
1

Um time muito
especial

Jane Tutikian

Projeto de trabalho
interdisciplinar
Guia do professor

Es
te

 p
ro

je
to

 d
e 

tr
ab

al
ho

 in
te

rd
is

ci
pl

in
ar

 in
te

gr
a 

a 
ob

ra
 U

m
 t
im

e 
m

ui
to

 e
sp

ec
ia

l (
liv

ro
 d

o 
pr

of
es

so
r).

 N
ão

 p
od

e 
se

r 
ve

nd
id

o 
se

pa
ra

da
m

en
te

. ©
 S

A
RA

IV
A

 S
.A

. L
iv

re
ir

os
 E

di
to

re
s.

Este guia tem em vista uma reflexão mais aprofundada a respeito de
uma das questões de fundo da obra Um time muito especial: a amiza-
de. Tal reflexão deverá levar à preparação de uma pesquisa sobre
outros textos dos mais variados tipos (verbais e não verbais) que tam-
bém tratem dessa privilegiada forma de relacionamento entre as pes-
soas. As atividades aqui sugeridas estão divididas em três partes. Na
primeira, procura-se motivar os alunos a ler integralmente o livro.
Na segunda, o objetivo é trabalhar o livro tomando como ponto de
partida o enfoque dado ao tema da amizade. Na terceira parte, busca-
mos orientar a produção propriamente dita da pesquisa, que poderá
culminar na produção de um jornalzinho, reunindo os textos coletados
pelos alunos.

Motivação para a leitura

1. Diga aos alunos que eles deverão ler um livro chamado Um time
muito especial. Pergunte-lhes o que esse título lhes sugere, como
eles imaginam que seja a história, as personagens, etc.
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2. Os itens abaixo são elementos do livro. Copie-os em papeizinhos,
dobre-os e sorteie-os entre os alunos. (Provavelmente será neces-
sário repetir duas ou três vezes cada item, dependendo do número
de alunos da classe.) Em seguida, peça-lhes que escrevam algu-
mas linhas dizendo qual a relação que eles imaginam que possa
haver entre o item sorteado e o livro que lerão depois.

• goleiro de óculos
• super-herói do mal
• criança abandonada
• Kid Abelha
• poesia

3. Recolha os textos e faça circular na classe um exemplar de Um
time muito especial, para que os alunos tenham um primeiro con-
tato com a obra.

Do texto ao contexto: preparativos

4. Depois de corrigir as redações, devolva-as para os alunos, para
que possam avaliá-las à luz do livro agora já lido. Abra o debate,
pedindo a todos que façam um resumo da história, relacionando-a
com os itens da atividade 2. Ajude-os a perceber que, neste livro,
como em todos, há elementos mais centrais e elementos mais pe-
riféricos.

5. Peça aos alunos que imaginem agora que o livro se chama Uma
amizade muito especial, e que, divididos em grupos, procurem
“rastrear” a evolução da amizade — um dos elementos centrais da
obra — entre as personagens ao longo do livro. Algo mais ou
menos assim:

• grupo de adolescentes se reúne para jogar futebol;
• eles conhecem Montanha, um menino grande, sujo e aparente-

mente mudo, e o convidam a fazer parte do time (essa parte, que

• amizade
• primeiro amor
• Montanha
• futebol de várzea
• futebol de meninas
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pode ser subdividida, é contada apenas no terceiro capítulo, em
flashback);

• o time é barrado no campeonato mirim de futebol de salão da
cidade e se torna mais unido;

• Cláudia é expulsa da escola e os amigos se unem para defendê-
la, mas é Montanha que consegue comover e demover a pro-
fessora, dona Lúcia;

• dona Lúcia e outros adultos demonstram interesse por Mon-
tanha, e os meninos, desconfiados, decidem protegê-lo da
assistente social (etapas: o esconderijo no armazém, a con-
versa com dona Lúcia, a conversa com o próprio Montanha,
a intervenção de seu Adolfo e dona Lúcia, a decisão de Mon-
tanha);

• aceitação, por parte da turma, da partida de Montanha;
• partida de Montanha.

Peça aos alunos que indiquem as páginas e capítulos do livro em
que essas “etapas da amizade” aparecem. (Evidentemente, o
esqueminha acima é apenas uma referência, e não a “resposta
certa” do exercício.)presentação do painel

6. Na penúltima página do livro, está o seguinte comentário, que
parece servir de conclusão a todo o episódio envolvendo Monta-
nha: “Acho que a gente não tinha descoberto, ainda, que, às ve-
zes, as pessoas são passageiras na vida da gente” (p. 76).

a) Peça aos alunos que a interpretem, à luz de tudo o que foi
discutido até aqui sobre amizade.

b) Pergunte-lhes se eles sugeririam um outro final (ou tirariam
outra conclusão) para a história, e por quê.

7. A seguir apresentamos outro texto que fala sobre amizade: trata-
se de um trecho do rap “Apresento meu amigo”, de Thaíde e Dj
Hum. Sugerimos que você tire algumas cópias dele e passe-as aos
alunos.
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Eu não posso mais andar com você, porque tá embaçado
seus atos maliciosos, maldosos, tão filmados
pela rapaziada do mal, do bem, não vem que não tem
eu tô esperto também
eu avisei pra segurar sua onda, quer saber?
agora os manos tão tudo em cima de você
pediram pra eu dizer pra você não colar mais na área
a situação tá precária, toma vergonha na cara
se prepara, vive alugando os outros
agora tem que pagar diária
xaveco pra te ajudar já não mais existe
eu sempre te dou um toque mas você insiste, persiste
e queima o meu filme como de costume
comete o mesmo erro mas nunca assume
mais que menos seu veneno
esse toque como apelo vacilou, ficou pequeno
pode acreditar
a vacilação é tomada... faça como o leão da montanha
saída pela direita antes de eu te apresentar
(refrão)
apresento meu amigo
da onde que ele veio?
de lá da minha quebrada
o que é que ele merece?
pagar pela mancada!

(CD Assim caminha a humanidade. São Paulo: Trama, 2000.)

Peça aos alunos que comparem os dois textos sob os mais varia-
dos pontos de vista: o que eles têm em comum (o tema da amiza-
de, embora, neste caso, se trate de uma amizade que se acabou e
virou inimizade); idade das personagens (provavelmente, os “ma-
nos” desse rap são um pouco mais velhos); origem das persona-
gens ou espaço onde se passa a história (“lá da minha quebrada”
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se refere, provavelmente, à periferia pobre de uma cidade grande —
ver dicionário); tempo em que se passa (trata-se de um rap atual —
a data do CD o comprova, além das gírias empregadas); tipo de
texto (o rap é um gênero musical muito próximo da poesia falada;
trata-se, portanto, de um texto em versos); linguagem (ao con-
trário do que acontece em Um time muito especial, a linguagem
desse rap — aliás, de todos os raps, como gênero — é
marcadamente popular, cheia de gírias e abreviações de pala-
vras; mais do que isso, trata-se de uma linguagem extremamente
específica, quase um jargão ou um dialeto, usado apenas pelos
jovens e para os jovens das periferias pobres — e socialmente
excluídas — das grandes cidades); narrador (aqui também temos
um narrador em primeira pessoa, embora não em flashback, isto
é, não se trata de alguém se lembrando de algo que aconteceu
muito tempo atrás); modo como os textos abordam a questão
social da exclusão e da violência (esse rap tem linguagem
“excludente”, por assim dizer — provavelmente em reação à ex-
clusão de que são vítimas —, e a violência é explícita e anuncia-
da, faz parte do próprio texto); etc. A idéia é que essa leitura
detalhada, coletiva e comparada de dois textos tão diferentes
sirva como ponto de partida e referência comum para uma refle-
xão sobre a amizade, essa rica forma de relacionamento huma-
no, baseada na solidariedade, na confiança e no respeito. Per-
gunte aos alunos o que a amizade representa na vida deles, o que
há em comum e o que há de diferente na amizade e no amor,
qual a diferença entre a amizade e o afeto entre familiares, etc.

Preparação da pesquisa
e apresentação do jornalzinho

8. Pergunte aos alunos se eles se lembram de outras obras que também
tenham na amizade um elemento central, e de que forma o enfocam.
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9. Peça a eles que se dividam em duplas para pesquisar e escolher
um texto que também trate da amizade. Texto, aqui, deve ser
entendido em seu significado mais amplo, isto é, pode ser uma
letra de música, um filme, uma pintura, uma escultura, uma peça
de teatro, uma publicidade, um artigo de jornal, uma dissertação
acadêmica, etc. — tudo vai depender, inclusive, da disponibili-
dade (de tempo, de espaço, de recursos) dos alunos e da escola.
O importante é que as duplas façam uma pesquisa cuidadosa e
uma leitura atenta do texto escolhido, que o analisem e inter-
pretem, prestando especial atenção ao enfoque nele dado à ami-
zade, tal como fizemos em relação a Um time muito especial e
ao rap, pois as duplas deverão apresentar o texto escolhido para
a classe, justificar sua escolha e abrir o debate com a turma.

10. Finalmente, organize junto com os alunos um jornalzinho con-
tendo os textos recolhidos por eles. Se os textos que eles trouxe-
ram não forem verbais, como filmes ou peças de teatro, peça-
lhes que redijam uma resenha sobre eles. Peça-lhes também que
escolham um título para esse jornalzinho.
Observações: Se achar conveniente, peça ajuda a professores de ou-
tras áreas (História, Geografia, Filosofia, Artes, Ciências, etc.) para
orientar nas pesquisas e na preparação do jornalzinho. Afinal, um
texto é, também, um documento de uma época e de um lugar, e, como
tal, pode ser explorado de diferentes ângulos ou formas. Além disso,
você pode optar por ampliar o campo da pesquisa, abrangendo outros
conteúdos, como, por exemplo, a amizade (ou a inimizade) entre os
povos, o valor e as formas de amizade em outras sociedades do mun-
do (ou outras regiões do Brasil), as expressões da amizade nas dife-
rentes regiões do Brasil (ou do mundo), a amizade entre os animais
(ou entre os homens e os animais), e assim por diante.
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