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Lista de Vídeos para a 2ª série
Indicamos episódios da série A Base: da terra à grama, produção do Esporte Espetacular. O
objetivo é que os/as estudantes observem os percursos e contradições do processo de
profissionalização de um atleta do futebol. Observem as condições, os riscos, o respeito às
características e vulnerabilidades da adolescência, como também a relação com o trabalho nessa faixa
de idade. Esses são temas que aparecerão na Unidade I do ano letivo 2020.
A fábrica de bons jogadores do futebol brasileiro continua funcionando, mas será que produz
tão bons jogadores quanto antigamente? O segundo episódio da série “Base: da terra à grama” mostra
os diferentes modos de lapidar o talento de um jogador e os fatores financeiros que podem influenciar
esse processo. (clique no vídeo e confira a reportagem) A equipe do Esporte Espetacular visitou
clubes grandes e prolíficos em produzir talentos como o Internacional, que trabalha com método e
investimento. Visitou também clubes pequenos que fazem o trabalho na categoria de base
simplesmente com abnegação como o pequeno Galícia, de Salvador. Um terceiro tipo de clube
também foi estudado pela reportagem: o clube-empresa, que mesmo sem a tradição das grandes
agremiações, trabalha de forma profissional e atenta e revela bons jogadores como o Fragata, clube
de propriedade do ex-volante da seleção brasileira Emerson.

Vídeo 1:
https://www.youtube.com/watch?v=RDp1Y-74LoU

Vídeo 2:
https://www.youtube.com/watch?v=R9EOfnSOjqs

Vídeo 3:
https://www.youtube.com/watch?v=tbmxYj54uVQ

Vídeo 4:
https://www.youtube.com/watch?v=k9w529HJnGY

Atividade 1: Após assistir aos vídeos, faça análises sobre as relações de trabalho no cenário
do futebol, considerando o processo de profissionalização apresentado pela série. Busque construir
um olhar crítico. Considere o que respeita ou não as necessidades adolescentes, os direotos
humanos, direitos trabalhistas, condições de saúde e de educação paralela ao processo de
profissionalização. Tente conversar com colegas, por meio de vídeos ou aplicativos de mensagens, e
discutir as opiniões de vocês.
Caso deseje, podemos nos comunicar pelo e-mail: mariliaefcodap@gmail.com

ATENÇÃO: ESTA ATIVIDADE NÃO PRODUZIRÁ NOTAS, MAS TE AJUDARÁ A MANTER
UM RITMO DE ATIVIDADES DE ESTUDO E RETORNAR COM TODO O VIGOR PARA O
ANO LETIVO 2020.
FIQUE EM CASA! CUIDE DE VOCÊ E DOS SEUS!
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