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O escritor Toni Brandão reflete em seus livros, de forma bastante 

comunicativa e bem-humorada, o comportamento da juventude 

atual. Por retratar com competência o universo dos adolescentes, 

suas histórias são sempre marcantes para o público juvenil. 

Em 2 x 1, a narrativa gira em torno dos garotos Pedro, João, Jotapê, 

Antonio, Kikão e das garotas Mika, Rita, Penélope, entre outros 

personagens, além de um disputado jogo de futebol. Porém não é só isso. Outras questões 

próprias desta idade emergem - medo, insegurança, autoafirmação, amor, amizade, família, 

competição. Quem tem iPad fica sabendo pelo iPad. 

Quem tem iPhone, pelo iPhone. Quem tem celular... bom, celular todo mundo tem. E todo 

mundo tem e-mail, msn, torpedo, escreve, telefona, segue no Twitter, posta no Face, fala 

quando encontra alguém no corredor, cochicha no ouvido... Seja pela prancheta eletrônica, 

pelo telefone (...) está todo mundo lendo, digitando, escutando e falando sobre a briga de 

Pedro e João. 

Temas Principais: Competição, Esporte, Rivalidade, Amor, Amizade.      
Tema Transversal: Ética, Saúde. 

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivos: levantar hipóteses sobre o livro 
 
Em 2x1, a narrativa gira em torno do relacionamento entre os garotos Pedro, João, Jotapê, 

Antonio, Kikão e das garotas Mika, Rita, Penélope, entre outros, e de um disputado jogo de 

futebol. Porém não é só isso. Outras questões próprias desta idade emergem... 

a. Em sua opinião, que questões seriam essas?  Registre por escrito.  

b. Leia um trecho do primeiro capítulo. Use seus conhecimentos e sua imaginação e 

conte, em terceira pessoa,  sobre a briga entre Pedro e João.   

Quem tem Ipad fica sabendo pelo Ipad. Quem tem Iphone, pelo Iphone. Quem tem celular... 

bom, celular todo mundo tem.E todo mundo tem  e-mail, MSN, torpedo, escreve, telefona, 

segue no Twitter, posta no FACE, fala quando encontra alguém no corredor, cochicha no 

ouvido...Seja pela prancheta eletrônica, pelo telefone(...) está todo mundo lendo, digitando, 

escutando e falando sobre a briga de Pedro e João.    

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do livro 
 

1. Leitura integral do livro com a intenção de conhecer história e criar outros títulos para 

os  capítulos. 
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2. Conte sobre os acontecimentos a respeito da disputada partida de futebol do ponto 

de vista do Pedro.  

3. Conte sobre os acontecimentos a respeito da disputada partida de futebol do ponto 

de vista do João.  

4. Destaque um conflito vivido por um dos personagens e discuta com a classe.  

5. Utilizando desenhos, colagem, fotos de lugares ou frases construa o perfil de Mika, 

Rita e Penélope.  

6. Reconstrua a escalação dos dois times. 

7. Escolha um dos personagens masculinos e crie uma caricatura. Justifique sua escolha. 

8. Elabore dez perguntas com respostas  sobre a história.  

9. Escolha um trecho do último capítulo e reconstrua-o, utilizando quadrinhos.  

10. Selecione um trecho que, em sua opinião, represente o espírito de amizade e afeto 

presentes no livro.  

11. Explique qual personagem tem menos a ver com você. 

 

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno 
 

1. Pesquise para conhecer os outros livros de Toni Brandão. 

2. Pesquise para descobrir quem é a pessoa para quem Toni Brandão dedica o livro.  

3. Pesquise para descobrir outros livros ilustrados por Dave Santana.  

4. Discuta com seus colegas sobre a violência no futebol. 

5. Pesquise conhecer músicas que tratam da amizade e do amor.   

6. Simule uma entrevista com um jogador famoso com a intenção de saber sobre sua 

vida pessoal e profissional.  
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