Processo Seletivo – Bolsista FAPESP

Projeto: Futebol, Memória e Patrimônio: projeto de constituição de um acervo de
entrevistas de história oral para o Museu do Futebol
Este projeto tem por objetivo a constituição de um banco de depoimentos orais (registrados em áudio e
vídeo), com jogadores de futebol que participaram do selecionado brasileiro, em um total de dezenove
edições de Copas do Mundo, entre 1930 e 2010. O mapeamento da participação brasileira em torneios
internacionais compreende o registro e a análise das histórias de vida desse conjunto de protagonistas,
dentre aqueles que ainda se encontram vivos, com a previsão de gravação de cerca de 120 horas de
entrevistas de caráter documental sobre a história esportiva nacional. Tendo em vista a realização da
próxima Copa do Mundo no Brasil em 2014, a finalidade é fornecer subsídios documentais para que se
possa articular, em uma perspectiva crítica e diacrônica, a memória esportiva à memória coletiva e à
história política do país, durante os últimos oitenta anos.
O projeto vai até o final de novembro/2012 e é coordenado pelo CPDOC – Centro de Pesquisa e
Documentação da FGV, em parceria com o Museu do Futebol, financiado pela FAPESP.
Plano de Trabalho:





Pesquisa bibliográfica para criação dos Roteiros das Entrevistas
Apoio nos agendamentos de entrevistas, organização logística e gravação de entrevistas
Conferência de fidelidade das transcrições das entrevistas
Criação de Súmulas Biográficas dos entrevistados e Relatórios de Entrevistas

Local de trabalho: São Paulo, região da Av. Paulista.
Remuneração: Bolsa de R$ 930,00/mês.
Requisitos:





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 disponibilidade para viagens curtas.

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. Em São Paulo, o CPDOC viabiliza e desenvolve estudos e pesquisas nas áreas de
ciências sociais, história e relações internacionais, vários deles em conjunto com as outras Escolas da
FGV. Além disso, oferece cursos regulares em Relações Internacionais para os alunos matriculados na
graduação das escolas de São Paulo - Administração, Direito e Economia; e organiza debates e
conferências promovidos pelo Centro de Relações Internacionais, que é sediado no CPDOC.
Enviar CV para Salomão Lima (cpdoc.sp@fgv.br) até 17h de 16 de agosto de 2012 (quinta-feira).

