater uma

bola”, “jogar uma pelada” são diferentes expressões para a

mesma paixão: jogar futebol. Quem não se contagia com um

gol? Com uma bela defesa na ponta dos dedos? Ou com uma

disputa de pênaltis?

Em 2014, teremos a companhia de todo o mundo na vibração

das arquibancadas, a visita das melhores seleções em nos-

sos campos, a animação em cada esquina. Doze cidades do

país serão tomadas por torcedores, que farão ao mesmo

tempo o espetáculo do futebol e da harmonia entre diferen-

tes culturas, etnias e crenças. Todos pela bola e pela alegria,

em que ambos o Brasil é campeão!

BERTA
Meu nome é Berta, tenho 13 anos de idade e estou no oitavo

ano do Ensino Fundamental. Eu nasci em São Paulo, mas

vivo no Rio de Janeiro desde muito pequena. Meus pais me

levavam para ver partidas do seu clube favorito e eu, en-

cantada com tudo aquilo, sonhava em ser jogadora. Hoje,

eu acho que levo mais jeito para analisar os lances, ler as

curiosidades do futebol e argumentar com os amigos sobre

quem tem mais chances de ganhar um campeonato. Quem

sabe eu não viro uma comentarista?Posso tentar em 2014, quando o Planeta Terra vai se chamar,

por um mês, Brasil. Desde já, quero saber tudo sobre o que

acontece dentro e fora das quatro linhas do campo, para não

“pisar na bola” e não “ficar de escanteio”! Vamos comigo e

com a turma? Como tudo no futebol, só tem graça se todo

mundo participar!
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Se um jogador disputa as partidas
do Campeonato Brasileiro, ao fim
do torneio ele terá estado 57 horas
em campo, correndo, driblando,
lançando, chutando e caindo!
Caso se somem os campeonatos
estaduais, a Copa do Brasil ou a
Taça Libertadores, convocações
na seleção brasileira, entre outros,
este jogador, em um ano, terá fre-
quentado mais o gramado que
uma formiga, embora precise, para
tanto, de um fôlego de tigre.

Para conseguir tamanha resistência
do corpo, o atleta precisa de muita
preparação. Além de treinar a preci-
são dos chutes e dos passes, deve
fortalecer a musculatura, melhorar a
agilidade dos movimentos, reforçar
o ritmo de corrida, alongar as articu-
lações e os músculos e, principal-
mente, ter uma dieta balanceada,
com horas de sono regulares.

Agora, não só o atleta deve cuidar
bem do corpo. Todo organismo hu-
mano precisa de atividades físicas
para melhor se desenvolver. A partir
delas, o nosso coração funciona
com mais qualidade, o que ajuda à
circulação do sangue; ao sistema
de proteção às doenças, ou melhor,

o sistema imunológico fica mais
forte e a resistência para as ativida-
des do dia a dia se torna maior.
Além de ser um prazer, já que os
hormônios do bem-estar, como a
endorfina e a serotonina, são libera-
dos durante os exercícios! 

Entretanto, nada pode ser feito em
excesso. Ninguém precisa correr
tanto quanto um jogador de fute-
bol no dia a dia, e nem exercitar-
se para ter a mesma resistência.
No campo de treinamento, os jo-
gadores têm vários profissionais
da saúde para auxiliá-los com o
desenvolvimento físico e lhes
dar condições de enfrentar tan-
tos exercícios. Uma pessoa em
ritmo comum não pode fazer o
mesmo, e, se quiser começar,
tem que procurar antes um acom-
panhamento médico.

Em nossa condição de alunos,
seguir as orientações do pro-
fessor de Educação Física é a
melhor maneira de fazer ativi-
dades físicas de forma sau-
dável. Por falar nisso, já vai
começar a minha. Oba, hoje
tem futebol! 

A alegria do 
corpo é se exercitar 
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A preparação física está para o bom desempenho no jogo
como o estudo está para o bom desempenho em uma prova.



Os habitantes do meu planeta
Gliese 581g, após verem tanto fute-
bol pela TV Intergaláctica, quiseram
praticar o esporte. Nós, gliesianos,
temos um pé só, mas serve para
chutar que é uma beleza, caso se
tenha um bom preparo físico. E foi
isto que os meus conterrâneos
começaram a fazer: exercitar-se.
Muita musculação, muito treino de
resistência, de corrida, e até de ca-
beceio. Quando os primeiros joga-
dores gliesianos se sentiram fortes
o bastante, foram para a quadra e
iniciaram o bate-bola. 

Em meia hora, eles sentiram que
algo estava estranho. O corpo
deles não se cansava, os arran-
ques para o ataque eram bons,
os acompanhamentos da defesa
também, mas o resultado não
saía do 0x0. Durante o intervalo,
eles vieram me procurar na arqui-
bancada: “Maguinho, você sabe
o que está dando errado?”.

Naquele momento, acendeu uma
lâmpada na minha cabeça! Claro,
eu tinha visto muito futebol entre

os humanos e sabia os ingredien-
tes que faltavam: usar a mente e
ter boas estratégias. Um bom jo-
gador não se limita só a correr,
sabe o momento preciso de pas-
sar uma bola, não chuta de qual-
quer jeito, sabe o ponto do gol que
para o goleiro é impossível pegar,
sabe criar uma jogada que faça a
defesa adversária se desmontar.
Um bom jogador, portanto, não
precisa apenas de um bom pre-
paro físico, mas, também, de per-
cepção e inteligência. Assim como
um bom médico, um bom profes-
sor e, claro, um bom estudante!

Quando os gliesianos ouviram as
minhas palavras, voltaram para a
quadra animados. Agora era só
usar a mente! O problema é que
eles pensaram tanto que quase
não fizeram nada, e o resultado
não saiu do 0x0... Com o corpo,
não é para se esquecer da mente
e com a mente, nada também de
se esquecer do corpo! O futebol
é o equilíbrio entre os dois!

Futebol: o elo 
entre corpo e mente
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As regras para a Copa 
Para realizar a Copa, as autoridades brasileiras também precisam
seguir regras de melhorias para as cidades. Como o evento é bem
grande, por atrair milhares de pessoas de todo o mundo de uma só
vez, há a oportunidade para se ampliarem e se reformarem os bens
comuns! Vamos ver alguns deles?

AEROPORTOS Em um território tão continental como o nosso, a melhor
alternativa para a chegada e mesmo o deslocamento entre as capitais é o
rápido avião. Para ter tanta gente pousando e decolando, é preciso haver
mais espaço e mais segurança para a mobilidade de tantos aviões. O que é
que se faz então? Aumentam-se os aeroportos! Desde a candidatura do
Brasil como país-sede da Copa, começaram os planejamentos para as re-
formas dos aeroportos, que já estão em prática.

MOBILIDADE URBANA Eu vou de ônibus todos os dias para a escola e sei
como é importante um transporte público para a comodidade da população.
A partir da Copa, esse recurso será levado ainda mais a sério. As alternati-
vas, com variações de uma capital para outra, são o aumento da frota de ôni-
bus, o uso de ônibus menores e velozes, o investimento em trens, metrôs e
monotrilhos. Depois da escola, então, vou poder ir com meus colegas direto
e bem rapidinho ver alguma seleção treinar! E todos já sabem: cuidar do
transporte público é um benefício para nós mesmos.

A mobilidade urbana prevê também a criação de espaços para pedestres e
ciclistas transitarem, assim como a acessibilidade para todos os idosos, grá-
vidas, portadores de deficiências ou com alguma dificuldade de deslocamento.

SEGURANÇA Em um estádio, o torcedor só pode ter uma preocupação:
a de sua seleção sofrer um gol e ser desclassificada. Assim, além da segu-
rança contra desabamentos de arquibancadas, incêndios, acidentes pelas
dificuldades nos portões de acesso, entre outros que dizem respeito à
construção dos equipamentos, é preciso que seja garantida a segurança
de ordem pessoal, efetiva e adequada, como a proteção policial contra
possíveis gestos de violência. Mas ainda vamos aprender todos a nos res-
peitarmos uns aos outros para não se precisar tanto disso, não é?

SUSTENTABILIDADE Dentre todas essas construções e reformas, nada
adiantaria se não houvesse um respeito com a Terra. Todas as ações, não só na
Copa, devem ser voltadas para uma melhor utilização dos recursos naturais.
Então, deve-se evitar a emissão de gases poluentes; separar lixo para a recicla-
gem; instalar um sistema de drenagem nos campos, para que o excesso de água
do gramado, vindo com a chuva, seja reaproveitado; utilizar novas tecnologias,
como captação de luz solar, para não se precisar de fonte de energia externa.

Os estádios que conseguirem se adequar aos padrões ecológicos ganharão o
selo mais cobiçado hoje em dia para todas as construções conscientes: o
LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, que em português
quer dizer Liderança em Energia e Design Ambiental. Ou seja, é uma cons-
trução bem estruturada, bonita e ainda preocupada com o futuro do planeta!

N A S  PA L AV R A S  DA  O R G A N I Z A Ç Ã O  DA S  N A Ç Õ E S  U N I DA S  ( O N U ), V I V E R  D E
FORMA SUSTENTÁVEL É USAR OS RECURSOS DA NATUREZA PARA SATISFAZER
A S  N E C E S S I D A D E S  P R E S E N T E S ,  S E M  C O M P R O M E T E R  A  C A P A C I D A D E
D A S  G E R A Ç Õ E S  F U T U R A S  D E  S U P R I R  S U A S  P R Ó P R I A S  N E C E S S I D A D E S.
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ACESSIBILIDADE: UM DIREITO UNIVERSAL

Curitiba, junto a São Paulo, foi das primeiras cidades brasileiras a ter
uma Secretaria Municipal voltada aos direitos das pessoas com defi-
ciência. Iniciativa governamental que, felizmente, vem se espalhando
pelo país. O direito à facilidade de acesso por parte de todos às ruas,
edifícios e serviços da cidade é garantido pela Constituição. 

A FIFA, igualmente, exige que as sedes dos jogos do Mundial es-
tejam preparadas para receber pessoas com algum tipo de limi-
tação motora, o que beneficia não só os portadores de deficiência
física, mas também os idosos e gestantes. São medidas básicas e
que compõem o conjunto das garantias presentes já no cotidiano,
como a reserva de vagas de estacionamento e a acomodação es-
pecial em ônibus públicos. Em cada cidade, também, deve haver
a instalação de piso tátil nas ruas, para que os deficientes vi-
suais, seguindo essa sinalização, possam identificar obstáculos
e inícios e fins de calçadas, assim como a instalação de rampas
enquanto alternativa às escadas para os cadeirantes.

O desenho universal ou design inclusivo, que pensa em servi-
ços e produtos disponíveis para todos, desponta nas mais diver-
sas áreas. Das novas cédulas de real, reconfiguradas para
facilitar o reconhecimento por parte de deficientes visuais, ao
mundo da moda, que tem lançado coleções de roupas adaptadas
para cadeirantes ou para quem tem uso limitado das mãos. 

Todas essas iniciativas pretendem melhorar a qualidade de vida
e a independência dos quase 30 milhões de brasileiros que por-
tam alguma deficiência física.
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O direito à facilidade de acesso por parte
de todos às ruas, edifícios e serviços da
cidade é garantido pela Constituição.



SALVADOR
FUNDAÇÃO: 29 DE MARÇO DE 1549

POPULAÇÃO: 2.480.790 HAB.
ÁREA: 706.799 KM²

ESTADO: BAHIA

O que é o futebol? Alegria, festa,
ginga, inteligência, beleza, magia.
Se for por estes critérios, pode-
se dizer que Salvador é uma par-
tida de futebol que virou cidade.
Mas, claro, a primeira capital do
Brasil é muito mais antiga do que
o jogo de bola no pé. Ela já sabia
usar as pernas com a capoeira
dos muitos negros que vieram à
sua terra, já sabia festejar com os
sambas de roda do Recôncavo, já
festejava com a vitória pela Inde-
pendência da Bahia, em 2 de
Julho, já era mágica com a sua
mistura de crenças em uma só
terra. Salvador era “futebolesca”
antes mesmo de haver futebol. 

Não por acaso, os dois se dão tão

bem. Em dias de jogos, o povo,
já acostumado a sair nas ruas
para lotar o Carnaval, segue aos
estádios para fazer o mesmo
com as arquibancadas. Eles batu-
cam, gritam, rezam, do mesmo
modo como faz o baiano em mais
de 400 anos de história, seja nos
terreiros de candomblé, nas igre-
jas ou nos comércios. Eles fer-
vem de tensão igual a um acarajé
no óleo de dendê bem quente, e
comemoram o gol como se esti-
vessem na inauguração do Ele-
vador Lacerda, do Farol da Barra,
da Praia do Porto! E quando o
time vence... Ah! Quando o time
vence, é a própria cidade sendo
fundada mais uma vez.

BA
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A Arena Fonte Nova
Em dezembro de 2012, haverá
mais um grande estádio no Brasil.
Ele terá 55 mil lugares, estrutura
leve de metal, lugares VIP, cama-
rotes com mil assentos, mais de
quarenta bares, restaurante com
vista para o gramado, área de im-
prensa, estacionamento coberto e

um museu do futebol. Para ficar
ainda mais atraente, logo à frente
da estrutura, há um manancial de
águas naturais chamado Dique
do Tororó, com esculturas na sua
superfície que homenageiam as
entidades máximas da religião
afro-brasileira, o candomblé.

Conjunto histórico e arquitetônico do
Pelourinho, Patrimônio Cultural da
Humanidade/UNESCO. Salvador, Bahia.



Quando o assunto é respeito, nada
melhor que trazer duas torcidas de
times contrários. Apesar de serem ri-
vais e disputarem todo o ano o título
de melhor de sua região, elas devem
deixar o outro torcer pelo que gosta
e até achar legal que exista mesmo
outro gosto, para dar mais graça ao
jogo, à vida... Na Bahia, de um lado
está o Tricolor, o Esquadrão de Aço,
o Esporte Clube Bahia, uma das
mais calorosas torcidas do Brasil, e
do outro o Rubro-Negro, o Leão da
Barra, o Esporte Clube Vitória, tam-
bém muito vibrante.

O que não falta entre os dois lados
é humor. Uma das características
do futebol baiano é sempre haver
piadas e provocações cheias de
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A Arena Fonte Nova não se embe-
lezará apenas com o que estiver
presente, pois o torcedor baiano,
como muitos brasileiros, guarda
da Fonte Nova belas lembranças
de tempos gloriosos do futebol.
Desde que foi fundada, na década
de 50, a Fonte Nova serviu de es-
paço para exibição de times de
todos os cantos, tendo como prin-
cipais os dois maiores clubes do
estado, o Bahia e o Vitória. 

Do passado o torcedor voltará os
olhos ao presente, para ver uma
Copa das Confederações e um Mun-
dial de seleções sendo realizado
bem ali, no mesmo lugar em que ele
está! Para ser justo com o momento,
o baiano fará a festa que sabe fazer,
acolherá os turistas como sempre
fez e faz nas ruas do Pelourinho, com
muita música e muita vibração!
Todos se misturarão na mesma tor-
cida, como se faz no futebol .

O BaVi
riso. Para a torcida do Leão, por
exemplo, o clube do Bahia é o
“Jahia” (Já ia) por ter estado algu-
mas vezes na zona de rebaixa-
mento dos campeonatos, inclusive,
chegando a ser rebaixado. Para a
torcida do Esquadrão de Aço, o Vi-
tória é o “Vicitória” (Vice-tória), para
brincar com o fato de o clube ter al-
guns vice-campeonatos em sua tra-
jetória, mas nenhum primeiro lugar
em campeonatos nacionais. 

O Bahia venceu duas vezes o Cam-
peonato Brasileiro (1959, 1988) e 43
estaduais. O Vitória, com 26 títulos
do Baianão, sendo 10 deles só nos
últimos 12 anos, saiu-se melhor na
Copa do Nordeste, em que já é te-
tracampeão.

Arena Fonte Nova, com capacidade para
52.048 espectadores. Salvador, Bahia.
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Agora responda:

Você se alimenta de acordo com o que é indicado na pirâmide alimentar? Justifique.

Quais problemas podemos ter com uma alimentação desequilibrada?

Na base da pirâmide, no mesmo patamar, temos três copos de água, uma bola de
basquete, uma bola de futebol e uma bola de tênis, representando os esportes. 

Reflita e responda:

Em sua opinião, qual a importância da prática de atividades físicas para a
qualidade de vida?

A T I V I D A D E  Q U A T R O
OBSERVE BEM ESTA PIRÂMIDE ALIMENTAR E PROCURE DISCUTIR, COM
SEU PROFESSOR E COLEGAS, SOBRE O FUNCIONAMENTO DA MESMA.

A T I V I D A D E  T R Ê S
O B S E R V E  A  C H A R G E  PA R A  R E S P O N D E R  À S  Q U E S T Õ E S.

O que sente ao ler atentamente a charge? Tristeza, alegria?

De que forma você relaciona esta charge ao desenvolvimento sustentável?
Explique:

Quais foram as possíveis intenções do autor ao criar esta charge?

CRIE AGORA SUA PRÓPRIA CHARGE COM A MESMA TEMÁTICA.
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