Processo Seletivo para Bolsas FAPESP
Projeto: Territórios do Torcer: Uma análise quantitativa e qualitativa das associações de torcedores de
futebol na cidade de São Paulo
O Projeto tem um duplo objetivo: mapear a distribuição espacial das torcidas organizadas na região
metropolitana de São Paulo e traçar um perfil social do torcedor uniformizado paulistano. À luz da atual
dinâmica de conflito entre associações rivais de torcedores de futebol, procura-se compreender a lógica
de disseminação do pertencimento clubístico na malha urbana da cidade, com foco no subgrupo de
torcedores associados, pertencentes às chamadas torcidas organizadas.
O projeto vai até o final de fevereiro/2015 e é coordenado por Bernardo Buarque de Hollanda/ CPDOC –
Centro de Pesquisa e Documentação da FGV, em parceria com o Centro de Referência do Futebol
Brasileiro - Museu do Futebol, e financiado pela FAPESP.
Atividades Previstas:
• Pesquisa bibliográfica para criação dos roteiros das entrevistas;
•

Apoio nos agendamentos, na organização logística e na aplicação de questionários;

•

Participação na gravação e nas transcrições das entrevistas;

•

Organização de um banco de dados sobre Torcidas Organizadas;

Local de Trabalho: Av. Paulista, n. 1.471, 1ª andar/CPDOC, Bela Vista.
Carga Horária: 15 horas semanais (TT1) e 40 horas semanais (TT3)
Remuneração: Bolsas de R$ 351,90 (Treinamento Técnico 1) e de R$ 984,30/mês (Treinamento Técnico 3)
Requisitos:
• Para TT1: Ser graduando(a) nos cursos de História ou Ciências Sociais, a partir do 3ª período e
ainda ter pelo menos dois semestres a cursar;
•

Para TT3: Ser graduado(a) nos cursos de História ou Ciências Sociais;

•

Ter familiarização com o levantamento de fontes;

•

Ter interesse científico por temas relacionados ao Futebol;

•

Ter Histórico Universitário (notas da graduação) com média mínima de 7.0;

Enviar CV e Histórico Universitário para cpdoc.sp@fgv.br até 17h de 24 de março de 2014 (segundafeira).
Sobre o CPDOC/FGV: O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) é
a Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. O CPDOC foi criado em 1973 no Rio de Janeiro, e
também possui sede em São Paulo, onde mantém desde 2009 uma coordenação. O CPDOC tem o mais
importante acervo de arquivos pessoais de pessoas públicas do país, totalizando cerca de 1,3 milhão de
documentos. Tel: 11 3799-3755. Maiores informações: http://cpdoc.fgv.br/saopaulo/
Sobre o Centro de Referência do Futebol Brasileiro – CRFB: área responsável pela gestão do acervo do
Museu do Futebol, pertencente ao Governo do Estado de São Paulo. Oferece biblioteca e midiateca
especializadas, e um banco de dados on line por meio do qual a pesquisa “Territórios do Torcer” será
divulgada ao público. O CRFB abre de terça a sábado, das 10h às 17h. Tel: 11 3664-3853.
crfb@museudofutebol.org.br. Banco de Dados: dados.museudofutebol.org.br

