Ementa disciplina: Estado, Política, Identidades e Esporte
Pós Graduação em Sociologia, 2017, semestre 2.
Professor Fernando Segura

Dias: quinta feira, de 14 a 18 h
Sala C06, Faculdade de História, UFG.
Condições para disciplina: capacidade, hábito de ler e interpretar textos acadêmicos em
inglês.
Alunos especiais: processo seletivo, enviar em PDF os documentos pedidos no edital do
PPGS, com ênfase na carta de motivos e Currículo sintético. Fluência em língua inglesa.

Objetivo: À luz de experiências internacionais, a disciplina procurará estudar e analisar
dispositivos estatais e as políticas públicas de gestão da violência, segurança e atenção no
âmbito do esporte e do futebol. A disciplina não tratará em si sobre futebol, mas sobre a
análise dos atores e suas estratégias envolvidas na construção do espaço social da
segurança, os conflitos e as negociações entre partes. Exemplos de diferentes países,
Inglaterra, Bélgica, Alemanha, Dinamarca e Argentina, entre outros, serão tratados numa
aproximação ao fenômeno de maneira global, nacional e local. Além da exposição entre o
professor e os alunos a partir dos textos especializados e pesquisas complementares, as
apresentações de textos em inglês se farão em português, mantendo os conteúdos em inglês
nos Power point, de forma de interpretar coletivamente os conceitos e as experiências tais
como foram escritos.
A disciplina envolverá, também, uma serie de observações de campo a serem realizadas
pelos alunos. Estas últimas serão consideradas como horas aula e exigirão a formulação de
relatórios escritos. Várias aulas prepararão aos alunos para realizar as observações de
pesquisa. Posteriormente, os relatórios serão compartilhados oralmente ao grupo.
Finalmente, uma exposição final, a definir individualmente ao longo da disciplina, servirá
como avaliação final.

Avaliação:
Apresentação de textos e participação na aula: 30 %
Realização e apresentação de relatórios de pesquisa: 35%

Apresentação de trabalho final: 35%
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