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RESUMO 

 
Nesta pesquisa temos como tema a violência dos torcedores do futebol amador 

na cidade de Jataí – GO, com os objetivos de analisarmos os fatores que 

influenciam essa violência; realizar um levantamento teórico para 

compreendermos a questão da violência; identificar os torcedores que assistem 

o futebol amador de Jataí; verificar que tipo de violência ocorre na realidade; e 

por fim, averiguar os fatores que levam a essa violência. Para conseguirmos 

alcançar os objetivos referidos, esta monografia segue o seguinte caminho 

metodológico: é uma pesquisa qualitativa que se dividiu em dois momentos – a 

pesquisa empírica composta pelas observações, entrevistas e levantamento 

bibliográfico que nos possibilitou sabermos o que os pesquisadores e os 

pesquisados pensam sobre o assunto. No segundo momento, já de posse dos 

dados coletados, através das observações e entrevista realizamos a exposição 

dos dados. O trabalho foi dividido em três capítulos, sendo que, no primeiro, 

realizamos uma abordagem sobre o que vem a ser o ser humano, qual sua 

condição enquanto ser vivo e como se dá seu comportamento dentro da 

sociedade. No segundo capítulo trabalhamos com o cotidiano do ser humano e 

suas representações sociais principalmente na questão da violência, e no 

terceiro nos prendemos, na questão da violência no futebol, dando ênfase ao 

personagem do torcedor. A análise foi dividida por agrupamento de ideias que 

emergiram ao longo da produção da pesquisa. Os agrupamentos foram a 

condição humana do cotidiano e a representação social, o futebol e violência e 

foi, a partir desses agrupamentos de ideias, que realizamos a análise de dados 

que acabou dando sustentação ao trabalho confirmando a fundamentação 

teórica do mesmo. Na análise de dados podemos confrontar o que foi dito 

pelos autores com a realidade estudada por nós e percebemos que os fatores 

que levam a violência são os mais variados possíveis, assim como o público 

que vai aos campos de futebol. A violência praticada pelos torcedores na 

realidade de Jataí é tanto a simbólica como a física, e os fatores são: falta de 

organização por parte da entidade organizadora do futebol amador de Jataí; 

más arbitragens; problemas sociais e econômicos, além dos de ordem cultural 

e até mesmo falta de conhecimento do jogo em si, ou seja, o problema não é 

exclusivo do futebol, a falta de organização, os problemas sociais, econômicos 

e culturais estão presentes no cotidiano das pessoas, não só no futebol, o 

mesmo é apenas uma das vias que a violência apropria-se para se fazer ainda 

mais presente em nossas vidas. 

 


