Tópicos Avançados em Sociologia: Sociologia do Esporte
Ementa

Professor: Fernando Segura Millan Trejo
Curriculum Lattes: http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8389378E5
PPGS- UFG, 2017, primeiro semestre.
Dia: Quinta-feira, 14 – 18 h, sala CS3

Requerimento para alunos especiais: fluência em leituras acadêmicas em inglês e espanhol.
Processo seletivo.

Objetivos: Introduzir e familiarizar aos alunos em diversas problemáticas críticas sobre o mundo
social, político e institucional do esporte. Estimular o tratamento de temáticas sobe enfoques e
correntes da sociologia clássica assim como de autores referenciais contemporâneos. A escolha das
temáticas responde a um panorama internacional de fenômenos com o intuito de impulsionar o
método comparativo. Considera-se importante destacar que a maioria das leituras oferecidas
provém de revistas internacionais das áreas da sociologia em geral e da sociologia do esporte em
particular. Portanto, uma condição para poder acompanhar a disciplina é, sobretudo, o hábito de
poder ler e interpretar textos acadêmicos em inglês. Com esses elementos, a disciplina tentará
estimular a imaginação e construção de assuntos de pesquisa relativos à sociologia do esporte.
Temas de disciplina:
Enfoques na sociologia do Esporte – autores clássicos – escola britânica – escola francesa – o
problema da violência na Inglaterra 1960-1990 – as interpretações sociológicas do hooliganismo –
futebol e identidade na Argentina – a violência no futebol argentino – esporte para desenvolvimento
social (Sport for Development and Peace) - eventos e projetos educacionais – mega-eventos
esportivos no Brasil – novos conteúdos da sociologia do esporte.
Forma de avaliação:
50 % da nota: preparação, apresentação e interpretação de textos indicados pelo professor para o
debate.

50% da nota: desenvolver um tema ao longo da disciplina para finalmente expô-lo numa
apresentação final.
O planejamento das aulas e leituras a serão entregues aos alunos na abertura da disciplina.
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