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RESUMO 
 

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa monográfica do tipo 

qualitativa, cujo tema é a realidade do handebol em quatro escolas no 

município de Jataí, sendo que as mesmas se classificaram em municipal, 

estadual, federal e particular, tendo como objetivo de estudo verificar como está 

sendo praticado este esporte nas escolas, visando resultados referentes à 

participação dos alunos, qualidade e desenvolvimento dessa modalidade 

esportiva no conteúdo das aulas. Depois de recorrer aos referenciais teóricos, 

dos quais foram destacados fatos históricos sobre o handebol e seu 

desenvolvimento, seguido de dados sobre a concepção do jogo handebol e as 

influências  que o mesmo reflete em seus praticantes e treinadores e por fim a 

importância dos esporte handebol como conteúdo da Educação Física Escolar, 

destacando aspectos como capacidades coordenativas e capacidades 

condicionais, adquiridas durante a aprendizagem do aluno, e também o sentido 

da prática do handebol, que corresponde principalmente à integração, 

participação e qualidade moral e física de seus praticantes. Em um segundo 

momentos foram realizadas, na pesquisa de campo, as entrevistas que se 

concretizaram em quatro escolas, tendo como sujeitos, quatro professores de 

Educação Física, especificamente do handebol, e doze alunos, sendo estes da 

5ª a 8ª série do Ensino Fundamental. Posteriormente realizamos um paralelo 

confrontando o referencial teórico e os dados coletados, tendo como finalidade 

responder os objetivos da pesquisa e compreender as disparidades. Analisa-

se, portanto, que o handebol, um esporte coletivo na sua realidade em quatro 

escolas no município, possui uma boa participação, aspectos qualitativos e está 

devidamente aplicado contendo tanto o interesse do aluno, quanto do 

professor, mesmo enfrentando algumas dificuldades como condições materiais, 

os professores por serem todos capacitados fazem com que essas aulas se 

tornem boas e superlativas. 


