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RESUMO 

O handebol foi iniciado por operários de uma fábrica, destinadas à essas, como forma 

de lazer. O jogo era chamado torball, e foi reformulado para Handebol pelo professor 

alemão Karll Schelenz. Essa prática esportiva foi se modernizando e adaptando-se as 

regras que hoje conhecemos. O handebol foi oficializado em olimpíadas somente em 

1972 para mulheres e 1976 para homens. Sendo disputado oficialmente no 

campeonato mundial, somente em 1949. O handebol tem adeptos por todo o mundo e 

no Brasil não é diferente, depois de ser difundido em São Paulo, essa modalidade 

ficou sendo conhecida em todo território brasileiro. A atual Confederação Brasileira de 

Handebol foi fundada em 1º de junho de 1979. Como uma modalidade coletiva, 

prioriza a sociabilização, a convivência e a cooperação entre os indivíduos. Atualmente 

o handebol tem dezoito regras que especificam o tamanho da quadra, bola, faltas, 

substituições, etc. no Brasil é visível o crescimento da mulher em esportes ditos 

masculinos, como handebol, esporte o qual elas praticam desde quando foi criado. O 

SEJAH foi iniciado pelo professor Ênio Felício, onde tinha a denominação de JAC, 

depois o professor Cyen Jhones assumiu a equipe e juntamente com o grupo 

decidiram que o novo nome da equipe seria SEJAH. Hoje o time conta com uma 

estrutura boa para treinamentos e participa de várias competições importantes no 

Estado de Goiás. Sendo campeã da liga Goiana de Handebol de 2006. Os objetivos 

dessa pesquisa foram averiguar as dificuldades e motivações encontradas na prática 

do Handebol feminino, por atletas de SEJAH (Seleção Jataiense de Handebol), 

visando à evolução do handebol no município de Jataí, identificar as principais 

dificuldades encontradas nos treinamentos por atletas e técnico, também identificar 

qual a perspectiva futura das atletas e treinador. A presente pesquisa é do tipo 

qualitativa descritiva e ainda bibliográfica quando pesquisamos trabalhos referentes ao 

tema em questão. Possui ainda a pesquisa de campo, utilizando como instrumentos 

de coleta de dados o questionário e histórias orais. Portanto, vimos através da coleta 

de dados que o SEJAH se defronta com várias dificuldades, principalmente pela falta 

de apoio dos governantes locais, mas que apesar de tantas dificuldades, as atletas 

amam o que fazem e não desistem de treinar enquanto tiver resistência para tal. 


