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Antes de começar esta viagem pelo fantás-
tico mundo do futebol, é preciso explicar 
umas coisinhas. Nós, autores deste livro, so-
mos do tempo do onça, do tempo do avião 
a lenha, quando ainda se amarrava cachorro 
com linguiça, e menina não jogava bola. Este 
almanaque é um passeio pela nossa infância 
e pelas nossas brincadeiras com a redonda, 
fosse ela de couro ou de meia. Além disso, 
é um passeio pela cultura popular brasileira, 
trazendo suas fábulas, trovas, adivinhas, re-
ceitas, trava-línguas e ditados para dentro 
do gramado.

Este é um livro de literatura e também de 
humor. Nele, homenageamos os grandes 
humoristas anônimos que divertiram gera-
ções e gerações com suas piadas, hoje tão 
populares na internet. Recriamos essas pia-
das clássicas mostradas tanto em poemas 
quanto em quadrinhos, espalhados ao lon-
go deste almanaque, todinho sobre futebol.  
Um almanaque para crianças e adultos le-
rem juntos. E, ainda, darem boas risadas. 

Os autores
 

Olá,
leit  or!

Olá, 
leit  ora!      

Olá,
  or!
Olá, 

  ora!      
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P    EMAP    E
Artilheiro diferente, zagueira tagarela, craque das arábias e outras 
figurinhas difíceis aparecem nestes divertidos poemas.

páginas
6, 20, 33

É      CÚMULO!É      
No futebol, qual é o cúmulo da paciência? E da higiene? 
As piadas absurdas dos cúmulos não poderiam faltar.

páginas
16, 32

A VOZ DO P     VOA VOZ DO P     VO
Poemas cheios de humor vestem tradicionais 
trovas populares com calção, meião e chuteiras.

páginas
8, 28

ENIGMAB    LENIGMAB    
É a nossa carta enigmática. Uma sequência de letras e 
desenhos esconde uma frase curiosa para você decifrar.

páginas
12, 22

FÁB    LAFÁB    LA
Quem já não ouviu uma fábula? Pois veja o que fizemos 
nesse mundo onde os bichos falam e ainda batem bola.

páginas
10, 18, 26, 34

Os mais famosos adágios, provérbios e ditados 
populares, modi� cados. Descubra como � cou 
aquele, “Quem tem boca vai a Roma”. 

 
Este é o Mirandão. Ele estará por todo o livro: 
em poemas, em tirinhas e na seção Essa não,  
Mirandão! Suas frases geniais fazem parte do 
folclore do futebol e foram ditas por jogadores, 
técnicos e cartolas, ao longo de muitas décadas. 

Você vai rir muito com estas tiras em quadrinhos 
que tratam das coisas do planeta Bola. Elas estão 
espalhadas pelo livro, no rodapé de várias páginas.

E mais:

     QUE É?     
Surpreendentes adivinhas entram em campo. 
Será que você vai conseguir decifrar?

páginas
13, 21

C    RDELC    
A literatura de cordel não poderia ficar de fora. Morra de rir com 
a sensacional peleja entre os violeiros Zé Pereba e Chico Canelada.

página
14

BOA B    LABOA B    LA

Olha só o que vai 
rolar neste almanaque:

Como eu fi z o gol? Fiz 
que fui, fi z que não fui... e 
acabei fondo. A bola iu, 
iu... e entrou!

ESSA NÃO, MIRANDÃO!
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DE C    LHERDE C    
Já que temos textos tão variados, experimentamos 
criar algo ao lado do fogão. Veja a nossa receita para 
um time cair para a segunda divisão. 

página
17

 

GAR     TO!GAR     TO!
DÁ-LHE, No fi m do livro, você encontra este divertido 

jogo de percurso. É claro que as garotas também 
jogam. Com a ajuda de um dado, você percorre 68 
casas e passa pelos percalços e glórias da vida de 
boleiro. Sai das divisões de base e, depois de fortes 
emoções, pode até ganhar a Copa do Mundo.

Para decifrar o Enigmabol

A fi losofi a da bola. Espalhados pelas 
páginas do livro, você encontra famosos 
adágios, provérbios e ditados populares, 

modifi cados pelo mundo do futebol.67

66

REC    RDESREC    
As marcas mais absurdas. O jogador mais magro, o gol 
mais rápido e o maior frango da história do futebol. 
Mas será que é verdade? 

página
24

FALE L    GOFALE L    
Esta série de trava-línguas futebolísticos vai 
dar um nó tático na cabeça de qualquer leitor.

página
36

CLASSIFICAD    SCLASSIFICAD    
Se você quer comprar, vender, alugar ou ganhar de 
brinde, dê uma olhada na nossa seção de anúncios.

página
37

GL OSSÁRIOGL O Você sabe o que é retranqueiro, drible da vaca, volante de 
contenção, cabeça de bagre? Busque aqui o significado 
das expressões que não conhece.

página
38

ESTAVA ESCRIT OT O
O que aconteceria se figuras bíblicas e grandes escritores 
tivessem praticado o esporte mais popular do mundo?

página
30

Kg=QUILO Kg-LO
A=AQUILOKgA -LO

=MOÇA
-M
+R

Kg-LOA

= ROÇA

= AQUI

-M
+R

Aqui, dois exemplos de como funciona. Lápis e papel ajudam a resolver. 
Você escreve e vê a palavra (e depois a frase) se formando. 

Uau, Garoto! Agora você é... 

CAMPEÃO...         DO MUNDO!

68

PENSAMENTINH

De técnico, de poeta e de louco todos 

nós temos um pouco
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