
 

Aula 
73 Motivação: Análise de textos 

 

Sempre é tempo de recomeçar 
Sempre é tempo de recomeçar. Em qualquer situação podemos abrir novas 

portas, conhecer novos lugares, novas pessoas, ter outros sonhos. Renovar o 
nosso compromisso com a vida e assim, renascer para a vida e alcançar a 
felicidade. Não importa quem te feriu, o importante é que você ficou. 

O mundo está cheio de novas oportunidades, basta olhar para a terra 
depois da chuva. Veja quantas plantinhas estão surgindo, como o verde se 
espalha mais bonito e forte depois da tempestade. As portas se abrem para os 
que não tem medo de enfrentar as adversidades da vida, para os que caíram, 
mas se levantam com o brilho de vitória nos olhos. 

O caminho está a tua espera, pé na estrada, coloque um sonho na alma, fé 
no coração e esperança na mochila, a vida se enche de novidades para os que 
se aventuram na viagem que conduz a verdadeira liberdade. 

O objetivo é a vitória, o seu destino é ser feliz! Você está pronto para 
recomeçar? 
 

Reach 
Alcançar 

(Gloria Estefan) 
 

Alguns sonhos vivem para sempre no tempo 
Some dreams live on in time forever 
Aqueles sonhos, que deseja com todo o seu 
coração 
Those dreams, you want with all your heart 
 
E eu farei o que for preciso 
And I'll do whatever it takes 
Para seguir adiante com a promessa que eu fiz 
Follow through with the promise I made 
Colocar tudo em dia 
Put it all on the line 
E o que sempre esperei, finalmente será meu 
What I hoped for at last would be mine 
 

Se eu puder alcançar, mais alto 
If I could reach, higher 
Apenas por um instante tocar o céu 
Just for one moment touch the sky 
A partir deste momento único em minha vida 
From that one moment in my life 
Eu serei mais forte 
I'm gonna be stronger 
Saberei que fiz o melhor que pude 
Know that I've tried my very best 
Que coloquei meu espírito à prova 
I'd put my spirit to the test 
Se eu puder alcançar 
If I could reach 
 

Alguns dias merecem ser lembrados 
Some days are meant to be remembered 
Aqueles dias em que nos elevamos acima das 
estrelas 
Those days we rise above the stars 
 
Então eu irei longe desta vez 
So I'll go the distance this time 
Enxergando o mais alto que eu puder subir 
Seeing more the higher I climb 
Quanto mais eu acreditar 
That the more I believe 
Muito mais esse sonho será meu 
All the more that this dream will be mine 
 

Refrão 2X 
 
Se eu puder, se eu puder, se eu puder 
If I could, If I could, If could 
Alcançarei, alcançarei muito mais alto 
Reach, I reach so much higher 
Serei o mais forte 
Be more stronger 
Muito mais alto 
Higher 
 

 
 

 
01. Explique o que os 3 textos e a imagem têm em comum. 

02. Explique quais são as diferenças entre as mensagens. 

03. Para que momentos da vida você diria que a mensagem desses textos é 
pertinente? Explique. 

04. Explique, especificamente, a mensagem apresentada na frase de Johann 
Goethe. 
05. Você diria que os jovens de hoje lutam pelos seus sonhos? Explique. 

06. Crie uma frase que transmita uma mensagem de motivação para seus 
colegas. 

07. Em grupos de até 4 alunos, elaborem uma apresentação motivacional para 
apresentar aos colegas de classe. 

Quando uma 
criatura humana 
desperta para 
um grande 
sonho e sobre 
ele lança toda a 
força de sua 
alma, todo o 
universo 
conspira a seu 
favor. 
Johann Goethe 


