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RESUMO 

VIZÚ, T. M. Barreiras e facilitadores percebidos para a prática do floorball. 2022.  
Dissertação (Mestrado em Educação Física e Esporte) – Escola de Educação Física e Esporte 
de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2022. 

O floorball é uma modalidade esportiva coletiva originária da Suécia semelhante ao hóquei, 

que permite a participação de pessoas de várias idades e ambos os sexos. As associações e 

núcleos de floorball, no Brasil, têm estado comprometidas com a difusão da modalidade, que 

vem acontecendo desde o final dos anos 90. O objetivo desta pesquisa foi evidenciar as barreiras 

e facilitadores percebidos para a prática do floorball, a partir da análise das percepções sobre a 

prática realizada por pessoas com diferentes níveis de envolvimento com a modalidade, além 

de referenciar e evidenciar seu estado atual no Brasil. Optou-se pela utilização da técnica do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que consiste na organização, tabulação e interpretação dos 

dados, buscando evidenciar um pensamento coletivo obtido a partir da agregação de discursos 

individuais sobre determinado tema. As entrevistas foram realizadas com 11 participantes, 

sendo 5 dirigentes e 6 atletas que possuíam conhecimento prévio e experiência prática sobre a 

modalidade esportiva floorball. Os resultados obtidos permitiram verificar que o floorball 

encontra-se em estágio de desenvolvimento, considerado como esporte amador, e em 

movimento de expansão rumo ao reconhecimento como modalidade Olímpica. Sobre as 

barreiras e facilitadores, alguns fatores são considerados em ambas as categorias, sendo que os 

fatores sentimentos e socialização foram identificados por todos os participantes, seguido por 

saúde, competições e conhecimento. As barreiras identificadas foram equipamentos, espaço, 

engajamento, disponibilidade de tempo, finanças pessoais, políticas de incentivo e 

posicionamento de jogo. Os facilitadores percebidos foram a própria modalidade, desempenho 

e crescimento da modalidade. Estes resultados corroboram outros estudos apresentados na 

literatura, que evidenciam que os fatores intrínsecos são os que mais influenciam a prática ou 

o abandono de um esporte ou atividade física.  Além disso, também confirmam a importância 

do desenvolvimento de programas que contemplem desempenho, participação e 

desenvolvimento pessoal. As informações apresentadas no DSC refletiram a percepção dos 

participantes, permitindo uma representação social da modalidade floorball. 

Palavras-chave: Ciências do esporte. Esportes de Equipe. Atividades de Lazer. Pedagogia do 

Esporte. Discurso do Sujeito Coletivo.  





 
 

ABSTRACT 

VIZÚ, T. M. Perceived barriers and facilitators for floorball practice. 2022. Dissertation 
(Master’s degree in Physical Education and Sports) – Sports and Physical Education School of 
Ribeirão Preto, University of São Paulo, 2022. 

Floorball is a team sport originated in Sweden, similar to hokey, that allows people of both 

genders and many ages to participate. Brazilian floorball associations and nucleus are 

committed to its diffusion, since the late 90s. This research highlights the perceived barriers 

and facilitators for floorball practice, considering analysis of perceptions about its practice by 

people in different engagement levels with the sport, and to benchmark and emphasize its 

current situation in Brazil. The Collective Subject Discourse (CSD) method was chosen. It 

consists in data organization, tabulation and interpretation in order to highlight a collective 

thought obtained after gathering individual subjects’ speeches about a specific theme. Eleven 

people participated in this study (six athletes and five managers), and all of them had previous 

knowledge and experience with floorball. Floorball is in an early development stage, considered 

as amateur, in expansion to be recognize as an Olympic sport. Some factors are considered as 

barriers and also as facilitators, and feelings and socialization were identified by all participants, 

followed by health, competition and knowledge. The identified barriers were equipment, space, 

engagement, time availability, personal finances, incentive policies and player position. 

Perceived facilitators were the sport dynamic, performance and expansion. These results 

corroborate the literature, confirming that intrinsic factors influence the most in the practice or 

dropping out of a sport or physical activity. Moreover, it also confirms the importance of 

developing programs that contemplate performance, participation and personal development. 

The information gathered with the CSD reflect participants perceptions, allowing a social 

representation of Floorball modality.  

 

Keywords: Sport sciences. Team Sports. Leisure Activities. Pedagogy of Sport. Collective 
Subject Discourse.
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 O ano de 2009 foi um marco em minha vida. Após seis anos trabalhando na área 

hospitalar, foi o ano em que decidi expandir e retornar aos estudos, dando os meus primeiros 

passos em direção à tão sonhada graduação. Apaixonada pela área da saúde decido prestar o 

vestibular da FUVEST e após muito esforço e dedicação, em fevereiro de 2010, ingresso na 

Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(EEFERP-USP). No segundo semestre de 2010, iniciei minhas atividades científicos-

acadêmicas no Programa Aprender com Cultura e Extensão, da Pró-Reitoria de Cultura e 

Extensão Universitária da Universidade de São Paulo (PRCEU-USP), sob a orientação do Prof. 

Dr. Cristiano Roque Antunes Barreira, no projeto intitulado “História e Memória do CEFER: 

entre o resgate do passado e o sentido do presente”, tendo sido contemplada com bolsa nas 

vigências 2010/2011 e 2011/2012. Foi uma experiência maravilhosa, que fez com que eu me 

apaixonasse definitivamente pela pesquisa qualitativa. Daquele momento em diante eu soube 

que meu caminho profissional e acadêmico seria norteado principalmente pela valorização 

humana e  pela busca do que é essencial. Esse trabalho gerou frutos dos quais sinto muito 

orgulho: apresentação de poster no IX Encontro Regional Sudeste de História Oral, 

apresentação oral no 19º Simpósio Internacional de Iniciação Científica USP e no VI Simpósio 

Brasileiro de Psicologia Política e, por fim, na organização do livro “CEFER: quatro décadas 

de história e memória da educação física e esporte na USP Ribeirão”.  

 VIZÚ, T.M.; BARBOSA, C.I.; BARREIRA, C. R. A. Do Centro de Educação Física, 

Esportes e Recreação (CEFER) à Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto 

(EEFERP): breve história no Campus.. In: IX Encontro Regional Sudeste de História 

Oral: Diversidade e Diálogo, 2011, São Paulo. Anais do IX Encontro Regional Sudeste 

de História Oral: Diversidade e Diálogo, 2011. p. 227-232. 

 VIZÚ, T.M.; BARBOSA, C.I.; BARREIRA, C. R. A. Educação Física na USP Ribeirão 

Preto: do Centro de Educação Física, Esportes e Recreação (CEFER) à Escola de 

Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP). In: Simpósio Internacional de 

Iniciação Científica da USP, 2011, São Paulo. Anais do 19o. Simpósio Internacional de 

Iniciação Científica da USP, 2011. 
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 VIZÚ, T.M. (Org.); BARBOSA, C.I. (Org.); BARREIRA, C. R. A. (Org.). 

CEFER: quatro décadas de história e memória da educação física e esporte na 

USP Ribeirão. 1. ed. São Carlos: Diagrama Editorial, 2015. 

 Concomitantemente ao projeto, iniciei atividades de estágio na Associação dos 

Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região (ADEVIRP) de 2010 a 2012, onde descobri 

minha paixão pela educação física adaptada. Com o término do estágio continuei 

desempenhando atividades como voluntária sempre que havia disponibilidade, acompanhando 

e auxiliando a equipe nas competições. Além das atividades supracitadas, me integrei em vários 

grupos de estudos da EEFERP, em diferentes áreas temáticas, com o objetivo de viver a 

graduação em todas as suas possibilidades. Na época não imaginava que esse perfil generalista 

faria todo o sentido anos depois, em minha atuação profissional.  

 Em 2012 me inscrevi no programa de mobilidade internacional e felizmente fui 

contemplada com uma bolsa de Mérito Acadêmico para realização de intercâmbio na Faculdade 

de Motricidade Humana da Universidade Técnica de Lisboa (FMH-UTL), durante o período de 

setembro de 2012 a março de 2013. No plano de estudos, optei por cursar disciplinas do curso 

de Licenciatura em Reabilitação Psicomotora, já que desejava seguir carreira desenvolvendo 

atividades para pessoas com deficiência. As contribuições da instituição, dos colegas de turma 

e dos docentes Prof.ª. Dr.ª Ana Paula Lebre dos Santos Branco Melo, Prof.ª. Dr.ª Ana Isabel 

Amaral Rodrigues de Melo, Prof.ª. Dr.ª Ana Cristina Guerreiro Espadinha, Prof. Gonçalo 

Manuel Albuquerque Tavares, Prof.ª. Dr.ª Teresa Brandão, Prof. Dr. Rui Fernando Roque 

Martins e Prof. Dr. Vítor Manuel Lourenço da Cruz foram imensuráveis e proporcionaram 

muitos aprendizados, dos quais destaco a participação nas disciplinas Perturbações do 

desenvolvimento I, Tecnologias de apoio, Fundamentos das terapias expressivas e Modelos de 

intervenção em psicomotricidade. Destaco ainda a oportunidade de participar como ouvinte no 

evento EN’Arte – 4º Encontro Nacional de técnicos e pessoas com deficiência que enquadram 

a sua actividade nas práticas artísticas, ressaltando que foram experiências que me permitiram 

refletir sobre a importância de desenvolver um trabalho baseado no cuidado, no respeito e no 

afeto.  

 Em 2013, ao retornar para a graduação na EEFERP-USP, cursei a disciplina educação 

física adaptada com o Prof. Dr. Márcio Pereira Morato e pude confirmar meu propósito de 

reunir minhas expectativas acadêmicas e profissionais, iniciando a redação do meu trabalho de 

conclusão de curso intitulado “A influência da instituição especializada no desenvolvimento 

físico-esportivo de pessoas com deficiência visual” sob sua supervisão.   
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 Em 2014 realizei estágio no Serviço Social do Comércio (Sesc) durante um ano, onde 

tive a oportunidade de agregar experiência em treinamento funcional, práticas aquáticas, 

esportes coletivos e esportes individuais para todos os públicos (infantil, juvenil, adulto e 

idoso). Essa instituição, bem como todos os profissionais com quem tive proximidade, foram 

extremamente importantes para minha formação, tendo não só me preparado para o mercado 

de trabalho, mas também despertado em mim o sonho de me tornar parte efetivamente da 

equipe. O ponto crucial foi perceber na empresa o compromisso permanente com a educação 

(não formal) e a missão de valorização das pessoas, que envolve o estímulo da autonomia 

pessoal, da interação e das relações além de favorecer o contato com diferentes áreas do 

conhecimento e linguagens. Durante toda a graduação me dediquei a obter ótimo desempenho.  

 Me formei em dezembro de 2014, com média ponderada de 8.2 e sem qualquer 

reprovação. Sempre valorizei muito os estudos e a Universidade proporcionou grande mudança 

em minha vida, me tornando uma pessoa corajosa, segura e ao mesmo tempo humilde, por 

reconhecer que o ensino se dá através das trocas de conhecimento e que é formado pela 

contribuição de várias pessoas. De 2015 a 2017 me dediquei à atuação profissional na prática, 

trabalhando nas empresas Nado Livre e Triple Assessoria Esportiva, com o ensino da natação 

infantil, treinamento funcional e corrida. Também desenvolvi atividades como 

Microempreendedor Individual (MEI), realizando oficinas de aulas esportivas e recreativas e 

me dediquei a vários cursos e especializações.  

 Em 2016 participei do processo seletivo para educador de atividades físico-esportivas 

do Sesc-SP, ficando aprovada no banco de vagas. Durante esse período fui percebendo meu 

desejo de dar continuidade aos meus estudos crescer cada vez mais, e no final de 2017 me 

inscrevi no processo seletivo para o mestrado no Programa de Pós-Graduação da EEFERP-

USP. Fui aprovada e efetivei minha matrícula no dia 24 de janeiro de 2018. Coincidentemente 

(e felizmente!) fui chamada pelo Sesc na mesma ocasião. Decidida a conciliar ambas as 

carreiras, me organizei para cursar todas as disciplinas no primeiro ano e redigir o projeto e o 

estudo piloto para o exame da qualificação, o que foi realizado com sucesso. Não foi fácil 

enfrentar as várias dificuldades para conciliar estudos, trabalho e condições de saúde que 

surgiram, mas felizmente tenho uma rede de apoio muito estruturada, que me ajudou encontrar 

soluções nos momentos em que eu não via saída. Completei 32 créditos em disciplinas, todas 

com conceito A.  

 O exame de qualificação foi realizado em 13 de março de 2019 e aprovado. A partir de 

então, este estudo foi sendo desenvolvido com as sugestões e orientações realizadas pelos 

membros da banca, o Prof. Dr. Márcio Pereira Morato, o Prof. Dr. Cristiano Roque Antunes 
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Barreira e o Prof. Dr. Rafael Pombo Menezes. Entretanto, alguns meses após o exame da 

qualificação, o projeto necessitou ser alterado em decorrência da pandemia da Covid-19. Foi 

necessário reajustar os métodos da pesquisa mediante o contexto que se apresentava naquele 

momento, pois o estudo previa certa aglomeração de participantes. No projeto inicial, 

realizaríamos intervenções esportivas durante eventos de campanha de incentivo ao esporte e 

atividade física no Sesc (Sesc Verão, Dia do Desafio e Semana Move), com o máximo de 

participantes possíveis, e aplicaríamos questionários com o intuito de coletar as percepções dos 

participantes sobre a modalidade floorball. Porém, com a pandemia, as atividades presenciais 

do Sesc foram suspensas. Num primeiro momento, decidimos aguardar até o retorno presencial 

para reorganizar o cronograma, pensando que seria um período curto, mas chegamos num 

momento em que não foi possível aguardar mais, visto que não havia previsão para retorno 

presencial das atividades, tampouco das modalidades esportivas coletivas e decidimos por 

alterar o métodos da pesquisa, de modo a continuar com o estudo, mas sem contar com a etapa 

das vivências.  

 Hoje percebo com muita clareza que toda essa jornada foi linda, desafiadora e composta 

por pequenos passos que me permitiram chegar até aqui e que foram determinantes para 

evidenciar que meu maior desejo é me aproximar do ensino superior realizando um trabalho 

baseado na conciliação da atuação prática com ensino, pesquisa e extensão, ou seja, conciliar, 

na medida do possível, a área acadêmica com a prática. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

Considerados como dois dos temas mais importantes e discutidos na área da Saúde, o 

combate ao sedentarismo e a prática esportiva para a promoção da saúde se apresentam com 

inúmeras possibilidades de desdobramentos e ações em nosso dia a dia. Vários estudos 

evidenciam os benefícios proporcionados pela prática regular de atividades físicas, 

relacionando o estilo de vida ativo com a melhora de parâmetros fisiológicos, manutenção da 

saúde, melhora do desempenho esportivo, da qualidade de vida, aumento da autoestima, bem-

estar e do desenvolvimento das inteligências múltiplas (BALBINO, 2014; BARBIERI et al.., 

2008; MELO, 2004; ORNELAS; SOUZA, 2001; PENA; GORLA, 2010; SILVA; GRECO, 

2009). Além disso, sabe-se que os benefícios promovidos pela prática regular de atividade física 

não se limitam apenas a aspectos físicos e biológicos, mas também psicológicos e sociais. 

Diversas campanhas e programas de atividades físicas surgiram com o intuito de tornar a 

população mais ativa, buscando com isso a prevenção de riscos de doenças metabólicas e 

cardiovasculares para, consequentemente, reduzir a necessidade de investimentos financeiros 

com tratamentos hospitalares e farmacêuticos (BALBINO, 2014; PEREIRA; OKUMA, 2009)  

O esporte é visto como meio de transformação e integração, capaz de promover o 

autoconhecimento, desenvolver habilidades e capacidades, promover a autonomia e transmitir 

valores e saberes (SANCHES; RUBIO, 2011). Corroborando esse ideal, vários estudos 

qualitativos evidenciam que a prática de atividades esportivas auxilia no desenvolvimento da 

autonomia e se apresenta como meio de inclusão social, uma vez que proporciona o aumento 

da motivação e da satisfação na realização das tarefas diárias, além de permitir a integração 

com outros participantes e a percepção sobre seu papel na sociedade (ACIEM; MAZZOTTA, 

2013; ANDREGHETTI et al.., 2009; JOAQUIM; DANTAS, 2016; LOCKMANN, 2014; 

MACHADO; ALBUQUERQUE, 2012; MAZZARINO; FALKENBACH; RISSI, 2011; 

MOVAHEDI; MOTJAHEDI; FARAZYANI, 2011; PEREIRA et al.., 2013).  

Considerando que a grande maioria das pessoas praticam esporte ou atividades físicas 

em seus momentos de lazer, faz-se necessário definirmos este termo de modo a situar melhor a 

prática de atividades físico-esportivas nesse contexto. Marcellino (2017) destaca a existência 

de duas correntes conceituais sobre o lazer, sendo uma que se relaciona com o tempo, ou seja, 

o momento em que o indivíduo está livre de obrigações trabalhistas, familiares, religiosas e 

sociais, e outra relacionada ao estilo de vida, ou seja, que dá ênfase ao aspecto de atitude. 

Segundo o autor, no lazer como “atitude” qualquer atividade realizada, mesmo que seja o 

trabalho, provoca satisfação no indivíduo. No Brasil, o enfoque dos estudos sobre lazer se apoia 
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no conceito proposto por Joffre Dumazedier, como o conjunto de ocupações realizadas fora das 

obrigações profissionais, familiares e sociais, que são realizadas pelo indivíduo de maneira 

espontânea e livre, e que podem ter objetivos variados como repouso, divertimento, 

entretenimento e formação (MARCELLINO, 2017).  

É comum que dentre as opções de práticas físico-esportivas procuradas nos momentos 

de lazer estejam os esportes coletivos ou atividades diferentes das habituais, pois podem 

proporcionar ganhos em termos de desempenho, favorecer o relacionamento interpessoal ou 

ainda possibilitar o aumento do círculo de amizade (BALBINO, 2014; BARBIERI et al.., 

2008). Neste contexto, também é possível que os indivíduos busquem opções variadas de 

atividades ou modalidades esportivas não convencionais quando possível. Considerando isso, 

alguns projetos de difusão são desenvolvidos por núcleos e associações esportivas com o intuito 

de levar conhecimento sobre as várias possibilidades de práticas físico-esportivas, permitindo 

que o indivíduo encontre uma atividade que de fato perceba como prazerosa e que contribua 

com o seu desenvolvimento. Almeja-se promover uma atividade que não melhore apenas o 

rendimento, mas que também promova novas experiências, ensinamentos relacionados à 

consciência corporal, manutenção da saúde, socialização e cultura (BARBIERI et al.., 2008; 

PEREIRA et al.., 2013). Seguindo essa linha de raciocínio, algumas instituições e grupos de 

profissionais vêm desenvolvendo um trabalho intenso de difusão de modalidades não 

convencionais com o objetivo de aumentar o número de praticantes e fortalecer o cenário 

esportivo do nosso país. E é justamente neste contexto que o floorball está inserido (ABF, 

2022). 

   

2.1 Floorball 

 
O floorball é uma modalidade esportiva que vem ganhando destaque e praticantes de 

várias idades e ambos os sexos, em todo o mundo. Trata-se de um esporte de invasão, disputado 

oficialmente por duas equipes de cinco jogadores de campo e um goleiro, semelhante ao hóquei 

sobre gelo, porém com menos contato físico e certas particularidades. É jogado com bastões de 

plástico (com exceção do goleiro) e uma bola muito leve, e o principal objetivo do jogo é fazer 

o maior número de gols na equipe adversária. O tempo de jogo oficial é composto por três 

tempos de 20 min com intervalo de 10 min (ABF, 2022; IFF, 2022). 

Raízes da modalidade foram encontradas em 1958 nos EUA, quando uma indústria 

desenvolveu bastões de plástico denominados Cosom. Essa atividade mais parecida com uma 
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adaptação do hóquei (fora do gelo) era praticada nos EUA e no Canadá. O floorball, como é 

praticado atualmente, se originou na Suécia em meados dos anos 1970 e é bastante popular nos 

países escandinavos. Embora possam ser encontradas várias formas de jogos similares ao redor 

do mundo, foi na Suécia, em 7 de novembro de 1981 que surgiu a primeira federação oficial da 

modalidade (ABF, 2022; IFF, 2022; INVICTUS, 2022).  

Em nível mundial, a entidade máxima do Floorball é a International Floorball 

Federation (IFF), fundada em 1986 pelas Associações Sueca, Finlandesa e Suíça de Floorball, 

que organiza anualmente campeonatos mundiais e realiza ações constantemente, visando 

aumentar a popularidade do floorball no mundo e o alto rendimento. A IFF conta com 73 países 

membros e atualmente o floorball já está presente nos Jogos Mundiais, evento esportivo 

organizado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) (ABF, 2022; IFF, 2022).  

Segundo a IFF (2022), em 2010, foi estabelecida a Parafloorball, que tem como objetivo 

coordenar as atividades das diferentes versões de floorball jogadas por pessoas com deficiência. 

No momento da realização desta pesquisa, a IFF cooperava com as Special Olympics (SO), 

com o Comitê Internacional de Hockey sobre Cadeira de Rodas Motorizada (International 

Committee of Powerchair Hockey – ICPH) e com o Comitê Internacional de Floorball sobre 

Cadeira de Rodas (International Committee Wheelchair Floorball – ICWF). Em 2008 o 

floorball foi apresentado às SO, o maior evento esportivo para crianças e adultos com 

deficiência intelectual, sendo um dos esportes mais jovens e com crescimento mais rápido. O 

ICWF foi criado em 2012 com o intuito de divulgar e desenvolver o esporte. No momento seis 

países estão participando dos eventos da ICWF (IFF, 2022; SO, 2022).  

No Brasil, a Associação Brasileira de Floorball (ABF) é a entidade responsável pela 

regulamentação, organização e divulgação do Floorball. Foi criada em 1998 com sede em São 

Paulo/SP e é filiada à IFF desde 1999 (ABF, 2022; INVICTUS, 2022). Segundo a ABF (2022), 

atualmente, o floorball é praticado em mais de 12 estados no Brasil.   

No cenário nacional, a modalidade começou a ser praticada exclusivamente pela 

comunidade escandinava da cidade de São Paulo, no final dos anos 1990, mas logo em seguida 

passou a ser utilizada como ferramenta de inclusão social em instituições voltadas ao público 

em geral, como o Sesc e Associação Cristã de Moços (ACM). O crescente número de 

praticantes se deve justamente a uma força tarefa realizada por essas instituições, associações 

e equipes empenhadas no oferecimento de cursos de difusão e festivais esportivos realizados 

em várias cidades por meio de parceiros e patrocinadores (ABF, 2022). 

O jogo é disputado em uma quadra com dimensões de 40m x 20m. Em cada lado existe 

uma área de 5m x 4m e uma pequena área de uso exclusivo do goleiro medindo 2,5m x 1m 
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(Figura 1). Toda a extensão da quadra é cercada por uma estrutura chamada rink. As balizas 

(gols) medem 1,15m de altura por 1,60m de largura. No contexto da iniciação e aprendizagem, 

as regras do jogo são flexíveis e seguras, podendo ser disputado por adultos e crianças, inclusive 

sendo possível a formação de equipes mistas compostas por homens e mulheres e 

intergeracionais, compostas por crianças, adultos e idosos.. Os jogadores se deslocam 

conduzindo um taco (stick), que é utilizado pelos jogadores para conduzir a bola pelo campo e 

pontuar (marcar gol). Na extremidade do taco há uma estrutura chamada blade, que serve para 

conduzir a bola e efetuar as jogadas. Como regra geral, a medida do taco, considerando a blade, 

deve ficar até 5cm acima do umbigo e a blade deve ser ajustada ao lado dominante do jogador 

(right para destros e left para canhotos). A bola é feita de plástico, possui diâmetro de 72mm e 

pesa entre 20 e 23 gramas (Figura 2).  

Figura 1. Dimensões da quadra de floorball 

 
Fonte: ABF (2022) 

Figura 2. Taco, blade e bola 

 
Fonte: ABF (2022) 
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Entre dezembro de 2011 e outubro de 2021 aconteceram catorze competições no Brasil, 

conforme divulgado pela ABF (Quadro 1).  

Quadro 1. Competições de floorball realizadas no Brasil 

Data Evento 

Dez/11 Campeonato Piauiense de Floorball 

Jul/12 Campeonato Brasileiro de Floorball – 1ª edição 

Nov./13 Campeonato Brasileiro de Floorball – 2ª edição 

Dez/15 Campeonato Brasileiro de Floorball – 3ª edição 

Dez/16 Campeonato Brasileiro de Floorball – 4ª edição 

Nov./17 Campeonato Brasileiro de Floorball – 5ª edição 

Nov./18 Campeonato Brasileiro de Floorball – 6ª edição 

Set/19 Campeonato Estadual de Floorball – RJ 

Set/19 Amistoso entre Invictus (Campinas) e Arca (São Paulo) 

Nov./19 Campeonato Brasileiro de Floorball – 7ª edição 

Nov./19 II Aberto de Floorball Campinas 

Dez/19 4º Festival de Floorball no Sesc Santos 

Dez/19 Copa Floorball4All Sul-americana 

Out/21 Campeonato Paulista de Floorball 

Fonte: ABF (2022) 

 O Campeonato Brasileiro de Floorball, organizado pela ABF, foi realizado pela 

primeira vez em 2012. Desde então vem sendo realizado anualmente, com exceção dos anos 

2014, quando houve uma crise financeira que impediu a competição, e em 2020 e 2021, devido 

à pandemia da Covid-19 (ABF, 2022; INVICTUS, 2022). Durante esse período as associações 

e núcleos de floorball desenvolveram ações online, com o objetivo de ampliar a exposição da 

modalidade nas redes sociais e canais esportivos, contribuindo com a divulgação tanto do 

floorball quanto das ações educativas oferecidas. Os conteúdos desenvolvidos contemplaram 

treinos, podcasts e seminários (ABF, 2022). 

As equipes brasileiras que participaram da sétima edição do Campeonato Brasileiro de 

Floorball, em 2019, estão apresentadas no Quadro 2. 



30 
 

Quadro 2. Equipes brasileiras de floorball 

Equipe Ano de Criação Local 

AD Brás Curuçá 2018 São Paulo 

Arca 2012 São Paulo 

Guarás 2019 Campinas 

Hockstar 2013 Curitiba 

Icebergs Não informado Praia Grande 

Invictus 2016 Campinas 

Luzeiro 2013 Belo Horizonte 

Madre Benedicta 2013 Rio de Janeiro 

Paulistana 2017 São Paulo 

Winners 2013 Curitiba 

Fonte: ABF (2022) 

 As publicações científicas sobre floorball tem aumentado nos últimos anos, A maioria 

dos estudos se concentram na área de medicina esportiva, referindo-se à incidência de lesões 

(BRO; GHOSH, 2017; LEIVO; PUUSAARI; MÄKITIE, 2007; PERERA; ÅKERLUND; 

HÄGGLUND, 2019). Outros evidenciam os benefícios que a prática promove (PRIETO-

AYUSO, 2014) e mostram as possibilidades da prática adaptada no contexto escolar 

(SAMPAIO et al.., 2021).O estudo de Tillman (2018) aborda a expectativa de que o floorball 

se torne uma modalidade olímpica no futuro, apresentando o ponto de vista de dirigentes e 

atletas de equipes de destaque. 

 

2.2 Barreiras e facilitadores para a prática esportiva 

 
Considerando que o floorball tem ganhado maior visibilidade nos últimos anos e que o 

número de praticantes tem aumentado consideravelmente, é interessante compreender quais são 

as percepções sentidas pelos praticantes, bem como suas motivações para continuarem ou 

abandonarem a prática regular. É consenso que a prática esportiva pode ser influenciada 

positivamente ou negativamente por vários fatores. Tais fatores são importantes, pois nos 

permitem verificar quais são os que contribuem ou quais são os que atrapalham a continuidade 
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da prática. Quando os fatores influenciam positivamente são chamados facilitadores e quando 

influenciam negativamente são denominados barreiras. Diversos estudos na literatura 

evidenciam as barreiras e facilitadores para a prática da atividade física e,  muitos deles, 

demonstram que os motivos de evasão são diversos, variando conforme a modalidade esportiva 

analisada, sexo e faixa etária (BRAGARU et al.., 2013; BUFFART et al.., 2009; CESCHINI; 

FIGUEIRA JUNIOR, 2007; GYURCSIK et al.., 2006; RIMMER; RUBIN; BRADDOCK, 

2000;  RIMMER; WANG; SMITH, 2008; SCELZA et al.., 2005; SERON; ARRUDA; 

GREGUOL, 2015; SHIELDS; SYNNOT; BARR, 2012).  

Existem estudos que evidenciam quais são os fatores percebidos por pessoas com 

deficiência com o objetivo de verificar especificamente as principais necessidades a serem 

solucionadas (BRAGARU et al.., 2013; BUFFART et al.., 2009; JAARSMA et al.., 2014a; 

JAARSMA et al.., 2014b; MULLIGAN et al.., 2012; RIMMER; RUBIN; BRADDOCK, 2000; 

SCELZA et al.., 2005; SERON; ARRUDA; GREGUOL, 2015; SHIELDS; SYNNOT; 2016; 

SHIELDS; SYNNOT; BARR, 2012).  

No estudo realizado por Bragaru e colaboradores (2013) com indivíduos holandeses, 

onde os autores investigaram as barreiras e facilitadores percebidos para a prática de esportes 

em pessoas com amputação de membro inferior, as barreiras foram instalações inadequadas, 

transporte problemático, banalização de outras pessoas, saúde precária, falta de motivação ou 

de um parceiro esportivo. O esporte foi visto como atividade divertida que auxilia na 

manutenção da saúde, melhora do contato social, redução da dor fantasma e diminuição da 

tensão diária.  

Buffart et al.. (2009), no estudo com jovens adultos com deficiência desde a infância, 

identificaram barreiras e facilitadores e dividiram em duas categorias: fatores pessoais e 

ambientais. As barreiras encontradas foram relacionadas à atitude e à motivação, falta de 

energia, lesão existente, medo de lesionar, instalações limitadas e falta de informação e 

conhecimento.  

Jaarsma et al.. (2014a, 2014b) realizaram dois estudos, sendo um com pessoas com 

deficiência visual e outro com pessoas com deficiência física, nos quais concluíram que a 

participação nos esportes depende das experiências (positivas ou negativas) vivenciadas. Para 

as pessoas com deficiência visual sobressaíram as barreiras financeiras e sociais, como falta de 

amigos. Além disso, o tipo de deficiência também foi apontado como forte influenciador nos 

dois estudos, considerado como um fator que leva a não participação em atividades físicas. Já 

para as pessoas com deficiência física, além das barreiras pessoais, foram destacados três 

fatores ambientais: falta de instalações, transporte e dificuldade de acessibilidade.  
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Há também estudos específicos em relação à idade ou faixa etária dos participantes, 

tendo em vista que as barreiras e facilitadores podem ser diferentes em casa fase, podendo 

mudar de um período para outro (CAGAS; BIDDLE; VERGEER, 2020; CESCHINI; 

FIGUEIRA JUNIOR, 2007; FOWLIE; EIME; GRIFFITHS, 2021; GÓMEZ-LÓPEZ; 

GALLEGOS; EXTREMERA, 2010; GYURCSIK et al.., 2006; MARTINS et al., 2015; 

SOMERSET; HOARE, 2018; WETTON et al.., 2013).  

Na revisão sistemática realizada por Shields, Synnot e Barr (2012) foram identificadas 

as barreiras e facilitadores de atividade física percebidas para crianças com deficiência. As 

barreiras mais frequentemente relatadas foram a falta de conhecimento e habilidades, 

preferências das crianças, medo, comportamento dos pais, atitudes negativas em relação à 

deficiência, instalações inadequadas, falta de transporte, programas e capacidade da equipe 

inadequados e custo. Já os facilitadores foram o desejo de ser uma criança ativa, praticar 

habilidades, envolvimento com colegas, apoio familiar, instalações acessíveis, proximidade do 

local, melhores oportunidades, equipe qualificada e informada.  

Em outra revisão, Martins et al.. (2015) identificaram as barreiras e facilitadores 

percebidos por adolescentes. Os achados sobre barreiras foram clima competitivo, experiência 

negativa, pressão, ausência de diversão, motivação. Além destes fatores, os adolescentes que 

reduziram os níveis de prática de atividade física com a idade, demonstraram uma mudança da 

motivação intrínseca para a extrínseca: falta de diversão, ausência de amigos, baixa percepção 

de competência, percepção da imagem corporal e preocupações com exposição, falta de tempo, 

falta de apoio dos amigos, família inativa, apoio financeiro, transporte, programas de atividade 

física, acesso e falta de infraestrutura recreativa. Dentre os facilitadores se destacaram os 

benefícios da atividade física para a saúde, satisfação, interações sociais, imagem corporal e 

percepção de competência.  

Por fim, Cagas, Biddle e Vergeer (2020), na revisão que verificou os facilitadores e 

barreiras para a participação de ioga na população adulta em geral, mostraram que dentre as 

barreiras destacaram-se as psicológicas (experiência prévia negativa, falta de interesse ou 

motivação, medo de lesão e falta de confiança), impressões negativas (custo alto, dominação 

do público feminino, nível inconsistente muito fácil ou muito difícil, praticado apenas por 

pessoas brancas, conflitante com crenças pessoais e inacessível ou exclusivo), falta de recursos 

(falta de tempo devido ao trabalho, falta de acesso, vaga de estacionamento e transporte, falta 

de dinheiro e falta de conhecimento sobre ioga), barreiras sociais (professores de ioga, 

percepção de falta de conexão social e companheirismo e mídia), características do programa 

(tempo de aula, aula muito desafiadora ou lenta) e saúde ou lesões. Dentre os facilitadores 
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destacaram-se os benefícios psicológicos (como  gerenciamento de estresse e relaxamento, 

regulação da emoção e da energia e clareza mental e foco), físicos (saúde e bem-estar, sono 

melhor, condicionamento físico, aptidão e desempenho físico, prevenção de doenças e 

condições neuromusculares), sociais (desenvolver ou melhorar relações sociais e senso de 

comunidade), mente-corpo e espirituais (integração mente-corpo e espiritualidade), espiritual e 

autodesenvolvimento (pessoais, desenvolvimento profissional), fatores psicológicos 

(motivação intrínseca, atitudes gerais positivas e autoeficácia), influência social (instrutor, 

recomendação e tendências e mídia), experiência de vida pessoal (eventos de vida, condição de 

saúde pessoal, experiência prévia com ioga ou outras atividades) e características do programa 

de ioga.  

Como podemos observar, os estudos apresentam as barreiras e os facilitadores conforme 

são apontados pelos participantes por meio da aplicação de questionários ou realização de 

entrevistas, o que gera diversas categorias, expressões e termos. Gyurcsik et al.. (2006) sugerem 

um modelo de classificação das barreiras e facilitadores em seis categorias (intrapessoal, 

interpessoal, institucional, comunidade, política pública e ambiente físico) com o intuito de 

melhor organizar os achados e apresentá-los. Contudo, diversos estudos de revisão apresentam 

as divisões em três fatores: intrínsecos, ambientais e sociais (MARTINS et al., 2015; 

MULLIGAN et al.., 2012; SANTOS et al.., 2009; 2010). 

O conhecimento sobre barreiras e facilitadores possibilita que o profissional tenha 

condições de planejar estratégias para procurar garantir o sucesso da sua atividade ou mesmo 

evitar o fracasso. Sobre as barreiras, de maneira geral, estudos demonstram que os fatores 

intrínsecos são os que mais são considerados como impedimentos para a prática. Dentre eles, 

os mais comuns foram a falta de conhecimento sobre a modalidade, mau humor, falta de 

interesse, disponibilidade de tempo, atitude e motivação, lesões existentes, falta de energia e 

medo de se lesionar (BUFFART et al.., 2009; CESCHINI; FIGUEIRA JUNIOR, 2007; 

FOWLIE; EIME; GRIFFITHS, 2021; MARTINS et al.., 2015; MULLIGAN et al.., 2012; 

SANTOS et al.., 2010; SCELZA et al.., 2005; SERON; ARRUDA; GREGUOL, 2015; 

SOMERSET; HOARE, 2018; WETTON et al., 2013). Alguns estudos demostraram que entre 

as barreiras ambientais mais comuns estavam acessibilidade, clima, local para prática e 

equipamentos (BRAGARU et al.., 2013; JAARSMA et al.., 2014a; 2014b; SCELZA et al.., 

2005). Já os fatores sociais mais comuns foram incentivo da família e amigos e falta de 

companhia. Por outro lado, dentre os facilitadores, fatores intrínsecos se destacaram e foram 

considerados como auxiliares na continuidade das atividades, sendo os mais citados a 

disposição, a atitude e motivação e o envolvimento em atividade física para melhoria da saúde 
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(BRAGARU et al.., 2013; MULLIGAN et al.., 2012; SANTOS et al.., 2010; SERON; 

ARRUDA; GREGUOL, 2015; SHIELDS; SYNNOT; BARR, 2012). 

As publicações científicas sobre floorball tem aumentado nos últimos anos, no entanto 

ainda há escassez de estudos relacionados à prática do floorball, ao contexto pedagógico e 

comportamental. Considerando o contexto de expansão do floorball e as lacunas existentes na 

literatura sobre a adesão à prática, é interessante evidenciar quais são os fatores que motivam 

os praticantes de floorball a continuar ou abandonar o esporte. Além disso, com  base no 

referencial teórico estudado e o empenho que associações e núcleos de floorball vêm realizando 

para difundir a modalidade em nosso país, surgiram vários questionamentos:  

a) Em qual estágio de desenvolvimento a modalidade se encontra atualmente no 

Brasil? 

b) Como o floorball evolui em nosso país até o momento presente?  

c) Quais são os aspectos que atrapalham ou dificultam a prática do floorball? 

d) Quais são os aspectos que contribuem para a adesão das pessoas à prática desta 

modalidade? 

e) Quais são as expectativas das pessoas que praticam o floorball? 

f) O que dirigentes de associações e núcleos almejam? 
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3. OBJETIVO 

 

Considerando a falta de respostas para os questionamentos apontados e buscando 

respondê-los, o objetivo deste estudo foi identificar os principais fatores percebidos como 

barreiras e facilitadores para a prática do floorball. 

Os objetivos específicos são referenciar e evidenciar o estado atual da modalidade no 

Brasil e analisar as percepções sentidas sobre a prática da modalidade por pessoas que praticam 

floorball. 
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4. MÉTODO 

 

O conhecimento sobre  os fatores que influenciam a prática do floorball, sejam eles 

negativos ou positivos, possibilitam a reflexão, o planejamento e a execução de ações que 

minimizem as barreiras, contribuindo assim para com a difusão e a tornando mais efetiva. A 

pesquisa qualitativa permite aprofundar na percepção dos indivíduos sobre os fatores que 

atrapalham ou ajudam a prática da modalidade, considerando os diferentes perfis envolvidos. 

Além disso, as entrevistas também servem para dar voz aos grupos existentes no país e diretores 

de associações, permitindo que a discussão sobre a modalidade seja ampliada e possa servir 

para motivar reflexões sobre as potencialidades do floorball no futuro, melhorando as ações de 

difusão deste esporte e auxiliando professores e treinadores a compreender os pontos fortes e 

fracos da modalidade. 

Considerando os objetivos desse estudo, que são evidenciar as barreiras e facilitadores 

percebidos para a prática da modalidade esportiva floorball, a partir da análise das percepções 

sobre a prática realizada por pessoas com diferentes níveis de envolvimento com a modalidade 

e contribuir para que os núcleos e associações possam refletir sobre as possibilidades de difusão, 

se fez necessário optar por uma metodologia que pudesse aprofundar as percepções dos 

participantes e conseguir resultados transferíveis. Segundo Lefèvre e Lefèvre (2012, p. 13)  

Hoje é possível agregar o que a pesquisa qualitativa tem de positivo às virtudes da 
pesquisa quantitativa, dando lugar ao que vem sendo chamado de pesquisa 
qualiquantitativa de opinião.  
As pesquisas de opinião devem ser qualiquantitativas porque as opiniões coletivas 
apresentam ao mesmo tempo, uma dimensão qualitativa e uma quantitativa.  

Menezes (2011), em sua tese de doutorado, utilizou a técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC) para evidenciar quais são as variáveis de análise de jogo mais importantes 

durante uma partida de handebol e a utilização da técnica permitiu também compreender melhor 

a dinâmica da modalidade. O DSC tem sido um método utilizado em pesquisas nas Ciências do 

Esporte pois permite evidenciar opiniões coletivas de grupos específicos (MENEZES, 2011; 

MODOLO; MENEZES, 2019). 

Dessa forma, optou-se nesse estudo pela utilização da técnica do DSC definida como 

“uma proposta de organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbal” 

(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2003, p.15-16). Esta técnica consiste na organização, tabulação e 

interpretação dos dados, buscando evidenciar um pensamento coletivo obtido a partir da 

agregação de discursos individuais sobre determinado tema. Segundo os autores  
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O diferencial da metodologia do DSC é que a cada categoria estão associados os 
conteúdos das opiniões de sentido semelhante presentes em diferentes depoimentos, 
de modo a formar com tais conteúdos um depoimento síntese, redigido na primeira 
pessoa do singular, como se tratasse de uma coletividade falando na pessoa de um 
indivíduo (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2014, p.503). 

 

Segundo Lefrèvre e Lefrève (2003), é possível reconstruir um pensamento específico 

com partes de discursos individuais, como em um quebra-cabeça. Estas partes podem formar 

vários discursos-síntese até que estes sejam suficientes para expressar determinado 

pensamento. Sendo assim, as entrevistas são analisadas extraindo ideias centrais (IC) e 

expressões-chave (ECH) de cada entrevista, originando um discurso coletivo, que apresenta, ao 

mesmo tempo, representações qualitativas e quantitativas. Qualitativas devido ao fato de 

emergir conteúdos e opiniões nos discursos que representam a coletividade e quantitativas 

considerando que o número de depoimentos necessários para a construção de cada DSC 

apresenta uma expressão numérica (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2006). 

 

4.1  Elaboração do instrumento da entrevista 

 

A elaboração do instrumento das entrevistas ocorreu inicialmente a partir de diálogo 

entre pesquisadora e orientador, originando três roteiros diferentes de acordo com o perfil do 

entrevistado. As questões 1, 2 e 3 e aquelas que abordavam os fatores que os participantes mais 

gostavam e menos gostavam no floorball constavam em todos os roteiros, pois considera-se 

que as experiências individuais de todos os participantes apresentam relevância para este 

estudo. As diferenças nos roteiros consistiram em abordar questionamentos específicos para 

atletas participativos ou recreativos (Perfil I), atletas competitivos (Perfil II) e dirigentes de 

associações (Perfil III), em relação à frequência de treinamentos, expectativas de atuação e 

contribuições realizadas para a modalidade.  

Os roteiros iniciais foram utilizados no estudo piloto, realizado com cinco alunos do 

curso Bacharelado em Educação Física e Esporte da EEFERP, que vivenciaram a prática da 

modalidade durante uma aula aberta. Os procedimentos referentes ao convite, agendamento da 

entrevista, envio dos documentos, gravação e armazenamento das entrevistas foram testados. 

A partir das observações sobre necessidades de aprofundamento de alguns temas, clareza das 

questões e discussão entre pesquisadora e orientador foi criada a versão final dos instrumentos 

de entrevistas semiestruturadas, de modo a permitir a inserção de questões no momento da 

entrevista quando se julgar necessário (Quadros 3, 4 e 5).  
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Quadro 3. Instrumento de entrevista para perfil I – praticante esporádico no lazer  

 
 

Quadro 4. Instrumento de entrevista para perfil II - praticante regular/membro de equipe 

 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA: 
PERFIL I - PRATICANTE ESPORÁDICO NO LAZER 

1) Primeiramente eu gostaria que você se apresentasse, falasse seu nome, idade, profissão e 

cidade onde reside. 

2) Qual sua relação com o floorball? 

3) Como você conheceu a modalidade? 

4) Porque você joga floorball? 

5) Do que você mais gosta no floorball? 

6) Há algo que você não gosta na modalidade? 

7) Você sente alguma dificuldade para praticar o floorball? 

8) Cite tudo o que você considera como positivo na modalidade. 

9) Cite tudo o que você considera como negativo na modalidade. 

10) O que te faz dar continuidade à uma prática esportiva? 

11) O que te faz parar de praticar uma atividade esportiva? 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA: 
PERFIL II - PRATICANTE REGULAR/MEMBRO DE EQUIPE 

1) Primeiramente eu gostaria que você se apresentasse, falasse seu nome, idade, 

profissão e cidade onde reside. 

2) Qual sua relação com o floorball? 

3) Como você conheceu a modalidade? 

4) Há quanto tempo e com qual frequência você treina floorball?  

5) Quais são as motivações que fazem você treinar? 

6) Como você se sente ao jogar floorball?  

7) Quais são suas expectativas? 

8) Do que você mais gosta na modalidade?  

9) Do que você menos gosta na modalidade?  

10) Cite todos os aspectos positivos da modalidade. 

11) Cite todos os aspectos negativos da modalidade. 

12) O que te faz dar continuidade à uma prática esportiva? 

13) O que te faz parar de praticar uma atividade esportiva?  

14) Em sua opinião, o que leva as pessoas a praticarem o floorball? 

15) Em sua opinião, o que leva as pessoas a não praticarem o floorball? 
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Quadro 5. Instrumento de entrevista para perfil III - dirigente de associações 

 

Para a elaboração das perguntas buscou-se formular questões para que os participantes 

respondessem com relatos abrangentes, pois respostas monossilábicas não responderiam aos 

objetivos. Além disso, as questões deviam permitir que os participantes expressassem as 

próprias percepções e experiências sobre a modalidade e opinassem sobre as dificuldades e 

motivações que outras pessoas poderiam experimentar, para que seus discursos pudessem 

refletir o contexto geral. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, para que os participantes pudessem se 

expressar livremente, sem qualquer tipo de interrupção e para que a entrevistadora pudesse 

conduzir a entrevista de maneira adequada, caso observasse a necessidade de aprofundar ou 

interromper determinado tema ou assunto (LEFÈVRE, 2017). Apesar de os instrumentos serem 

específicos para cada um dos três perfis, os participantes responderam às questões de dois ou 

mais roteiros, tendo em vista que, em vários casos, o participante se enquadrava em mais de um 

perfil. As entrevistas tiveram em média 57±21 minutos de duração. 

As perguntas iniciais de todos os instrumentos solicitavam que o entrevistado se 

apresentasse mencionando idade, cidade de residência, formação acadêmica, atuação 

profissional, relação com o floorball e como foi o primeiro contato com a modalidade. O 

objetivo era traçar o perfil do entrevistado e deixá-lo mais à vontade para que respondesse as 

demais questões com tranquilidade e sem inibição. As questões intermediárias abordavam 

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA: 
PERFIL - DIRIGENTES DE ASSOCIAÇÕES 

1) Primeiramente eu gostaria que você se apresentasse, falasse seu nome, idade, 

profissão e cidade onde reside. 

2) Qual sua relação com o floorball? 

3) Como você conheceu a modalidade? 

4) Há quanto tempo você atua com floorball?  

5) Quais são suas aspirações com a modalidade? 

6) Do que você mais gosta na modalidade?  

7) Do que você menos gosta na modalidade?  

8) Cite tudo o que você considera como positivo na modalidade. 

9) Cite tudo o que você considera como negativo na modalidade. 

10) Quais são as barreiras percebidas na difusão da modalidade?  

11) Em sua opinião, o que leva as pessoas a praticarem o floorball? 

12) Em sua opinião, o que leva as pessoas a não praticarem o floorball? 
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temas referentes às percepções e experiências dos participantes com a modalidade esportiva 

floorball, com o intuito de obter dados aprofundados sobre motivação e desmotivação para a 

prática do floorball. Ao final da entrevista, o participante poderia falar livremente sobre a 

modalidade, apresentando aspectos que não foram abordados nas questões.  

 

4.2 Procedimentos 

 

Os depoimentos dos participantes foram coletados em entrevistas individuais e os 

procedimentos metodológicos foram organizados nas seguintes etapas: 

a) Definição dos perfis dos participantes e critérios para participação; 

b) Definição dos instrumentos de entrevista; 

c) Contato via mensagem ou e-mail apresentando a pesquisadora, orientador, a 

Universidade e a pesquisa, informando ao convidado sobre a importância de sua 

contribuição para o desenvolvimento da modalidade e procedimentos a serem 

realizados em caso de aceite;  

d) Agendamento de data e horário para a realização da entrevista, a partir do aceite 

do convidado e conforme sua escolha e disponibilidade;  

e) Envio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para leitura prévia e do 

link para videoconferência; 

f) Realização da entrevista no dia e horário combinados; 

g) Gravação na íntegra e notações complementares realizadas pela pesquisadora; 

h) Transcrição da entrevista, realizada geralmente no mesmo dia da realização; 

i) Envio das entrevistas para os entrevistados revisarem; 

j) Recebimento da versão final das entrevistas (devolutivas) com as considerações 

e correções feitas pelos entrevistados. 

Os contatos iniciais com os possíveis participantes foram realizados por meio de convite 

junto aos núcleos existentes e cadastrados na ABF disponíveis no site (ABF, 2022) via contato 

telefônico, mensagem nas redes sociais (Facebook®, Instagram e WhatsApp) e/ou e-mail. No 

primeiro contato, os participantes foram orientados sobre os objetivos e procedimentos desta 

pesquisa e sobre a importância da sua contribuição. Também foram informados de que seus 

nomes não seriam divulgados em hipótese alguma. Após o aceite, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) foi enviado (Anexo A), juntamente com o link agendado da 
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videoconferência. Os participantes declararam estar de acordo com a participação após a leitura 

do TCLE, registrando a declaração no início da gravação das entrevistas. Este projeto de 

pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da EEFERP/USP 

(CAAE: 38440120.5.0000.5659) e aprovado (parecer CEP 4.417.142) conforme Anexo B. As 

informações foram gravadas em arquivos de mídia, armazenados em nuvem (GoogleDrive). 

Juntamente com a entrevista a pesquisadora registrou anotações em folhas de papel, que foram 

arquivadas em pasta catálogo e serviram como apoio para conduzir a entrevista, considerando 

as ênfases dadas pelos entrevistados em certas questões e possíveis lacunas nos discursos.  

 

4.3 Caracterização dos participantes 

 

Inicialmente, os participantes seriam selecionados caso se identificassem em um dos 

três perfis para as entrevistas:  

i) praticantes de floorball nos momentos de lazer, 

ii) praticantes regulares e/ou atletas em equipes 

iii) dirigentes de núcleos ou associações de floorball. 

Porém, nas aproximações iniciais, o contexto da modalidade não era de todo conhecido 

e com a realização das entrevistas ficou evidente que o floorball é um esporte relativamente 

novo e se encontra em fase de disputas amadoras, o que implica que participantes atuem de 

maneira simultânea em diferentes papéis. Marques et al.. (2007) destacam a importância de 

considerar o esporte como um fenômeno sociocultural complexo, que apresenta formas 

diferentes de manifestação, conforme o sentido atribuído à prática e à modalidade. 

Considerando as formas de análise apresentadas pelos autores, podemos compreender que, na 

atual conjuntura, o floorball no Brasil se enquadra como esporte enquanto atividade de lazer, 

se caracterizando pelo não-profissionalismo e ambiente amador. Sendo assim, com o 

conhecimento construído a partir dos depoimentos e em pesquisas sobre o desenvolvimento das 

modalidades esportivas, foi necessário alterar para dois perfis: 

i) atletas, classificados em participativos (quando realizam a prática da modalidade 

como lazer ou recreação) ou competitivos (quando realizam a prática participando 

de torneios e campeonatos).  

ii) dirigentes, quando atuam como membros em associações e núcleos, 

desempenhando funções administrativas e de gerenciamento de equipes.  
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Com base nos critérios estipulados, foram elencados inicialmente três nomes de 

dirigentes que, após serem contatados, indicaram outros dirigentes e atletas, totalizando 12 

nomes. Destes, apenas uma pessoa não retornou o contato, resultando em 11 participantes 

(nomeados como P01 a P11), com idade de 39±10 anos, residentes no Brasil, em cidades do 

estado de São Paulo, com idade igual ou superior a 18 anos e que possuíam conhecimento 

prévio e experiência prática sobre a modalidade esportiva floorball. Com o decorrer da pesquisa 

observou-se que vários participantes se classificavam em dois ou três perfis, e por isso optou-

se por classificá-los em dois: atletas ou dirigentes.  Dos 11, seis eram atletas (participativos ou 

competitivos) e cinco dirigentes. Oito homens e três mulheres, sendo a maioria com nível de 

escolaridade superior completo. O Quadro 6 apresenta as características dos entrevistados, 

obtidas a partir das informações fornecidas por eles nas questões iniciais. 

Quadro 6. Caracterização dos participantes 

Pessoa Sexo Nível de 
escolaridade Área de atuação Perfil Tempo de 

prática 

Freq. 
Semanal de 

treino 

P01 Masc. Ensino Superior Educação Física Dirigente 12 anos 3 a 4x 

P02 Masc. Pós-graduação Empresário Atleta 12 anos 1 a 2x 

P03 Masc. Ensino Superior Educação Física Atleta 5 anos 1x 

P04 Masc. Ensino Superior Design Gráfico Dirigente 5 anos 3 a 4x 

P05 Masc. Pós-graduação Educação Física Dirigente 23 anos 1 a 2x 

P06 Masc. Ensino Superior Educação Física Dirigente 9 anos 1 a 2x 

P07 Fem. Ensino Médio Administração Atleta 3 anos 1 a 2x 

P08 Fem. Ensino Superior Educação Física Atleta 7 anos < 1x 

P09 Fem. Ensino Superior Pedagogia e 
Nutrição Atleta 3 anos 3 a 4x 

P10 Masc. Ensino Superior Administração Dirigente 22 anos 1 a 2x 

P11 Masc. Ensino Médio Administração Atleta 4 anos 3 a 4x 
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4.4 Produção dos dados 

 

Do total de 11 entrevistas, nove foram realizadas por chamada de videoconferência na 

plataforma Google Meet e duas através de videoconferência pelo Microsoft Teams. As datas e 

horários foram agendadas previamente com os participantes, conforme suas disponibilidades. 

Uma vez gravadas, as entrevistas passaram pelo processo de transcrição (CRESWELL, 2010, 

2014; FLICK, 2009; YIN, 2016), que teve início no mesmo dia da realização das entrevistas, 

de modo a facilitar o processo. Os arquivos de texto (transcrição das entrevistas) foram 

organizados com uma ficha inicial onde constavam os seguintes dados: identificação do 

participante por código para manter o anonimato, sexo do entrevistado, idade, profissão, tempo 

de trabalho na profissão, nível de escolaridade, data da entrevista, nome do entrevistador, tipo 

de entrevista (online), hora de início, hora de término e duração da entrevista (Quadro 7). Os 

arquivos foram enviados para os entrevistados com o intuito de revisarem o texto e alterar 

trechos que julgassem necessários. Os arquivos devolvidos (devolutivas) foram considerados 

como versão final e ficarão disponíveis para consulta durante 5 anos.  

Quadro 7. Exemplo do fichamento do arquivo de texto 
Participante: G.F. 

Código de identificação: P01 

Sexo: Masculino 

Idade: 34 anos 

Profissão: Profissional em Educação Física 

Tempo de atuação profissional: 13 anos 

Nível de escolaridade: Superior Completo 

Nome do entrevistador: Tatiana Merino Vizú 

Tipo de entrevista: Online (Google Meet) 

Data da entrevista: 22/04/2021 

Hora de início: 10:30 a.m. 

Hora de término: 11:47 a.m. 

Duração: 00:59:23 
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4.5 Tratamento dos dados 

 

O processamento do DSC é realizado em etapas, sendo a primeira referente à obtenção 

dos depoimentos, que engloba a construção do instrumento da entrevista e a coleta dos 

depoimentos (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2014).  

Para iniciar a análise, , foi necessário agrupar os três instrumentos da entrevista em um 

único roteiro (Quadro 8) para organizar as questões em ordem numérica e tabular os dados 

obtidos em cada questão. 

Quadro 8. Instrumento de entrevista unificado para etapa de análise 

 

Na segunda etapa inicia-se a redução do discurso a partir da análise individual de cada 

depoimento, buscando captar a essência da opinião expressada, ou seja, extrair o conteúdo 

essencial do texto, o que denominamos como ECH, que são trechos transcritos dos 

depoimentos.  

INSTRUMENTO DE ENTREVISTA 

1) Primeiramente eu gostaria que você se apresentasse, falasse seu nome, idade, 

profissão e cidade onde reside. 

2) Qual sua relação com o floorball? 

3) Como você conheceu a modalidade? 

4) Por que você joga floorball? 

5) Do que você mais gosta na modalidade? 

6) Do que você menos gosta na modalidade? 

7) Você sente alguma dificuldade para praticar o floorball? 

8) Cite todos os aspectos positivos da modalidade. 

9) Cite todos os aspectos negativos da modalidade. 

10) O que te faz dar continuidade a uma prática esportiva? 

11) O que te faz parar de dar continuidade a uma prática esportiva? 

12) Há quanto tempo você treina floorball? 

a. Com qual frequência você treina floorball? 

13) Como você sente ao jogar floorball? 

14) Quais são as suas expectativas com a modalidade? 

15) Em sua opinião, o que leva as pessoas a praticarem o floorball? 

16) Em sua opinião, o que leva as pessoas a não praticarem o floorball? 
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Na terceira etapa buscamos o sentido, dando origem às IC, que são descrições simples, 

objetivas e diretas do posicionamento do participante. A diferença entre ECH e IC é que a ECH 

se refere ao conteúdo da fala, enquanto a IC ao sentido. Sendo assim, as respostas das questões 

foram organizadas em planilha do Excel, onde o processamento dos dados deu origem à criação 

das ECH e das IC contidas no discurso, conforme apresentado no quadro 9. Cada questão deu 

origem a um quadro que continha em cada linha a resposta de um participante. Na primeira 

coluna identificamos o entrevistado, na segunda coluna destacamos as ECH e numeramos de 

acordo com a opinião expressada e na terceira coluna relacionamos as ideias centrais presentes 

na fala. Optamos por apresentar as IC em expressões reduzidas ou palavras-chaves.  

Quadro 9. Exemplo da tabulação dos dados com destaques das ECH e criação das IC 
Qual a sua relação com o floorball?  

 Expressões-chave (ECH) Ideias Centrais (IC) 
P01 Na verdade é um pouco de tudo. Eu comecei aqui em 2016 com os amigos 

então não era um treino, era mais um bate bola. Nós só jogávamos (1ª).  Eu 
jogava também, na verdade, eu sempre jogo, ainda continuo jogando. Agora 
tenho dado um foco mais para a parte de treinamento (2ª) e a parte de fazer 
a gestão da diretoria mesmo da nossa equipe aqui (3ª). Mas nesses 5 anos 
que nós estamos trabalhando sempre foi um pouco de tudo. A partir do 
momento que nós definimos a equipe e começamos a treinar, eu jogava e 
treinava (2ª). A partir do momento que nós decidimos que para a equipe 
crescer mais, conseguir patrocínio e conseguir uma inserção maior junto ao 
poder público, junto às escolas, universidades, enfim, nós criamos uma 
pessoa jurídica, aí eu me tornei também diretor (3ª). Então eu convivi nesses 
últimos 5 anos com esses três papéis dentro do floorball: como atleta (2ª), 
como treinador (3ª) e como praticante esporádico (1ª) também, porque 
muitas vezes não dava tempo de jogar ou não ia aos treinos, mas sempre dava 
um jeito de jogar em outro lugar.  

1ª.  Atleta recreativo  
2ª. Atleta competitivo 
3ª. Dirigente 

P02 Antes da pandemia eu praticava sempre que tinha no Sesc. O Sesc também 
adotou um horário específico, aberto, livre para a prática do floorball e eu fui 
algumas vezes. Também participei em algumas ocasiões do treinamento do 
time do Invictus em Campinas, convidado pelo professor G., como convidado 
mesmo, para participar dos treinos mas de uma forma bem de lazer mesmo. 
E eu não tinha obrigatoriedade nenhuma nem periodicidade fixa (1ª). Eu ia 
conforme tivesse disponibilidade de tempo, a demanda. Mas sempre que 
possível eu participava de alguma atividade e mesmo depois da mudança de 
professor dessa atividade praticada, lá no Sesc, ainda foi dado pra gente 
alguns dias da prática do floorball. Então tanto nessa atividade como em 
algumas ocasiões esporádicas eu participava. E a ideia era dessa forma 
continuar participando.  

1ª.  Atleta recreativo  

Com as tabelas das ECH e IC prontas e organizadas, o próximo passo foi construir os 

DSC, que serão apresentados nos resultados. O discurso do sujeito coletivo é um discurso-

síntese, composto pelas ECH que compõem a mesma IC, redigido em primeira pessoa do 

singular (LEFÈVRE, 2017; MENEZES, 2011). O motivo é que 
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o uso da primeira pessoa do singular se faz para marcar explicitamente que aquilo que 
se busca é a expressão direta do pensamento coletivo: o que eu (coletivo) penso e não 
o que ele (o pesquisador na terceira pessoa) pensa que eu penso (LEFÈVRE, 2017, 
p. 36, grifo do autor). 

O quadro 10 exemplifica como a construção do DSC foi realizada. As ECH extraídas 

dos depoimentos relacionadas à uma IC foram organizadas, formando o DSC. Para cada 

questão, foi apresentado na primeira coluna as ICs, o número de participantes que mencionaram 

opiniões semelhantes, e quem foram. Na segunda coluna o DSC criado foi apresentado. Aqui 

destacamos que a construção é fiel ao que o participante disse. No entanto, é importante 

ressaltar que quando muitos mencionavam a mesma opinião (p. ex. eu sempre gostei muito de 

esporte) foi utilizado o trecho mais completo.  

Quadro 10. Exemplo da construção do DSC com destaque para as ECH dos participantes 
Por que você joga floorball? 

IC 1: 
Sentimentos 
(N=10) 
P01, P02, P03, 
P04, P05, P07, 
P08, P09, P10, 
P11 

DSC 1:  
Eu sempre gostei muito de esporte. Comecei a brincar de bola desde pequenininho. Peguei 
gosto. Gosto muito de novidades. Percebo o quanto o floorball é muito divertido e 
interessante. É um esporte extremamente prazeroso e pensando no meu tempo livre eu 
quero fazer uma coisa prazerosa. Quando conheci o floorball me encheu o coração. A gente 
se apaixona quando percebe que se encaixa em determinado esporte. Eu gosto de desafio 
e o floorball é desafiador. É algo diferente de tudo que já pratiquei antes e gosto de ter 
contato com algo novo e que me chama atenção. Me sinto realizado toda vez que eu jogo, 
porque eu gosto mesmo do jogo e gostar do jogo é o que me faz estar ali. 

Após a finalização de todas as etapas do processamento dos dados houve a concordância 

consensual entre pesquisadora e orientador para determinação das ECH, IC, DSC e formas de 

apresentação dos resultados. 

 

4.6 Análise dos dados 

  
 Após a tabulação dos dados e a criação dos DSC, as IC foram organizadas dentro de 

categorias e subcategorias, de modo a separar e compilar todos os aspectos relacionados às 

barreiras e facilitadores. As categorias e subcategorias foram organizadas em um mapa mental 

(Figura 3) com base no referencial teórico obtido na revisão bibliográfica.  

Por exemplo, quando uma IC fizesse referência a todo e qualquer aspecto que dificulta 

a prática do floorball era atribuído à categoria “Barreiras” e se ao contrário disso, a IC se 

relacionasse com algo que contribuísse para a prática era atribuído à categoria “Facilitadores”.  
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Figura 3. Mapa mental das barreiras e facilitadores percebidos na prática do floorball 

 
Fonte: autoria própria 

As categorias foram divididas em subcategorias conforme a classificação das ICs dentro 

dos aspectos ambientais, intrínsecos e sociais. Sendo: 

a) ambientais: todos os aspectos com características materiais e estruturais, como 

por exemplo ambiente, materiais e equipamentos; 

b) intrínsecos: todos os aspectos relacionados ao próprio participante, como por 

exemplo motivação, sentimentos e lesões; 

c) sociais: todos os aspectos que apresentavam como característica principal a 

relação existente entre o participante e outras pessoas ou a interação social, como 

por exemplo socialização, engajamento e aspectos da modalidade. 

Ou seja, caso a ECH mencionasse que o floorball não é acessível devido à falta de tacos 

a IC “equipamentos” era atribuída à subcategoria de “aspectos ambientais” e à categoria 

“Barreiras”. Caso a ECH mencionasse que os equipamentos motivam as pessoas a conhecerem 

a modalidade seria atribuído também à IC “equipamentos” e subcategoria “aspectos 

ambientais”, porém a categoria seria “Facilitadores”. Esse procedimento facilitou a 

organização, permitindo que a pesquisadora obtivesse rapidamente dados referentes à 

quantidade e a qualidade das referências sobre determinado tema e deu origem a um mapa 

temático, denominado como quadro síntese.  

  

  

Floorball 

 Barreiras 

 Ambientais 

 Intrínsecas 

 Sociais 

 Facilitadores 

 Ambientais 

 Intrínsecos 

 Sociais 
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5. RESULTADOS 

 

A apresentação dos resultados foi dividida em quatro partes, para estabelecer uma 

sequência onde será apresentado os perfis dos participantes, a evolução do floorball e as 

barreiras e os facilitadores que influenciam sua prática e difusão: 

a) Relação dos participantes com o floorball 

b) Evolução da modalidade 

c) Barreiras / facilitadores 

d) Quadro síntese 

Inicialmente se faz necessário apresentar a relação dos participantes com o floorball e a 

evolução da modalidade, para compreender o contexto em que o floorball está inserido e em 

qual fase a modalidade se apresenta atualmente. Em seguida os DSC referentes às barreiras e 

facilitadores serão apresentados e finalizaremos com a apresentação do quadro síntese, que 

destacará os principais pontos encontrados neste estudo.  

O processo de análise gerou quadros relacionados com as questões do instrumento de 

entrevista. Para cada questão foi criado um quadro que consistia primeiramente no destaque das 

ECH, seguida da redução delas para as IC, finalizando com a construção dos DSC.  

Os resultados estão apresentados em quadros, onde pode-se observar as questões 

norteadoras, as IC ordenadas decrescentemente em função do número de participantes (N) que 

mencionaram a IC destacada, quais participantes compartilharam cada IC e os DSC 

construídos.  

 

5.1 Relação dos participantes com o floorball 

 

Sobre a relação dos participantes com o floorball, podemos observar que existem três 

ICs: atletas recreativos, atletas competitivos e dirigentes. Enquanto os atletas recreativos 

atribuem sua participação aos momentos de lazer, evidenciando a característica não obrigatória 

da prática, os atletas competitivos se definem como atletas de desempenho demonstrando um 

nível de comprometimento diferente, já que mencionam treinar com objetivo de participar em 

torneios e campeonatos, destacando inclusive a possibilidade de disputarem o Campeonato 

Nacional. Os dirigentes destacam suas funções na organização de eventos, formação de equipes, 

gestão de núcleos e divulgação da modalidade através da realização de vivências e atividades 
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relacionadas à exposição do floorball nas mídias sociais e veículos de comunicação (Quadro 

11).  

Quadro 11. IC e DSC referentes à relação dos participantes com o floorball 
Qual é a sua relação com o floorball? 

IC 1: Atleta recreativo 
(N=9) 
P01, P02, P03, P04, P05, 
P07, P08, P09, P11 

DSC 1: 
Eu pratico como um hobby, porque é pontual. Participo dos treinos mas de uma 
forma bem de lazer mesmo, não tenho obrigatoriedade nenhuma nem 
periodicidade fixa. Minha relação com o floorball é de mais uma atividade física, 
mais um esporte que faz parte da minha vida. Sinto prazer em divulgar, treinar 
e jogar o floorball. Quando eu comecei os jogos aconteciam entre amigos e era 
maravilhoso, tinha muita gargalhada. Por curiosidade experimentei, gostei e 
hoje é praticamente o esporte que eu mais pratico.  

IC 2: Atleta competitivo 
(N=7) 
P01, P03, P04, P05, P06, 
P10, P11 

DSC 2: 
Me defino como atleta. Além de atleta também sou um jogador do time e 
disputo campeonatos. A formação do time foi uma parte importante porque 
comecei a entrar mais nessa questão de estruturação do esporte e como é que 
ele funciona no país e comecei participar de torneios e campeonatos. Como o 
floorball é um esporte amador no Brasil, o Campeonato Brasileiro é uma 
possibilidade, onde tenho chance de participar. Tenho ainda alguns anos de 
vida útil como atleta de rendimento. 

IC 3: Dirigente 
(N=5) 
P01, P04, P05, P06, P10 

DSC 3: 
Estou no floorball trabalhando, divulgando, realizando clínicas e vivências. 
Inicialmente, entrei só na parte de colaboração mesmo, assinando documentos 
quando fundamos a associação e aos poucos eu fui tendo mais funções como 
dirigente. Trabalho junto com a ABF organizando eventos, falando com os 
treinadores, organizando as contas, então eu tenho algumas 
responsabilidades.  

Quando perguntados sobre como conheceram a modalidade (Quadro 12), os 

participantes destacaram as IC aulas e amigos.  

Quadro 12. IC e DSC sobre como os participantes conheceram o floorball 
Como você conheceu a modalidade? 

IC 4: Aulas 
(N = 7) 
P02, P06, P07, P08, P09, 
P10, P11 

DSC 4: 
Eu sou do esporte coletivo e conheci o floorball durante uma aula em que o 
professor apresentou o floorball, dizendo que tinha um esporte diferente, que 
seria praticado aos finais de semana e me convidou a conhecer. Foi uma coisa 
nova, pensei ‘por que não’? 

IC 5: Amigos 
(N = 4) 
P03, P04, P05, P10 

DSC 5: 
Um amigo me convidou  pra conhecer e ter o primeiro contato com a modalidade. 
Ele tinha equipamento e me convidou para jogar floorball. 

 

A maioria dos participantes mencionou que o primeiro contato com o floorball 

aconteceu durante aulas onde a modalidade foi apresentada pelo professor como uma nova 

possibilidade de prática físico-esportiva. Nos depoimentos, os pontos divergentes observados 

foram relacionados aos ambientes: alguns participantes tiveram o primeiro contato em 

instituições esportivas e culturais, outros em Organizações Não Governamentais (ONGs) ou 

ainda na faculdade, porém o objetivo era sempre o mesmo: a oferta de um esporte novo e 
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desconhecido. Quatro participantes tiveram o primeiro contato através de convite de amigos 

que já praticavam a modalidade.  

Sinteticamente, as perguntas iniciais deram origem à dois quadros, tendo sido 

identificadas cinco IC, numeradas ordinalmente: 

1. Atleta recreativo (DSC 1), 

2. Atleta competitivo (DSC 2), 

3. Dirigente (DSC 3), 

4. Aulas (DSC 4) e 

5. Amigos (DSC 5). 

 

5.2 Evolução da modalidade 

 

A partir dos depoimentos dos participantes foi possível evidenciar a evolução do 

floorball no Brasil e construir uma linha do tempo com os acontecimentos mais marcantes.  

Como já mencionado anteriormente, o floorball tem suas raízes em 1958 nos EUA e Canadá, 

sendo desenvolvido da maneira como praticamos atualmente na Suécia, na década de 1970. A 

chegada da modalidade no Brasil é atribuída ao final dos anos 1990, na capital do estado de São 

Paulo com o sueco Marcelo Jönsson. 

 Neste estudo, os participantes P05 e P10 foram os entrevistados que atuam há mais 

tempo no floorball no Brasil (23 e 22 anos respectivamente) e ambos mencionaram que o 

primeiro contato que tiveram com a modalidade foi no Sesc Consolação. Segundo o P10,  

Meu primeiro contato com floorball aconteceu no Sesc Consolação em São Paulo. 
Isso no início de 1999. Fui convidado por um primo a praticar hóquei. Ele também 
não sabia explicar muito bem como era o esporte, mas que era divertido. Fui conhecer, 
porque eu morava perto do Sesc Consolação na época e foi paixão à primeira vista. 
Desde criança sempre gostei muito de esportes e tive uma adaptação muito rápida aos 
equipamentos, eu não tive nenhum tipo de contato com o equipamento de hóquei ou 
qualquer equipamento com taco e eu gostei porque eu me adaptei muito rápido. E 
desde então nunca parei.  

 

 Além disso, o P05 especificou que foi convidado por um colega de trabalho estrangeiro, 

o sueco Marcelo Jönsson, primeiro presidente da ABF e considerado o precursor do floorball 

em São Paulo:  

E nisso ele comentou que jogava lá no país dele, que ele morou lá desde criança e um 
dia ele disse que tinha conseguido conversar no Sesc Consolação e que tinha um 
equipamento e me convidou para jogar floorball. Me perguntou se eu sabia o que era, 
eu disse que não e ele disse “então vamos lá”. E aí eu fui. Nossa foi uma maravilha, 
logo que eu vi essa dinâmica, a correria, essa coisa da dificuldade de acertar aquela 



51 
 

bolinha, de ter o contato com o material, com o taco, e fazer os movimentos, fazer o 
drible, eu me apaixonei muito (P05). 

 Segundo P10, os treinos foram encerrados temporariamente em função da reforma da 

instituição e para dar continuidade aos treinos foi preciso procurar espaços públicos e privados:  

Ficamos em torno de 6 meses sem poder treinar, não havia quadra. Chegamos a fazer 
na praça Roosevelt, no centro de São Paulo, um treino muito simples, para realmente 
não ficar um hiato sem ter contato com esporte. E quando o esporte retornou, foi como 
um esporte convidado dentro da ACM Centro. Não era um esporte da grade, mas a 
ACM abriu as portas para que o floorball pudesse ser praticado lá e isso foi uma coisa 
muito legal. 
  

 Porém, o número de praticantes foi diminuindo até que os treinos cessaram e não 

aconteceram por 4 anos: “Havia se passado 4 anos, os atletas, a maioria deles, não estavam 

mais interessados em jogar. Para maioria deles foi ali um evento que teve no Sesc e depois não 

teve continuidade”. A partir da iniciativa do P10, os treinos foram retomados e surge a nova 

diretoria da ABF:  

“Eu e o E. decidimos sair comprando o equipamento. Fomos atrás dos próprios atletas 
que haviam decidido que não jogariam mais e oferecemos comprar os equipamentos 
deles. Fomos montando e chegamos a 11 tacos. (...) Então fizemos o nosso primeiro 
treino depois de reunir alguns tacos e atletas. Chegamos a ter a oportunidade de 
conversar com o até então o Presidente da Associação Brasileira que era o Marcelo 
Jönsson que foi quem trouxe o esporte para o Brasil. Ele não estava mais tocando o 
esporte, somente fazendo alguns contatos administrativos. E na época, nós ainda como 
atletas, solicitamos que fosse feita uma nova assembleia. Então nessa nova 
assembleia, uma nova diretoria assumiu, e a partir daí nós começamos a desenrolar 
tudo que hoje findou nessa nova ABF (P10).  
 

 A primeira edição do Campeonato Brasileiro de Floorball aconteceu em 2012, e a edição 

que contou com maior número de times e jogadores inscritos foi a sétima, em 2019. Segundo 

P10:  

O Campeonato Brasileiro de 2019 foi nossa sétima edição. Nós iniciamos o 
Campeonato Brasileiro em 2012, tivemos uma pausa em 2014 pois foi um ano em que 
houve uma crise financeira muito grande no país e muitos times que eram de outros 
estados não poderiam comparecer ao evento. (...) O campeonato de 2019 foi o nosso 
maior campeonato. Aconteceu na cidade de Hortolândia com apoio da prefeitura, que 
nos cedeu um dos ginásios. Tivemos 10 equipes, oriundas de quatro estados. A 
maioria era de São Paulo, até por logística, porque também é onde estão concentradas 
as Associações. Tivemos Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro sendo representados 
por uma equipe cada. 
 

 O P01 destaca a organização do campeonato pela ABF e a participação de equipes 

oriundas principalmente das regiões sudeste e sul do Brasil:  

[...] nós temos o Campeonato Brasileiro e ele é extremamente bem-organizado pela 
Associação Brasileira de Floorball. Ele já foi disputado acho que em 8 edições - agora 
eu já perdi as contas porque no ano passado nós não tivemos. Eu sei que começou em 
2012 e veio em uma sequência. Em 2014 não teve, mas ele é super bem-organizado e 
tem um trabalho de trazer as equipes que vem de longe. Como a maioria das equipes 
está aqui em São Paulo, acaba sendo aqui no estado de São Paulo, mas as equipes de 
Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Paraná vêm para participar. Nós só não 
conseguimos trazer gente de mais longe, realmente os custos acabam ficando muito 
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elevados, não tem muita ajuda nesse sentido. Mas é superbacana, é o evento do ano 
que nós temos do floorball aqui no Brasil (P01). 
 

Depois da sétima edição do Campeonato Brasileiro de Floorball em 2019, os 

participantes relataram viver o melhor momento competitivo e organizacional da modalidade, 

estabelecendo planos e metas para 2020, que foram pausados em decorrência da pandemia da 

Covid-19. Segundo P05, “Antes de começar a pandemia nós, eu, o G.F., estávamos preparando 

o [Campeonato] Paulista. Nós estávamos numa situação em 2019 pra 2020 muito alto astral 

com o floorball. Em 2020 ia ser o auge, e aí aconteceu tudo”. 

 Em 2020, com o novo contexto imposto pela pandemia da Covid-19, a Associação 

Brasileira de Floorball, juntamente com vários núcleos e equipes de floorball, desenvolveram 

atividades online, promovendo a difusão da modalidade e sessões de treino online, como os 

projetos Floorball em casa, Kids with Sticks, Podcast Fala Floorball e Seminário Fala Floorball 

(ABF, 2022). Além disso, na ocasião das entrevistas, os planos para o crescimento da 

modalidade continuaram sendo executados, como a organização do Campeonato Paulista de 

Floorball e os planos para reconhecimento da ABF junto ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB). 

Segundo P10  

Eu posso dizer que hoje no Brasil o floorball está sendo trabalhado para alcançar um 
novo patamar. Nós estamos desenhando um contato com o Comitê Olímpico 
Brasileiro, na verdade já faz 2 anos. Fizemos uma solicitação de reconhecimento e 
essa solicitação foi negada, mais por ajustes no nosso estatuto do que qualquer outra 
coisa. São várias leis que regem o esporte no país e algumas delas são voltadas para a 
parte de administração do desporto, ou como as pessoas devem enxergar os canais 
oficiais das entidades. Então a ABF vem se adequando nos últimos 2 anos para essa 
situação. Em breve, muito breve mesmo, nós esperamos solicitar um novo 
reconhecimento para o Comitê Olímpico Brasileiro. (...) E é justamente o caminho 
que hoje a ABF tem com a Federação Internacional, nós somos filiados a eles desde 
1999 e a IFF, nossa Federação Internacional é filiada ao Comitê Olímpico 
Internacional, salvo engano desde 2011. 
 

Em 2021, ambas as metas foram concretizadas: em 17 de setembro a ABF recebeu o 

título de entidade reconhecida pelo COB, tornando-a parte das confederações esportivas do 

Brasil e o Campeonato Paulista de Floorball aconteceu no mês de outubro, sendo disputado por 

oito equipes (ABF, 2022).  

A linha do tempo da evolução do floorball no Brasil foi construída com os dados obtidos 

nas entrevistas e as pesquisas sobre os acontecimentos e notícias sobre o floorball no Brasil 

(Figura 4). 
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Figura 4. Linha do tempo da evolução do floorball no Brasil 

 
Fonte: autoria própria 

 

5.3 Barreiras e facilitadores 

  

 Nesta seção, os resultados apresentam os achados obtidos referentes às barreiras e 

facilitadores percebidos pelos participantes. As questões sobre as barreiras tiveram como 

objetivo conhecer as dificuldades sentidas para a prática do floorball e os aspectos considerados 

negativos para a prática da modalidade. Já os questionamentos sobre os facilitadores foram no 

sentido oposto, buscando conhecer as opiniões dos participantes sobre suas motivações e os 

aspectos da modalidade considerados positivos. Havia perguntas relacionadas à experiência 

com o floorball e outras modalidades, além de questionamentos sobre a percepção dos 

participantes em relação ao comportamento de outras pessoas. O procedimento de análise gerou 

12 quadros relacionados com as questões do instrumento de entrevista. Destes, cinco 

relacionavam-se aos questionamentos sobre as barreiras (quadros 13 a 17) e sete sobre 

facilitadores (quadros 18 a 24). Foram identificadas 15 IC, numeradas ordinalmente, dando 

continuidade às apresentadas anteriormente. Quando uma mesma IC fosse identificada em 

diferentes questões, o número atribuído se mantinha, porém para cada questão foi construída 

um DSC, identificada numericamente e alfabeticamente: 

6. Engajamento (DSC 6a, 6b, 6c, 6d), 

7. Equipamentos (DSC 7a, 7b, 7c, 7d), 

8. Posicionamento (DSC 8), 

9. Saúde (DSC 9a, 9b, 9c, 9d), 

10. Espaço (DSC 10a, 10b, 10c), 
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11. Conhecimento (DSC 11a, 11b), 

12. Disponibilidade (DSC 12a, 12b), 

13. Incentivo (DSC 13), 

14. Socialização (DSC 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f, 14g), 

15. Competições (DSC 15a, 15b), 

16. Finanças (DSC 16), 

17. Sentimentos (DSC 17a, 17b, 17c, 17d, 17e), 

18. Modalidade (DSC 18a,18b, 18c, 18d), 

19. Crescimento (DSC 19a, 19b) e 

20. Desempenho (DSC 20a, 20b, 20c, 20d, 20e). 

Quando questionados do que menos gostavam no floorball (Quadro 13), os 

participantes, de maneira geral, ficaram bastante pensativos e apresentaram dificuldades para 

elaborar a resposta.  

Quadro 13. IC e DSC sobre o que os participantes menos gostam no floorball 
Do que você menos gosta na modalidade? 

IC 6: Engajamento 
(N=4) 
P01, P08, P10, P11 

DSC 6a: 
Falando de maneira local aqui no Brasil, quem joga ainda não se prende muito nessa 
ideia de fazer o esporte crescer para que ele seja maior e para que tenha mais gente 
jogando. Acho que um incômodo é ver que não tem tantas mulheres praticando e 
que é muito rotativo.  Quando se consegue 2 ou 3 mulheres para entrar numa equipe, 
elas saem. Querendo ou não, para a mulher é desmotivante. Eu sei que o formato 
misto é interessante, mas quando a gente quer competir é complicado. Falando de 
rendimento nós não conseguimos subir um nível. Os países vizinhos não estão 
praticando o esporte como rendimento, então o problema é que não há com quem 
jogar contra. Se houvesse times no Uruguai, Argentina, Paraguai e até mesmo no 
Chile, que ainda está um pouquinho longe, mas que por transporte aéreo é um local 
de fácil acesso, então com certeza isso ajudaria a subir um nível no esporte. 

IC 7: Equipamentos 
(N=2) 
P03, P07 

DSC 7a: 
O floorball não é muito acessível nessa parte de equipamentos porque é preciso 
material adequado. Eu sou doido para ter o meu taco. Alguém poderia fabricar esse 
material, pois não tem no Brasil. Tem um custo além de ser muito inacessível. O 
equipamento para goleiros é necessário e isso é impeditivo muitas vezes. Então com 
o goleiro não dá pra ficar fazendo gambiarra porque coloca em risco a integridade.  

IC 8: Posicionamento 
(N=2) 
P02, P06 

DSC 8: 
O que eu não gosto é de atuar no gol, mas é questão de posições. O goleiro  é 
essencial, mas ninguém gosta muito de ser goleiro. Porque no floorball geralmente 
o goleiro fica de joelho. Não é uma posição muito confortável para ficar. 

IC 9: Saúde 
(N=2) 
P03, P09 

DSC 9a: 
O grande risco de machucar nessa modalidade é você dar uma tacada em alguém. 
Além disso não gosto de levar bolinha na perna ou em qualquer outra parte do corpo. 

As IC destacadas foram engajamento, equipamentos, posicionamento e saúde. A IC que 

obteve maior concordância entre quatro dos participantes foi engajamento, mostrando que o 

fato de haver poucas pessoas jogando floorball é um dos aspectos que os participantes menos 

gostam. Dois participantes mencionaram a falta de acesso aos equipamentos, já que não temos 
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produção nacional e que os equipamentos específicos para goleiros possuem alto custo e são 

necessários por segurança. Sobre posicionamento, dois participantes disseram não gostar de 

jogar na posição de goleiro por ser desconfortável. Por fim, sobre saúde, os participantes 

mencionaram não gostar dos riscos de lesão que a modalidade oferece.  

Sobre as dificuldades sentidas para a prática do floorball (Quadro 14) as IC mais 

destacadas foram equipamentos, espaço, conhecimento e engajamento. 

Quadro 14. IC e DSC sobre as dificuldades encontradas para praticar o floorball 
Você sente alguma dificuldade para praticar o floorball? 

IC 7: Equipamentos 
(N=4) 
P01, P03, P09, P10 

DSC 7b: 
Hoje, em primeiro lugar, eu não posso falar outra coisa que não seja equipamento. 
Existe uma dificuldade muito grande com o equipamento aqui no Brasil. Não há lojas 
e não há empresas que comercializam equipamento, nem taco, nem bolinha, nem 
capacete de goleiro, nem trave e nem nada. E por não ter material fica mais difícil, 
porque o equipamento certificado é importado. Por exemplo, o rinque, que falando 
em valores talvez seja o item mais caro, é um item que dura 15 a 20 anos, talvez mais. 
Mas é um item muito caro e não há produção nacional, é tudo importado, até porque 
todos esses equipamentos certificados passam por uma homologação da Federação 
Internacional junto a laboratórios na Europa e não é qualquer um que pode produzir 
porque provavelmente vai estar totalmente fora dos padrões que são aceitos pela 
Federação Internacional. É difícil para o pessoal que quer começar e está longe dos 
núcleos, encontrar os equipamentos.  

IC 10: Espaço 
(N=3) 
P03, P09, P10 

DSC 10a: 
Por não ter espaço. No geral os espaços que proporcionam o floorball são restritos. 
Então falta locais apropriados. Agora falando de rendimento, as equipes que estão 
em rendimento têm os próprios equipamentos já, e a maior barreira que eu vejo é 
que a maioria nossas quadras não são em tamanhos oficiais. Para o pessoal de 
rendimento falta quadras com formato, tamanho, piso e com todos os acessórios 
corretos. 

IC 11: Conhecimento 
(N= 2) 
P01, P04 

DSC 11a: 
Eu acredito que a divulgação é outra barreira, até porque nós sabemos muito bem 
que aqui no Brasil nós temos uma cultura esportiva basicamente voltada para o 
futebol. Por isso em todas as oportunidades que eu tenho de convites que as pessoas 
fazem para ir lá falar sobre floorball, eu tenho aceitado, tenho ido e aproveitado para 
divulgar para públicos diferentes. Porque acredito que quanto mais pessoas 
conhecerem esporte, mais ele vai chamar atenção de mais pessoas. Acho que no 
Brasil existe essa dificuldade principalmente pelo fato de que as pessoas só pensam 
em futebol e acabam fechando os olhos para modalidades diferentes. É preciso fazer 
com que essa modalidade chegue nos cursos de educação física, chegue para 
estudantes, professores que trabalhem em escolas e clubes, que já desenvolvem um 
trabalho com esporte de maneira social, porque ele é um esporte extremamente 
inclusivo. 

IC 6: Engajamento 
(N=2) 
P03, P08 

DSC 6b: 
Eu não jogo mais porque em minha cidade não tem ninguém que joga. Talvez minha 
maior dificuldade tenha sido o que eu disse antes: chegar lá e ter um grupo onde me 
sinto bem, que seria um grupo com uma maior quantidade de mulheres, com 50% 
ou pelo menos que fosse 30%, mas ter algumas mulheres ali para interagir no 
esporte. 

A maior convergência foi em relação aos equipamentos devido à dificuldade para 

aquisição e o alto custo das taxas de importação. Sobre espaço, as dificuldades referem-se à 

infraestrutura, ou seja, tanto à falta de locais quanto a serem inapropriados para o jogo, que 
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requer piso liso e laterais fechadas para que a bola não saia de campo. Além disso, a falta de 

conhecimento das pessoas sobre o floorball é apontada como uma dificuldade, pois impede que 

a modalidade seja trabalhada em escolas e clubes. Por fim, o engajamento é apontado como 

uma dificuldade, pois a falta de pessoas ou grupos que praticam a modalidade é um impeditivo 

em algumas cidades e regiões. 

Na questão sobre os aspectos negativos do floorball (Quadro 15), os depoimentos 

evidenciaram as seguintes IC: equipamentos, espaço e saúde, corroborando os resultados das 

questões anteriores. Porém duas novas IC surgiram: disponibilidade, que se refere ao tempo 

disponível ou horários ofertados para a prática, e incentivo, que se relaciona com a falta de 

recursos e apoio financeiro para realizar torneios e campeonatos. 

Quadro 15. IC e DSC sobre os aspectos negativos do floorball 
Cite todos os aspectos negativos da modalidade 

IC 7: Equipamentos 
(N=4) 
P02, P05, P09, P10 

DSC 7c: 
Primeiro e principal é a questão dos equipamentos. O que impossibilita é a questão 
do taco principalmente. Por ele não ser tão acessível, eu acho que esse talvez seja o 
ponto negativo que tenha esse esporte. Outra parte que também está voltada para 
o desenvolvimento do esporte, a Federação Internacional solicita e incentiva que 
todos os menores de 16 anos utilizem os óculos de proteção. 

IC 10: Espaço 
(N=3) 
P05, P07, P09 

DSC 10b: 
É exatamente o que eu vejo aqui e que tenho enfrentado em todo este tempo: é a 
oferta da atividade. É poder levar essa atividade para mais espaços, que sejam 
públicos ou privados. Eu acho que as prefeituras poderiam liberar espaços. Falta local 
para se praticar o esporte. 

IC 9: Saúde 
(N=2) 
P02, P09 

DSC 9b:  
Tive algumas situações realmente de bolada, vamos dizer assim. Mas não me lembro 
de ter tido na cabeça, olho essas coisas, mas foi na perna mesmo que aí dá aquele 
ardor, mas é suportável, não é nada que seja uma contusão. Por vezes você pode se 
machucar, levar boladas e elas são fortes e acabam machucando. 

IC 12: Disponibilidade 
(N=2) 
P05, P06 

DSC 12a: 
Como eu disse, não dá para jogar sábado e domingo pelo fato de que as pessoas 
trabalham aos sábados, alguns estudam aos sábados. Ou às vezes é difícil para 
investir tempo. 

IC 13: Incentivo 
(N=2) 
P06, P10 

DSC 13: 
Também é um ponto negativo o engajamento das pessoas para investir dinheiro. 
Infelizmente devido à condição financeira, não é possível fazer vários campeonatos. 

 

As IC obtidas com a questão “o que te faz parar de praticar uma atividade esportiva” 

(Quadro 16) foram saúde, socialização, disponibilidade, competições e finanças.  

Sobre saúde, os participantes informaram que a existência de alguma lesão impede a 

prática, além disso em função do contexto em que as entrevistas foram coletadas (durante a 

pandemia da Covid-19) o risco de contrair uma doença também foi citado nesta categoria. Sobre 

socialização, cinco participantes mencionaram que já pararam de praticar alguma atividade por 

não se identificarem com o grupo social ao qual estavam inseridos. Para quatro participantes, a 
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falta de disponibilidade de tempo e dificuldade em conciliar as atividades profissionais com os 

momentos de lazer é um impeditivo. Dois participantes mencionaram competições, 

convergindo na ideia de que a falta de competições pode ser um fator desmotivador. Na IC 

finanças os discursos apontaram que a falta de apoio financeiro e de remuneração são aspectos 

que podem fazer os participantes deixarem de praticar um esporte. 

Quadro 16. IC e DSC sobre os motivos que levam os participantes a pararem de praticar uma 
atividade esportiva 

O que te faz parar de praticar uma atividade esportiva? 
IC 9: Saúde 
(N=6) 
P02, P04, P06, P07, 
P09, P11 

DSC 9c: 
Em virtude de lesão. E pela pandemia. Só isso. O coronavírus com certeza me fez 
parar de praticar. Só o medo de pegar doença, de que seja inseguro tanto para mim 
quanto para meus colegas do time. Não tem um outro motivo, a não ser que eu tenha 
machucado. Uma lesão (às vezes dependendo da lesão você até consegue continuar 
praticando) Estes seriam motivos de força maior, não ter como praticar, ou eu querer 
me resguardar em relação a isso. Seria a saúde. 

IC 14: Socialização 
(N=5) 
P01, P02, P03, P05, 
P08 

DSC 14a: 
Já parei de praticar alguma coisa não pelo esporte em si, mas pelo grupo social que 
eu estava participando. E a desmotivação vem através de vários setores. Por exemplo 
eu parei de jogar outros esportes porque não vi mais desafios, vi muito risco, o 
ambiente também não era muito bom onde eu joguei, nas vezes que joguei, então 
não foi uma coisa que me deu muito prazer. Atividade que não tenha motivação nem 
me chame. Tem que ser um ambiente legal, gostoso, que todo mundo faz amizade, 
que brincam com outro quando o outro erra. Se for um ambiente muito tenso do 
tipo ‘vamos treinar porque tem que melhorar, tem que competir, tem que ganhar 
isso’ não me atraiu nunca. Eu desisti do futsal com 20 ou 21 anos, e dentre os motivos 
estão os dirigentes, os coordenadores.  

IC 12: Disponibilidade 
(N=4) 
P02, P06, P07, P09 

DSC 12b: 
Só se for por falta de tempo. Hoje em dia principalmente, a questão profissional, a 
questão da disponibilidade de tempo. Que é uma coisa também que me faz às vezes 
deixar a atividade física e o esporte em segundo, às vezes até em terceiro plano. A 
disponibilidade de tempo dificulta bastante, e trabalho é prioridade. Se o horário de 
trabalho coincidir com aquela modalidade você deixa de praticar.  

IC 15: Competições 
(N=2) 
P08, P10 

DSC 15a: 
A falta de campeonato. Se o esporte não tem opções nem de competir, nem de 
praticar, isso me desanima. Quando o nível de competição está baixo. 

IC 16: Finanças 
(N=2) 
P03, P08 

DSC 16: 
A questão de acesso, de facilidade, financeira. A falta de uma remuneração ou a falta 
de apoio. 

 Quando questionados sobre os motivos que levam as pessoas a não praticarem 

floorball (Quadro 17), as opiniões dos participantes deram origem às IC espaço, sentimentos e 

equipamentos.  

Quatro dos participantes apresentaram ideias convergentes de que faltam espaços 

adequados para a prática. Em relação aos sentimentos, os participantes acreditam que as pessoas 

deixam de praticar floorball por sentirem medo de experimentar, vergonha e por timidez. As 

entrevistas também evidenciaram que as pessoas deixam de praticar floorball por não ter 
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equipamentos adequados e mesmo que hoje exista a possibilidade de empréstimo de materiais 

pelas associações, a necessidade de importação acaba dificultando a aquisição. 

Quadro 17. IC e DSC com a opinião dos participantes sobre o que leva as pessoas a não 
praticarem o floorball 

Em sua opinião, o que leva as pessoas a não praticarem o floorball? 
IC 10: Espaço 
(N=4) 
P03, P04, P06, P08 

DSC 10c: 
Eu acho que muitas vezes falta espaços adequados. Falta ter um local adequado para 
praticar. Porque sempre que você for numa quadra gratuita, em um bom horário, ela 
estará ocupada com pessoas jogando futebol. Então você não tem muita abertura. 
Como eu falei para você, hoje a única dificuldade que consigo apontar, na minha 
opinião, é o espaço. Quando há espaço sobra sempre o pior, ou o problema é a falta 
dele. Às vezes não é porque a pessoa não gosta do esporte que ela deixa de jogar, 
mas por outros motivos, como por exemplo ficar muito longe da quadra em que há 
treinos ou não ter como se locomover até onde está tendo treino. 

IC 17: Sentimentos 
(N=4) 
P05, P06, P10, P11 

DSC 17a: 
O medo. Nessa minha caminhada percebi que o pessoal tem muito medo de 
experimentar. Mas tem uns que são resistentes por causa de vergonha. Acredito que 
a vergonha por não saber jogar é uma delas. De enfrentar o diferente, o que não está 
na praia dele. O que atrapalha as pessoas a participarem muitas vezes é a timidez. 
Quando uma pessoa chega no lugar que não é o lugar dela e tem um esporte que 
não é o esporte dela, muitas vezes ela tem muita timidez para dar o primeiro passo. 
Às vezes as pessoas têm receio que isso aconteça ou têm medo do taco acertar no 
rosto, o que pode acontecer.  

IC 7: Equipamentos 
(N=3) 
P03, P06, P08 

DSC 7d: 
Os materiais que às vezes não são apropriados para pessoa. Porque nem sempre você 
acha um taco que seja adequado para cada pessoa e cada tamanho. O difícil acesso 
à equipamentos. Durante muito tempo houve essa necessidade de ter que exportar 
o stick e a bolinha, de ter que trazer de fora do Brasil. E ficou essa ideia de que ele é 
um esporte caro se você quiser implementar em uma escola ou clube. Hoje eu já não 
tenho mais esse olhar, já não vejo mais isso porque existe empréstimo de material 
pela ABF e pela Federação. 

Os resultados que abordam os facilitadores são apresentados nos Quadros 18 a 24. 

Quando perguntados sobre o porquê jogam floorball (Quadro 18), as IC destacadas 

foram sentimentos, modalidade, crescimento, socialização e desempenho. Quase todos os 

participantes (N=10) atribuíram a prática a algum sentimento, como por exemplo o gosto pela 

prática esportiva, diversão e prazer. Para oito dos entrevistados a própria modalidade também 

se apresenta como um motivador, seja pelas características técnico-táticas, dinâmica, lógica do 

jogo ou por ser uma modalidade não convencional. A IC crescimento reflete o desejo e o 

comprometimento dos entrevistados em contribuir para com a evolução da modalidade. A 

socialização demonstra que as relações sociais e de amizade são importantes fatores de 

motivação. Por fim, a IC desempenho demonstra que os participantes jogam para melhorar sua 

performance e participar em campeonatos. 



59 
 

Quadro 18. IC e DSC sobre os motivos de jogar floorball 
Porque você joga floorball? 

IC 17: Sentimentos 
(N=10) 
P01, P02, P03, P04, 
P05, P07, P08, P09, 
P10, P11 

DSC 17b: 
Eu sempre gostei muito de esporte. Comecei a brincar de bola desde pequenininho. 
Peguei gosto. Gosto muito de novidades. Percebo o quanto o floorball é muito 
divertido e interessante. É um esporte extremamente prazeroso e pensando no meu 
tempo livre eu quero fazer uma coisa prazerosa. Quando conheci o floorball me 
encheu o coração. A gente se apaixona quando percebe que se encaixa em 
determinado esporte. Eu gosto de desafio e o floorball é desafiador. É algo diferente 
de tudo que eu já pratiquei antes e gosto de ter contato com algo novo e que chama 
atenção. Me sinto realizado  toda vez que eu jogo, porque eu gosto mesmo do jogo 
e gostar do jogo é o que me faz estar ali. 

IC 18: Modalidade 
(N=8) 
P01, P02, P03, P05, 
P06, P07, P08, P09 

DSC 18a: 
Eu jogo porque é dinâmico. Sinto muito prazer em aprender porque é desafiador e 
eu gosto dessa parte do desafio, de manusear o sticker, conduzir a bolinha, a finta e 
o drible. E por ter pouco contato físico. Então é legal essa proposta de trazer mais 
um jogo onde quem marcar gol ou quem fizer mais pontos ganha. É um esporte fácil 
de jogar e não tem muitas regras. Ter essa facilidade me fez gostar. Quando eu 
conheci o floorball eu entendi que era um esporte diferente no qual eu poderia 
aprender junto com outras pessoas. É uma modalidade incomum e por ser também 
um esporte amador é tudo muito novo por aqui, então todo mundo está na mesma 
vibe. 

IC 19: Crescimento  
(N=4) 
P01, P05, P07, P10 

DSC 19a: 
Minha motivação é realmente ter mais pessoas jogando. Eu gostaria muito que as 
pessoas tivessem oportunidade de ensinar o floorball para outras também e mais 
pessoas pudessem aprender sobre ele. Quero muito que o esporte se destaque cada 
vez mais, que cresça, porque todo mundo ali, luta para melhorar a modalidade e para 
manter aceso todo o cenário, de modo que o jogo possa ser disputado. Sempre tento 
ser a pessoa que está influenciando os outros atletas para que eles mantenham as 
práticas, para que queiram aumentar o número de atletas e chamem mais pessoas. 

IC 14: Socialização 
(N=4) 
P03, P04, P07, P11 

DSC 14b: 
Eu criei certa amizade com as pessoas que jogam floorball. Criei amigos dentro do 
esporte e da competição. Nos grupos e times existe acolhimento e tenho a sensação 
de integração e socialização. Estar com o pessoal que gosta de fazer a mesma coisa 
me leva bastante aos treinos. Existe fraternidade na relação entre as pessoas que 
jogam floorball. Eu gosto de poder estar com várias pessoas diferentes ao mesmo 
tempo e de diversidade. Todo mundo tem chance de fazer gol, de fazer um passe 
legal, de treinar e o fato de ter pouco contato físico agrega uma galera mais velha 
também. 

IC 20: Desempenho 
(N=4) 
P03, P04, P09, P10 

DSC 20a: 
Pela evolução, de jogar cada vez mais e ver o desenvolvimento. E claro, participar dos 
campeonatos. Estou sempre de olho no competitivo, onde consigo desenvolver um 
bom jogo, uma boa jogada e marcar gol. Quero ser o melhor atleta.  

 Foi perguntado aos participantes do que mais gostavam na modalidade (Quadro 

19) e as ICs que mais se destacaram foram: modalidade, socialização, desempenho e 

conhecimento. Na IC modalidade nota-se que as características do floorball como dinâmica de 

jogo, fundamentos e equipamentos foram destacadas por nove dos entrevistados, demostrando 

que a própria modalidade pode ser percebida como um facilitador. A IC socialização demonstra 

que o floorball promove o desenvolvimento das relações sociais nos grupos e favorece a 

inclusão por se tratar de uma modalidade amadora. Na IC desempenho os participantes 
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destacaram os aspectos relacionados à melhora do desempenho pessoal e da aprendizagem das 

ações do jogo. Na IC conhecimento destacou-se a possibilidade de aumentar o repertório 

esportivo e praticar outro tipo de atividade. 

Quadro 19. IC e DSC sobre os aspectos que os participantes mais gostam na modalidade 
Do que você mais gosta na modalidade? 

IC 18: Modalidade 
(N=9) 
P01, P02, P04, P05, 
P06, P07, P08, P09, 
P10 

DSC 18b: 
Gosto do fato de ser diferente, o uso do taco é muito interessante. Além disso, é um 
esporte coletivo, então não depende totalmente da minha habilidade. Mesmo 
quando não estou jogando gosto de assistir porque o jogo é bonito. O jogo é bem 
veloz, está longe de ser monótono. Então o que eu mais gosto no jogo é a velocidade 
que os times conseguem se arrumar, se organizar em quadra para receber os passes. 
Na mesma hora que você está no ataque, está na zaga. Esse dinamismo me atrai. É 
desafiador mas não tão complexo. Você tem que pensar rápido para conseguir 
produzir a melhor jogada e acertar o gol. Eu gosto de tudo. 

IC 14: Socialização 
(N=4) 
P02, P03, P08, P09 

DSC 14c: 
Do que eu mais gosto? A diversidade que o floorball contempla. Diversidade de 
pessoas e de idade. É um esporte democrático porque todo mundo participa e de 
uma forma igualitária. Como o floorball é uma coisa nova, ele também proporcionou 
a participação de várias pessoas de categorias diferentes. É uma modalidade 
acessível, muito inclusiva. Existe essa sociabilização, é democrático e quando faço um 
gol, fico alegre e recebo mais motivação do grupo.  

IC 20: Desempenho 
(N=3) 
P07, P09, P11 

DSC 20b: 
O gostoso do floorball é isso: não tem nada impossível, a pessoa consegue fazer 
mesmo que não tenha talento para aquilo, que não tenha tanta destreza. A evolução 
é muito rápida. Então tem manobras que aprendo, que eu gosto e fico encantado. 
Quando começo a praticar um esporte, quero ganhar, sempre. O mais legal é quando 
você faz o gol, principalmente por causa dessa competitividade e pela vontade de 
ganhar. 

IC 11: Conhecimento 
(N=2) 
P01, P03 

DSC 11b: 
Com o amadurecimento, como profissional de educação física, o que mais gosto é a 
variabilidade de modalidades, abrir o leque de possibilidades. Poder levar essa 
experiência para os alunos para diversificarem a cultura que eles têm de movimento, 
para trabalhar com outros tipos de atividades, com outros esportes. 

Foi solicitado que os participantes citassem todos os aspectos positivos da modalidade 

(Quadro 20) e as IC obtidas foram modalidade, socialização e desempenho.  

Sobre a modalidade os aspectos positivos estão relacionados à simplicidade das regras, 

aos fundamentos e dinamismo do jogo e ao fato de ser uma modalidade amadora, o que permite 

que os atletas se destaquem.  

A socialização também é percebida como um dos pontos fortes da modalidade, pois 

permite a interação, inclusão e participação de diferentes perfis de pessoas no mesmo jogo. E o 

desempenho, que foi evidenciado com um dos aspectos positivos do floorball pois desenvolve 

o condicionamento físico dos participantes. 
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Quadro 20. IC e DSC sobre os aspectos positivos da modalidade 
Cite todos os aspectos positivos da modalidade. 

IC 18: Modalidade 
(N=4) 
P02, P05, P09, P10 

DSC 18c: 
Eu considero o floorball com conjunto de regras bem simples de serem seguidas. 
Mesmo sendo novo os fundamentos são simples de desenvolver, não tem nada 
muito complexo e que exige uma habilidade muito extraordinária. Tem esse 
dinamismo de deslocamento que é ótimo para criança. Essa mobilidade para o 
desenvolvimento e para o crescimento é ótima. É uma modalidade esportiva fácil, 
diferente e  variada. É um esporte dinâmico, onde tem velocidade no jogo e não é 
um jogo monótono. Eu também atribuo o fato dele ter a questão do gol semelhante 
ao futebol. A democratização, por ser um esporte novo e as pessoas não terem (a 
maioria né) um destaque. 

IC 14: Socialização 
(N=4) 
P05, P07, P10, P11 

DSC 14d: 
A interação com outro colega. É aquilo que eu disse sobre integração e socialização. 
Eu posso considerar que é um esporte bastante inclusivo. Quando falamos da parte 
de recreação qualquer um pode brincar, adulto, idoso, criança e eu sempre procuro 
levar isso dentro das clínicas de floorball, para mostrar que é possível. Eu aprendi 
muito no esporte, que as pessoas têm limitações e que precisamos respeitar o limite 
de cada um. 

IC 20: Desempenho 
(N=2) 
P09, P10 

DSC 20c: 
Esse espírito de competição. Gosto muito por causa do condicionamento físico 
também. Tem um condicionamento físico muito grande porque é preciso treinar para 
conseguir ter essa explosão no jogo oficial para ficar um minuto e meio até trocar a 
linha. 

As IC obtidas sobre os motivos que levam os participantes a continuarem uma prática 

esportiva (Quadro 21) foram sentimentos, saúde e socialização.  

Quadro 21. IC e DSC sobre os fatores que levam à continuidade de prática esportiva 
O que te faz dar continuidade a uma prática esportiva? 

IC 17: Sentimentos 
(N=7) 
P01, P03, P04, P06, 
P07, P09, P11 

DSC 17c: 
E eu incluiria novamente a questão da diversão que eu falei lá atrás, que para mim é 
fundamental também. Não adianta praticar esporte que você fica ali tenso, que você 
tem medo de errar. Essa parte afetiva, parte do prazer, a diversão, aliviar o estresse. 
Eu gosto. O gostar influencia muito. O amor. Eu amo praticar esporte. Porque a 
prática de esporte coletivo é um momento de descontração, faz com que eu me sinta 
bem. 

IC 9: Saúde 
(N=6) 
P02, P04, P05, P08, 
P09, P10 

DSC 9d: 
Primeiro a questão da saúde. Saúde, questão física e a questão mental e psicológica 
da prática de esporte. Ter uma qualidade de vida melhor, ter um motivo para eu ter 
a saúde física melhor. Tem que ser interessante, eu tenho que ver nela algum efeito 
ou mudança que vai proporcionar ou que vai trazer coisas boas e melhorar cada vez 
mais a capacidade física ou de compreensão, que vai mudar alguma coisa na vida. E 
eu vou sempre pela questão de saúde mesmo e para estar com o condicionamento 
legal. O sedentarismo não é algo que cogito em minha vida. Por lazer, por pensar na 
questão da saúde, não só física, mas saúde mental também. Para desestressar. E a 
segunda parte é da própria saúde, porque o condicionamento físico é extremamente 
importante. 

IC 14: Socialização 
(N=4) 
P02, P04, P05, P07 

DSC 14e: 
Tem uma questão social muito grande porque eu gosto de gente, eu gosto de estar 
junto. Ter amigos também, porque é muito legal ter um grupo de amigos que 
praticam esporte. Então o que motiva também é isso: poder proporcionar essa 
atividade para uma maior quantidade de pessoas, onde você corre, fica, bate, que 
vai ter um monte de gente para interagir. Eu adoro estar ali, em grupo. 
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Sete dos participantes atribuíram a continuidade da prática a sentimentos como 

diversão, prazer, alívio do estresse e gosto pela prática esportiva. Seis participantes disseram 

que a manutenção da saúde (física e psicológica) e o combate ao sedentarismo são fatores que 

motivam a continuidade. Sobre socialização quatro participantes atribuíram o fato de gostar de 

estar em grupo, ter amigos ou companheiros de esporte e proporcionar a atividade do floorball 

para o maior número de pessoas como um fator importante. 

No quadro 22, as respostas para a pergunta “Como você se sente ao jogar floorball” 

trouxeram aspectos relacionados ao desempenho, à socialização e aos sentimentos.  

Quadro 22. IC e DSC sobre como os participantes se sentem ao jogar floorball 
Como você se sente ao jogar floorball? 

IC 20: Desempenho 
(N=7) 
P04, P06, P07, P08, 
P09, P10, P11 

DSC 20d: 
Quando eu comecei a praticar o floorball isso trouxe uma mudança na minha vida, 
eu me senti melhor, mais disposto a fazer atividades, me senti melhor com meu 
próprio corpo. Aprendi que para jogar floorball, se eu tiver uma competição, eu 
tenho que estar focado. Analisa a minha idade e a idade da molecada que está ali. O 
pessoal poderia muito bem dizer que eu não tenho a mesma pegada que eles. Eles 
me colocam no ataque, me fazem participar de tudo, dizem que consigo fazer gols 
maravilhosos (e eu sei que faço). Então eu me sinto um atleta acima da média de 
treinos. Devido a essas competições em que acabo me envolvendo. Tenho o 
sentimento de sempre estar sendo desafiada a melhorar a técnica. Se estou 
treinando ou se estou numa recreação, eu jogo sempre da mesma forma, para 
ganhar. 

IC 14: Socialização 
(N=6)  
P01, P06, P07, P08, 
P09, P10 

DSC 14f:  
Mas o jogar floorball em si é para mim e sempre foi a diversão, o fator diversão, 
principalmente por estar cercado por amigos. E eu acho que essa sociabilização com 
o pessoal também, pois faço amizade e uma série de coisas. Então são pessoas que 
acabam entrando no meu convívio social também para outras coisas, para ir a um 
aniversário, para ir a um churrasco e para fazer uma viagem. Acaba sendo um tipo de 
um círculo social. Esse sentimento de integração, de estar dentro, não ser 
discriminada pela minha idade e ser acolhida é sensacional. 

IC 17: Sentimentos 
(N=5) 
P01, P03, P04, P08, 
P09 

DSC 17d: 
Eu me divirto acima de qualquer coisa. Gosto de jogar porque é onde é divertido, é 
bacana, é dinâmico. Eu me sinto desafiado, no bom sentido da palavra, não é uma 
coisa desconfortável. Mas desafiado por poder entender melhor a modalidade. Eu 
sinto prazer em jogar, muito prazer em jogar. Me sinto relaxado pensando em 
sentimentos como momento de lazer. E alegre! O floorball me traz sentimentos 
assim: de desafio, aprendizado, felicidade. Essa adrenalina traz um bem-estar. 
Praticar o esporte me dá uma segurança maior em relação ao meu corpo. Um dos 
sentimentos seria essa sensação da euforia. Então acho que é um sentimento de 
alegria, de euforia e de felicidade. 

Sobre desempenho, sete participantes evidenciaram sentir mais disposição, melhor 

percepção da imagem corporal, foco e alegria durante os jogos.  

Na IC socialização, seis entrevistados disseram se sentir integrados ao grupo e se 

divertir por estar entre amigos, evidenciando a transferência da amizade do ambiente do jogo 

para a vida pessoal.  
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E em relação aos aspectos sobre sentimentos, cinco participantes mencionaram termos 

variados, expressando diversão, sensação de desafio, prazer, relaxamento, alegria e felicidade. 

Além disso, os sentimentos também foram associados a sentir-se melhor em relação ao próprio 

corpo. 

Os resultados obtidos nas questões sobre o que leva as pessoas a praticarem o floorball (Quadro 

23), evidenciaram as IC modalidade, socialização, engajamento e sentimentos.  

Na opinião de cinco participantes a modalidade, por si só, atrai o público por ser 

diferente e utilizar equipamentos bonitos e coloridos. Além disso, o conjunto de regras é de 

fácil aprendizagem e, por se tratar de um esporte amador, o nível dos jogadores é semelhante, 

favorecendo a participação.  

Sobre a socialização, os depoimentos apontam que ambientes acolhedores, fazem com 

que as pessoas se sintam pertencentes à equipe deixando-as à vontade para praticar.  

O engajamento das pessoas também contribui para motivar a adesão à prática. Além 

disso, os sentimentos de curiosidade e de se sentir à vontade em um ambiente também foram 

mencionados como aspectos que levam as pessoas à prática. 

Quadro 23. IC e DSC com a opinão dos participantes sobre o que leva as pessoas a praticarem 
o floorball 

Em sua opinião, o que leva as pessoas a praticarem o floorball? 
IC 18: Modalidade 
(N=5) 
P01, P04, P05, P06, 
P10 

DSC 18d:  
A primeira coisa que chama muita atenção são as cores. O equipamento do floorball 
é muito bonito. Visualmente ele é muito bonito. Eu vejo que as pessoas procuram 
floorball por ser uma atividade diferente. Por ser uma atividade diferente, por usar 
um material totalmente diferente e porque as pessoas querem experimentar esse 
tipo de habilidade com o taco, com a bolinha. É uma modalidade em que eu não sou 
tão cobrado, onde eu consigo jogar, eu não vou ser muito julgado, vai dar mais tempo 
para o meu aprendizado. É um esporte que é fácil de aprender. Outra coisa é que é 
fácil jogar desde quando se tem o primeiro contato com o esporte. Como é um 
esporte amador tem espaço para todo mundo jogar. E no floorball todas as pessoas 
estão aprendendo, todas as pessoas têm um nível de iniciante, e por mais que 
participem há muito tempo eu não vejo um desnível tão grande.  

IC 14: Socialização 
(N= 3) 
P01, P04, P11 

DSC 14g: 
Por ele ser inclusivo. É uma modalidade onde as  pessoas se sentem bem recebidas, 
onde o ambiente é acolhedor mesmo. E as pessoas compreendem mais, porque 
pensam que passaram por isso também, também tiveram dificuldades, então acho 
que tem uma empatia maior. 

IC 6: Engajamento 
(N=2) 
P04, P06 

DSC 6c: 
É uma questão de trazer as pessoas e fazer elas se sentirem bem no esporte. Observo 
muito esse engajamento em adolescentes e até em algumas crianças. Acredito que 
a partir do momento que a pessoa consegue se entregar a algo, ela passa a ter um 
bom engajamento, passa a amar a modalidade. 

IC 17: Sentimentos 
(N=2) 
P01, P10 

DSC 17e: 
Acho que as pessoas continuam porque elas ficam bem à vontade. Eu vejo que o 
primeiro contato das pessoas é sempre por curiosidade, por não conhecerem e 
querer praticar, entender e brincar. 
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Sobre as expectativas dos participantes com o floorball (Quadro 24), podemos notar 

quatro IC que se complementam: crescimento, competições, desempenho e engajamento.  

Quadro 24. IC e DSC sobre as expectativas dos participantes com a modalidade 
Quais são as suas expectativas com a modalidade? 

IC 19: Crescimento 
(N=4) 
P01, P03, P06, P11 

DSC 19b: 
A expectativa passou a ser essa também: de ter mais pessoas e mais equipes jogando 
por aqui. Eu acho que são as 2 coisas que hoje me movem em relação ao floorball: 
fazer ele crescer mais e torná-lo mais conhecido pelas pessoas. Acredito que o 
floorball depende de nós para crescer e espero que o esporte cresça, que mais gente 
participe.  

IC 15: Competições 
(N=3)  
P01, P10, P11 
 

DSC 15b: 
Eu não tinha essa expectativa de criar algo, mas as coisas foram se sucedendo. Com 
as pessoas que quiseram jogar, formou-se a equipe. Tendo a equipe, pensei que já 
que vamos formar um time e vamos jogar sempre, vamos buscar uma competição. 
Então eu espero brevemente, que possamos como seleção nacional, ter algum 
confronto em algum campeonato, seja em eliminatórias ou até possivelmente fazer 
parte do campeonato mundial de floorball. Mas eu gostaria de poder representar o 
meu país como atleta. Com o passar dos anos, [espero que] a equipe se 
profissionalize cada vez mais, que seja frequente essas participações tanto em 
eliminatórias quanto em campeonato mundial. Uma das minhas vontades é essa: que 
nós tenhamos futuramente condições de poder jogar, ou melhor, de estar em um 
nível de poder jogar o mundial. De pegar os melhores jogadores de cada time e levar 
para representar o Brasil. 

IC 20: Desempenho 
(N=2) 
P04, P06 

DSC 20e: 
A minha expectativa pessoal é sempre colaborar da melhor forma com o time. A 
sensação que eu sempre tenho é a de dar o meu melhor desempenho. Eu fiquei 
muito satisfeito com meu desempenho, e quando eu tenho desempenho muito bom 
eu fico muito feliz, mas o desempenho do time sempre é o mais importante para 
mim, sempre é o time ter o melhor resultado, as pessoas ficarem felizes com o 
resultado do jogo. E mesmo que a gente não vença ou seja campeão, se tivermos 
jogos bons, jogos bonitos, se tivermos sentido muita emoção e nos divertido bastante 
é o que importa. Então a partir desse ano eu me engajei para melhorar muito o meu 
jogo, engajei mesmo, e consegui adentrar na equipe deles. Hoje o time me motiva a 
continuar. Sou um dos líderes da equipe, sou um dos líderes no cenário brasileiro de 
floorball. 

IC 6: Engajamento 
(N=2)  
P01, P09 
 

DSC 6d: 
Acho que hoje a minha expectativa mudou um pouco no sentido de realmente querer 
que o esporte se desenvolva mais, não de forma local, mas também de forma 
nacional para nós ampliarmos a quantidade de pessoas jogando, a quantidade de 
equipes que existem. Não fico imaginando que o floorball entre nas Olimpíadas, mas 
no crescimento dele, sobre as pessoas conhecerem, das pessoas levarem para as 
escolas, clubes, em praças públicas. Então essa expansão vai agregando e nós 
conseguimos formar um grupo de WhatsApp com essa intenção de reunir as atletas 
e fazer os jogos. Então a ideia é formar um time feminino por representatividade 
também. Eu acho que fica um jogo mais equilibrado na competição, um pouco mais 
igualado. 

A maioria dos participantes se preocupa com o crescimento da modalidade, desejando 

que o floorball expanda e que tenha mais núcleos e equipes. As próximas duas IC (competições 

e desempenho) estão fortemente relacionadas com as expectativas de crescimento, já que a 

maior visibilidade da modalidade permitirá acontecer mais torneios e campeonatos e, 
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consequentemente, aumentar o nível de desempenho dos jogadores. E, por fim, temos a IC de 

engajamento. De maneira geral, as expectativas estão fortemente relacionadas e interligadas, já 

que ter mais pessoas praticando floorball, seja em escolas, nos momentos de lazer ou em 

núcleos de treinos, pode levar ao aumento do número de praticantes e, consequentemente, a 

formação de equipes. 

 

 

5.4 Quadro síntese 

  

 Os resultados apresentados permitiram categorizar e organizar os diversos aspectos 

referentes às barreiras e facilitadores obtidos nas entrevistas. Como mencionado anteriormente, 

as IC foram classificadas nas categorias barreiras e facilitadores e relacionadas a três 

subcategorias conforme suas características (ambientais, intrínsecas, ou sociais). A partir dessa 

classificação foi possível verificar que algumas ICs se apresentaram apenas como barreiras ou 

facilitadores, enquanto outras foram consideradas em ambos os casos. Os Quadros 13 a 17 

referiam-se aos DSC relacionados com barreiras, enquanto os Quadros 18 a 24 apresentaram 

os resultados referentes aos facilitadores. Sete IC foram percebidas como barreiras, três IC 

como facilitadores e cinco IC que podem ser tanto barreiras quanto facilitadores, dependendo 

do contexto ou da ligação com outros fatores. Com o objetivo de organizar e unificar os 

discursos, em função das IC que foram apontadas pelos participantes, foram criados DSC 

específicos para cada tema, mesclando os discursos, inclusive quando uma IC se apresentava 

como barreira e facilitador simultaneamente. Os quadros 25, 26 e 27 apresentam, 

respectivamente, os DSC das subcategorias ambientais, intrínsecas e sociais, sendo que na 

primeira coluna os dados mostrados são a IC, a classificação (barreira, facilitador ou ambos), o 

número de participantes que mencionaram a IC (N), quais participantes, em quantas questões a 

IC foi mencionada e em quais quadros.  

O quadro 25 apresenta as subcategorias relacionadas aos fatores ambientais, onde duas 

ICs se destacaram: equipamentos e espaço, ambas classificadas como barreiras.  

A IC equipamentos foi apresentada em quatro questões/quadros, mencionada por oito 

participantes, onde destacou-se a dificuldade de acesso aos equipamentos devido à falta de 

produção e comercialização dos mesmos. A IC espaço foi apresentada em três quadros, 

mencionada por oito participantes, onde foi revelado dois pontos principais: muitas vezes não 

existe local para a prática, e quando existe não é apropriado. 
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Quadro 25. Classificação e DSC dos fatores ambientais 
Fatores ambientais 

7. Equipamentos 
Barreira 
(N=9) 
P01, P02, P03, P05, 
P06, P07, P08, P09, 
P10 
4 questões: 
Quadros 12, 13, 14, 16 

DSCEquipamentos 
Existe uma dificuldade muito grande com o equipamento aqui no Brasil. Não há lojas 
e não há empresas que comercializam equipamento, nem taco, nem bolinha, nem 
capacete de goleiro, nem trave e nem nada. Durante muito tempo houve essa 
necessidade de ter que importar o sticker e a bolinha, de ter que trazer de fora do 
Brasil. E ficou essa ideia de que ele é um esporte caro se você quiser implementar 
em uma escola ou clube. Hoje eu já não tenho mais esse olhar, já não vejo mais isso 
porque existe empréstimo de material pela ABF e pela Federação. Mas ainda assim é 
difícil para o pessoal que quer começar e está longe dos núcleos, encontrar os 
equipamentos.   

10. Espaço 
Barreira 
(N= 8) 
P03, P04, P05, P06, 
P07, P08, P09, P10 
3 questões: 
Quadros 13, 14, 16 

DSCEspaço 

No geral os espaços que proporcionam o floorball são restritos e falta locais 
apropriados. A maioria das quadras não tem tamanhos oficiais. Para o pessoal de 
rendimento falta quadras com formato, tamanho, piso e com todos os acessórios 
corretos. Falta local para se praticar o esporte e existe dificuldade para levar essa 
atividade para mais espaços, que sejam públicos ou privados. Não há espaço, e 
quando o espaço existe é inapropriado. 

No quadro 26, classificadas na subcategoria referente aos fatores intrínsecos, estão as 

IC sentimentos, saúde, desempenho, disponibilidade e finanças. É importante destacar que 

quando a IC foi classificada como barreira e facilitador, o primeiro parágrafo foi relacionado à 

barreira e o segundo parágrafo à facilitador. 

A IC sentimentos foi atribuída quando qualquer tipo de sentimento, aspecto emocional 

ou de ordem psicológica do participante, demonstrava interferir na prática da modalidade ou 

quando, qualquer tipo de sentimentos, emoções e aspectos psicológicos, influenciaram o 

engajamento e a adesão da prática. Foi classificada tanto na categoria barreira quanto na 

categoria facilitador, sendo destacada por todos os participantes e mencionadas em 5 questões. 

Dentre os sentimentos associados às barreiras estão o medo de experimentar ou se machucar, a 

vergonha por não saber jogar e a timidez. Já os sentimentos que atuam como facilitadores estão 

relacionados à curiosidade, diversão, prazer e autoconhecimento.  

A IC saúde, também classificada em ambas as categorias, foi mencionada por dez 

entrevistados, em quatro questões. As barreiras associadas foram o risco de lesões em função 

da manipulação inadequada do equipamento ou da falta de habilidade na realização dos passes 

de bola. Além disso, os participantes relataram a pandemia da Covid-19 como barreira, uma 

vez que foi necessário pausar as atividades em decorrência da adoção dos protocolos sanitários 

para evitar a disseminação do vírus. Quando apontada como facilitador, os participantes 

atribuíram a IC à importância da prática para manutenção da saúde, ao combate ao sedentarismo 

e para ter melhor qualidade de vida.  
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Quadro 26. Classificação e DSC dos fatores intrínsecos 
Fatores intrínsecos 

17. Sentimentos 
Barreira e Facilitador 
(N=11) 
P01, P02, P03, P04, P05, 
P06, P07, P08, P09, P10, 
P11 
5 questões: 
Quadros 16, 17, 20, 21, 
22 

DSCSentimentos 

Eu percebo que o pessoal tem muito medo de experimentar. São resistentes por sentir 
vergonha por não saber jogar. Quando alguém chega no lugar que não é o dela e tem um 
esporte que não é o dela, sente muita timidez para dar o primeiro passo. Ou sente receio 
de que aconteça algo, ou medo do taco acertar no rosto.  
Por outro lado eu vejo que o primeiro contato das pessoas é sempre por curiosidade, por 
não conhecerem e querer praticar, entender e brincar. Sempre gostei muito de esporte. 
E de novidades. O floorball é muito divertido e interessante. É um esporte extremamente 
prazeroso e desafiador. Diferente de tudo que já pratiquei. Me sinto realizado  toda vez 
que jogo, porque gosto mesmo do jogo. Praticar o esporte me dá uma segurança maior 
em relação ao meu corpo. 

9. Saúde 
Barreira e Facilitador 
(N=10) 
P02, P03, P04, P05, P06, 
P07, P08, P09, P10, P11 
4 questões: 
Quadros 10, 12, 13, 18 

DSCSaúde 

O grande risco de machucar nessa modalidade é você dar uma tacada em alguém. Por 
vezes você levar boladas e elas são fortes. Às vezes dependendo da lesão você até 
consegue continuar praticando. Além disso, o coronavírus me fez parar de praticar, por 
medo de pegar doença, e de que fosse inseguro tanto para mim quanto para meus 
colegas do time.  
Mas eu pratico floorball pela questão da saúde física, mental e psicológica da prática de 
esporte. Para ter uma qualidade de vida melhor. Eu tenho que ver na prática algum efeito 
ou mudança que vai proporcionar ou que vai trazer coisas boas e melhorar cada vez mais 
a capacidade física ou de compreensão, que vai mudar alguma coisa na vida ou para estar 
com o condicionamento legal. O sedentarismo não é algo que cogito em minha vida. 

20. Desempenho  
Facilitador 
(N=8) 
P03, P04, P06, P07, P08, 
P09, P10, P11 
5 questões: 
Quadros 17, 18, 19, 21, 
23 

DSCDesempenho 

Quero ser o melhor atleta. Estou sempre de olho no competitivo, onde consigo 
desenvolver um bom jogo, uma boa jogada e marcar gol. E claro, participar dos 
campeonatos. Tem manobras que aprendo, que eu gosto e fico encantado. Tenho que 
ter um condicionamento físico muito grande para conseguir ter essa explosão no jogo 
oficial, para ficar um minuto e meio até trocar a linha. Quando comecei a praticar o 
floorball me senti melhor, mais disposto a fazer atividades, me senti melhor com meu 
próprio corpo. A minha expectativa pessoal é sempre colaborar da melhor forma com o 
time. E mesmo que a gente não vença ou seja campeão, se tivermos jogos bons, jogos 
bonitos, se tivermos sentido muita emoção e nos divertido bastante é o que importa. 

12. Disponibilidade 
Barreira 
(N=5) 
P02, P05, P06, P07, P09 
2 questões: 
Quadros 14, 15 

DSCDisponibilidade 

Às vezes é difícil para investir tempo. Hoje em dia principalmente, a questão profissional 
me faz deixar a atividade física e o esporte em segundo, às vezes até em terceiro plano e 
trabalho é prioridade. Se o horário de trabalho coincidir com aquela modalidade você 
deixa de praticar. Não dá para jogar sábado e domingo pelo fato de que as pessoas 
trabalham aos sábados, alguns estudam aos sábados. 

11. Conhecimento  
Barreira e Facilitador 
(N=3) 
P01, P03, P04 
2 questões: 
Quadro 13 e 18 

DSCConhecimento  
Uma outra barreira importante é o conhecimento. Nós precisamos fazer com que essa 
modalidade chegue nos cursos de educação física, para estudantes, professores que 
trabalhem em escola, em clubes, porque ele é um esporte extremamente inclusivo. Eu 
acredito que a divulgação  é outra barreira, até porque aqui no Brasil nós temos uma 
cultura esportiva basicamente voltada para o futebol. Por isso em todas as oportunidades 
que eu tenho de convites para ir falar sobre floorball, eu tenho aceitado, para divulgar 
para públicos diferentes. Porque nós acreditamos que quanto mais pessoas conhecerem 
esporte, mais ele vai chamar atenção de mais pessoas.  
Com o amadurecimento, como profissional de educação física, o que mais gosto é a 
variabilidade de modalidades, abrir o leque de possibilidades. Poder levar essa 
experiência para os alunos para diversificarem a cultura que eles têm de movimento, para 
trabalhar com outros tipos de atividades, com outros esportes. 

16. Finanças 
Barreira 
(N=2) 
P03, P08 
1 questão: 
Quadro 15 

DSCFinanças  
A questão de acesso, de facilidade, financeira. A falta de uma remuneração ou a falta de 
apoio. 
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A IC desempenho foi classificada na categoria facilitador, sendo mencionada por oito 

participantes em cinco questões. Está relacionada com o aumento da motivação em função da 

notável melhora dos níveis de performance dos participantes, bem como às expectativas de 

obtenção de destaque na modalidade e participação em campeonatos em nível nacional e 

internacional, ou seja, quando o desempenho físico do participante facilita e permite a prática 

ou ainda serve como fator motivador para ingresso ou continuidade na modalidade. Além disso, 

o desempenho foi atribuído não só à melhora do próprio participante, mas também à 

contribuição para os resultados da equipe.  

A IC disponibilidade, classificada como barreira, foi mencionada por cinco 

participantes em duas questões e foi atribuída à dificuldade percebida quando o participante 

não dispõe de tempo livre para a prática ou não consegue conciliar a prática do floorball com 

outros compromissos, como as obrigações profissionais e estudantis.  

A IC conhecimento foi classificada como barreira e facilitador, sendo apontada por três 

participantes em duas questões. Foi atribuída à barreira quando a falta de conhecimento sobre 

a modalidade impede a prática, e classificada como facilitador quando o conhecimento sobre a 

modalidade promove a ampliação das possibilidades de prática. 

Por fim, A IC finanças, classificada como barreira, foi apontada por dois participantes 

em uma questão, sendo destacado que a falta de recursos financeiros ou remuneração muitas 

vezes impede a prática. 

Nas subcategorias relacionadas aos aspectos sociais (Quadro 27), destacaram-se as IC 

socialização, modalidade, engajamento, crescimento, competições, incentivo, posicionamento 

e conhecimento.  

A IC socialização, classificada tanto na categoria barreira quanto na categoria 

facilitador, foi apontada por todos os entrevistados e mencionada em sete questões. Classifica-

se na categoria facilitador quando as relações sociais promovem o ingresso e a continuidade da 

prática da modalidade, enquanto na categoria barreiras, ocorre quando o relacionamento 

interpessoal, existente entre o participante e outro jogador ou dirigente, atrapalha ou impede a 

prática. Pode-se notar que a interação social estabelecida pelo grupo exerce forte influência em 

sua motivação, sendo que experiência negativas podem levar as pessoas a deixarem de praticar, 

enquanto experiências positivas, onde há integração e sensação de pertencimento, favorecem 

as relações interpessoais e a permanência no grupo.  

A IC modalidade, classificada na categoria facilitador, foi mencionada por dez 

participantes em 4 questões. Observa-se que as próprias características do floorball, como 

fundamentos, lógica de jogo, dinâmica de ataque e defesa, amadorismo e aspecto visual, 
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chamam a atenção, favorecem a adesão e servem como motivação para início e continuidade 

na prática.  

Quadro 27. Classificação e DSC dos fatores sociais 
Fatores sociais 

14. Socialização 
Barreira e Facilitador 
(N=11) 
P01, P02, P03, P04, P05, 
P06, P07, P08, P09, P10, 
P11 
7 questões 
Quadros 15, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 

DSCSocialização 
Já parei de praticar alguma coisa não pelo esporte em si, mas pelo grupo social que eu 
estava participando. Por exemplo eu parei de jogar outros esportes porque o ambiente 
não era muito bom onde eu joguei, nas vezes que joguei então não foi uma coisa que me 
deu muito prazer.  
Tem que ser um ambiente legal, gostoso, que todo mundo faz amizade, que brincam com 
outro quando o outro erra. Eu criei certa amizade com as pessoas que jogam floorball. 
Criei amigos dentro do esporte e da competição. Nos grupos e times existe acolhimento 
e tenho a sensação de integração e socialização. Todo mundo tem chance de fazer gol, 
de fazer um passe legal, de treinar e o fato de ter pouco contato físico agrega uma galera 
mais velha também. É uma modalidade acessível, muito inclusiva, onde é possível 
realmente incluir as pessoas na participação. Então são pessoas que acabam entrando no 
meu convívio social também para outras coisas, para ir a um aniversário, para ir a um 
churrasco e para fazer uma viagem. Acaba sendo um tipo de um círculo social. É uma 
modalidade onde as pessoas se sentem bem recebidas, onde o ambiente é acolhedor 
mesmo. 

18. Modalidade  
Facilitador 
(N=10) 
P01, P02, P03, P04, P05, 
P06, P07, P08, P09, P10 
4 questões 
Quadros 17, 18, 19, 22 

DSCModalidade 

Uma coisa que eu amo no floorball é jogar. Porque é dinâmico, é desafiador e eu gosto 
de manusear o sticker, a bolinha, a finta e o drible que são os maiores desafios para o 
atleta. É um esporte fácil de jogar e não tem muitas regras. É uma modalidade incomum  
e por ser também um esporte amador todo mundo está na mesma vibe. Tenho certa 
facilidade nessa questão de deslocamento e mesmo com os fundamentos sendo 
diferentes a questão de estratégia é um pouco semelhante a outras modalidades. Além 
disso, gosto porque é um esporte coletivo, então não depende totalmente da minha 
habilidade. Mesmo quando não estou jogando eu gosto de assistir ao jogo, por que o jogo 
é bonito. Está longe de ser um jogo monótono. Então o que eu mais gosto no jogo é a 
velocidade que os times conseguem se arrumar, se organizar em quadra para receber os 
passes. Na mesma hora que você está no ataque, está na zaga. O equipamento do 
floorball é muito bonito. Visualmente ele é muito bonito. Eu vejo que as pessoas 
procuram floorball por ser uma atividade diferente. Por ser uma atividade diferente, por 
usar um material totalmente diferente e porque as pessoas querem experimentar esse 
tipo de habilidade com o taco, com a bolinha. 

6. Engajamento 
Barreira 
(N=8) 
P01, P03, P04, P06, P08, 
P09, P10, P11 
4 questões 
Quadros 12, 13, 22, 23 

DSCEngajamento 

Eu não jogo mais porque em minha cidade não tem ninguém que joga. Acho que um 
incômodo é ver que não tem tantas mulheres praticando e que é muito rotativo. Quando 
se consegue 2 ou 3 mulheres para entrar numa equipe, elas saem. Eu sei que o formato 
misto é interessante, mas quando a gente quer competir é complicado. Falando de 
maneira local aqui no Brasil, quem joga ainda não se prende muito nessa ideia de fazer o 
esporte crescer e para que tenha mais gente jogando. Falando de rendimento nós não 
conseguimos subir um nível. Os países vizinhos não estão praticando o esporte como 
rendimento, então o problema é que não há com quem jogar contra. Se houvesse times 
no Uruguai, Argentina, Paraguai e até mesmo no Chile, que ainda está um pouquinho 
longe, com certeza isso ajudaria a subir um nível no esporte.  

19. Crescimento  
Facilitador 
(N=7) 
P01, P03, P05, P06, P07, 
P10, P11 
2 questões 
Quadros 17, 23 

DSCCrescimento  
Minha motivação é realmente ter mais pessoas jogando. Acho que hoje a minha 
expectativa mudou um pouco no sentido de realmente querer que o esporte se 
desenvolva mais, não de forma local, mas também de forma nacional para ampliar a 
quantidade de pessoas de equipes que existem. Não fico imaginando que o floorball entre 
nas Olimpíadas, mas no crescimento dele, sobre as pessoas conhecerem, das pessoas 
levarem para as escolas, clubes, em praças públicas. Eu gostaria muito que as pessoas 
tivessem oportunidade de ensinar o floorball para outras também e mais pessoas 
pudessem aprender sobre ele. Quero muito que o esporte se destaque cada vez mais, 
que cresça, porque todo mundo ali, luta para melhorar a modalidade e para manter aceso 
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todo o cenário, de modo que o jogo possa ser disputado. Sempre tento ser a pessoa que 
está influenciando os outros atletas para que eles mantenham as práticas, para que 
queiram aumentar o número de atletas e chamem mais pessoas. Eu acho que são as 2 
coisas que hoje me movem em relação ao floorball: fazer ele crescer mais e torná-lo mais 
conhecido pelas pessoas. Acredito que o floorball depende de nós para crescer e espero 
que o esporte cresça, que mais gente participe. 

15. Competições 
Barreira e Facilitador 
(N=4) 
P01, P08, P10, P11 
2 questões  
Quadros 15, 23 

DSCCompetições 

Quando o nível de competição está baixo ou se o esporte não tem opções nem de 
competir, nem de praticar, isso me desanima.  
Tendo a equipe, pensei que já que vamos formar um time e vamos jogar sempre, vamos 
buscar uma competição. Eu gostaria de poder representar o meu país como atleta. Então 
eu espero brevemente, que possamos como seleção nacional, ter algum confronto em 
algum campeonato, seja em eliminatórias ou até possivelmente fazer parte do 
campeonato mundial de floorball. Com o passar dos anos, [espero que] a equipe se 
profissionalize cada vez mais, que seja frequente essas participações tanto em 
eliminatórias quanto em campeonato mundial.  Uma das minhas vontades é essa: que 
nós tenhamos futuramente condições de poder jogar, ou melhor, de estar em um nível 
de poder jogar o mundial. De pegar os melhores jogadores de cada time e levar para 
representar o Brasil. 

13. Incentivo  
Barreira 
(N=2) 
P06, P10 
1 questão: 
Quadro 14 

DSCIncentivo 

Também é um ponto negativo o engajamento das pessoas para investir dinheiro. 
Infelizmente devido à condição financeira, não é possível fazer vários campeonatos. 

8. Posicionamento  
Barreira 
(N=2) 
P02, P06 
1 questão: 
Quadro 12 

DSCPosicionamento 

O que eu não gosto é de atuar no gol, mas é questão de posições. O goleiro é essencial, 
mas ninguém gosta muito de ser goleiro. Porque no floorball geralmente o goleiro fica de 
joelho. Não é uma posição muito confortável para ficar. 

A IC modalidade, classificada na categoria facilitador, foi mencionada por dez 

participantes em 4 questões. Observa-se que as próprias características do floorball, como 

fundamentos, lógica de jogo, dinâmica de ataque e defesa, amadorismo e aspecto visual, 

chamam a atenção, favorecem a adesão e servem como motivação para início e continuidade 

na prática.  

A IC engajamento, classificada como barreira, foi mencionada por oito participantes em 

quatro questões e refere-se à dificuldade para encontrar pessoas ou grupos que jogam floorball 

em determinada cidade ou região, ao pequeno grupo de mulheres praticantes e ao fato de não 

haver times praticando o floorball como esporte de rendimento nos países vizinhos, o que 

dificulta o desenvolvimento da modalidade, ou seja, quando a falta de pessoas impede ou 

dificulta a formação de times e equipes.  

A IC crescimento, classificada como facilitador, foi mencionada por sete participantes 

em duas questões e refere-se a importância da realização de ações que visam o crescimento e o 

desenvolvimento do floorball ou quando o desejo de contribuir com o crescimento da 

modalidade aumenta a adesão e o engajamento dos praticantes.  
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A IC competições, classificada em ambas as categorias, foi mencionada por quatro 

entrevistados em duas questões. Nesse caso é possível verificar duas possibilidades 

contraditórias, já que há pessoas que optam por praticar o floorball de maneira recreacional 

enquanto outras preferem praticar justamente para competir em torneios e campeonatos. 

Quando classificada como barreira faz-se associação com o fato de que a falta de eventos 

competitivos desmotivam os praticantes que buscam evoluir no floorball. Quando classificada 

como facilitador, a IC competições demonstra que os torneios e campeonatos atuam como 

motivadores dos jogadores e se apresentam como expectativas em relação ao crescimento da 

modalidade em nível nacional e internacional.  

As IC incentivo e posicionamento foram classificadas como barreiras, sendo cada uma 

delas apontadas por dois participantes em uma questão. A IC incentivo refere-se à falta apoio 

financeiro e parcerias por parte de órgãos e políticas públicas. A IC posicionamento refere-se à 

quando o posicionamento no jogo atrapalha o engajamento e a motivação dos participantes. Ex. 

ataque, defesa, gol. 

Considerando os resultados apresentados, a Figura 5 ilustra e sintetiza as classificações 

das IC em relação às suas categorias e subcategorias.  

Figura 5. Quadro síntese das barreiras e facilitadores percebidos para a prática do floorball 

 

 Fonte: autoria própria 

Do total de 15 IC identificadas, sete IC foram percebidas como barreiras, três IC como 

facilitadores e cinco IC que podem ser tanto barreiras quanto facilitadores, dependendo do 
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contexto ou da ligação com outros fatores. É interessante notar que as barreiras são muito mais 

evidentes do que os facilitadores e que apresentam relação com aspectos financeiros, mesmo 

estando no estado de São Paulo, considerado o mais rico do país. Além disso, o Quadro 28 

apresenta os fatores percebidos (IC), a quantidade de participantes (N) que as mencionaram e 

seu enquadramento. 

Quadro 28. Fatores percebidos, número de participantes que falaram sobre a mesma IC e 
categorias 

IC N Tipo 

Sentimentos 11 Barreira e Facilitador 

Socialização 11 Barreira e Facilitador 

Saúde 10 Barreira e Facilitador 

Modalidade 10 Facilitador 

Equipamentos 9 Barreira 

Espaço 8 Barreira 

Desempenho 8 Facilitador 

Engajamento 8 Barreira 

Crescimento 7 Facilitador 

Disponibilidade 5 Barreira 

Competições 4 Barreira e Facilitador 

Conhecimento 3 Barreira e Facilitador 

Finanças 2 Barreira 

Incentivo 2 Barreira 

Posicionamento 2 Barreira 
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6. DISCUSSÃO 

 
Respondendo aos questionamentos que deram origem à este estudo, e verificando os 

resultados obtidos, pode-se dizer que os principais achados foram: 

a) A evolução do floorball no Brasil aconteceu de forma considerável desde o final 

da década de 1990, quando os praticantes se organizaram e criaram associações 

e núcleos, com o objetivo de  formalizar equipes e promover a exposição da 

modalidade.  

b) Atualmente, no Brasil, o floorball é considerado um esporte amador, em 

movimento de ascensão, tendo em vista que, por enquanto, não há 

profissionalização de atletas e as atividades desenvolvidas apresentam o objetivo 

de agregar participantes e promover a prática de longo prazo. Contudo, 

recentemente a ABF foi reconhecida pelo COB, o que pode agilizar o 

desenvolvimento do esporte de alto rendimento. 

c) As barreiras percebidas, que atrapalham ou dificultam a prática do floorball, são 

equipamento, espaço, engajamento, disponibilidade de tempo, finanças,  

políticas de incentivo e posicionamento.  

d) Os facilitadores percebidos, que contribuem e motivam a prática do floorball, 

são a própria modalidade, desempenho e crescimento. 

e) Quatro fatores foram evidenciados como barreiras e facilitadores 

simultâneamente. São eles: sentimentos, socialização, saúde, competições e 

conhecimento sobre a modalidade. 

Considerando que o instrumento da entrevista foi construído de modo que os 

participantes pudessem discorrer sobre os temas pesquisados resultando em dados evidentes, 

em alguns casos, foi necessário buscar significados e respostas que não estavam manifestos nos 

discursos e até mesmo estabelecer relações entre as IC. Sabe-se que os dados produzidos nas 

pesquisas qualitativas apresentam conteúdo evidente e latente. No primeiro caso, trata-se dos 

dados que foram apresentados (ou manifestados) de forma clara pelos participantes. No 

segundo, o conteúdo está subentendido ou oculto, sendo possível estabelecer algumas ligações 

ou relações que não foram manifestadas pelos participantes, porém que se apresentam de 

maneira latente.  

Sobre a evolução do floorball no Brasil é válido reforçar que os participantes que 

desempenham simultaneamente dois ou mais papéis (jogador-treinador-dirigente), transitando 

entre os perfis, demonstram comprometimento e expectativa de que a modalidade cresça e se 
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torne amplamente difundida. Isso pode ser verificado ao observar que vários participantes deste 

estudo iniciaram a prática do floorball no lazer e deram continuidade à um processo de ascensão 

em direção ao gerenciamento de equipes, núcleos ou associações. Apesar desse processo de 

ascensão ser evidente, não necessariamente significa que tenha acontecido propositalmente, 

pois destacou-se que as mudanças aconteceram naturalmente, como no processo apresentado 

na Figura 6. 

Figura 6. Processo de desenvolvimento do perfil do praticante de floorball 

 
Fonte: autoria própria 

É interessante notar que casos de jogadores-treinadores não são raros, e acontece 

inclusive em modalidades mais consolidadas como o futebol. O jornal esportivo Lance! 

(LANCE!, 2019)  publicou uma matéria onde apresentava atletas reconhecidos mundialmente 

que foram jogadores-atletas durante sua carreira, como os futebolistas Kompany, que em 2019 

anunciou sua dupla função no clube belga Anderlecht; Rivaldo, que atuou pelo Mogi-Mirim 

em 2015; Roberto Carlos, pelo time russo Anzhi, em 2011; e Romário, pelo Vasco em 2007. 

Apesar de não ser tão comum em outras modalidades, no floorball brasileiro essas funções se 

mesclam e é muito comum encontrar jogadores que além de atuarem como treinadores, também 

desempenham funções como dirigentes de núcleos ou associações e organizadores de eventos. 

O floorball vem se desenvolvendo no Brasil, graças ao emprenho desses praticantes que 

dedicam seus momentos de lazer às ações que visam a expansão da modalidade, conciliando 

suas atividades esportivas com  as profissionais. Ainda assim, é possível verificar a barreira de 
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disponibilidade de tempo nos discursos de vários participantes, evidenciada ao observar a 

frequência dos treinos. 

Sabe-se que atletas que atingiram níveis de alto rendimento nos esportes dedicam muitas 

horas semanais às práticas esportivas, inclusive baseando as sessões de treinamento no 

desenvolvimento de um trabalho periodizado que contempla práticas deliberadas, treinamentos 

específicos e jogos com o objetivo de otimizar suas capacidades. Alguns estudos apontam 

valores estimados de 10.000 horas ou cerca de 10 anos de prática deliberada para atingir níveis 

mais altos de desempenho esportivo enquanto outros defendem que nos casos em que 

desempenho esportivo máximo ocorre após os 20 anos são necessárias 3.000 a 4.000 horas de 

treinamento específico do esporte (CÔTÉ; HANCOCK, 2016; SOUZA, 2020). O trabalho de 

Côté e Hancock (2016) propõe a estruturação de programas de esportes juvenis visando 

alcançar de maneira simultânea o desenvolvimento do esporte de alto rendimento e a 

participação dos 3Ps (do inglês performance, participation e personal development traduzidos 

como desempenho, participação e desenvolvimento pessoal, respectivamente). Nesse sentido 

os autores buscam auxiliar cientistas, legisladores e profissionais do esporte, apresentando 

evidências de que os 3Ps podem ser trabalhados de maneira equilibrada, com o objetivo de 

evitar o esgotamento e abandono da prática, desenvolver a motivação intrínseca e aumentar o 

envolvimento com a prática.  

Neste trabalho ficou evidente que a maioria dos participantes costuma treinar uma a 

duas vezes por semana, conforme suas possibilidades e, durante as fases pré-competitivas, os 

entrevistados procuram aumentar a frequência dos treinos, para apresentar melhor 

condicionamento, entrosamento e buscar garantir bons resultados individuais e coletivos. 

Apesar desse esforço, nota-se que a dedicação ao floorball, visando à profissionalização 

esportiva, é dificultada não só pela disponibilidade de tempo dos praticantes, mas também por 

outras barreiras evidenciadas neste estudo, que serão discutidas mais adiante. Contudo, segundo 

dirigentes e atletas que praticam o floorball há mais tempo, a experiência com a modalidade faz 

com que se sintam acima da média, já que são poucos os atletas de destaque e não há atletas de 

floorball profissionais em nosso país.  

Na tentativa de mudar esse contexto, existe um grande esforço por parte de equipes, 

núcleos e associações de floorball para que a modalidade seja mais difundida, crescendo tanto 

em número de praticantes quanto na qualidade do nível dos atletas. Corroborando esse 

movimento, Tillman (2018) entrevistou pessoas envolvidas com a modalidade, entre elas duas 

pessoas do alto escalão organizacional e atletas da Suécia e Dinamarca. Seu estudo apresenta  

os requisitos necessários para que o floorball se torne uma modalidade olímpica e quais faltam 
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cumprir, evidenciando que existe em curso um trabalho de associação internacional, que está 

levando a modalidade nessa direção. O floorball já está envolvido em grandes eventos 

esportivos, como os Jogos Mundiais, conseguindo com isso aumentar a exposição e difusão da 

modalidade. O estudo concluiu que é necessário aumentar o conhecimento sobre o floorball no 

mundo todo, o que também foi evidenciado pelos entrevistados deste trabalho, em um contexto 

menos abrangente.  

Segundo informação apresentada no site da ABF (ABF, 2022), a IFF tem a expectativa 

de que o floorball se torne modalidade olímpica em breve, e para que isso aconteça é preciso 

que os países filiados sejam reconhecidos por seus Comitês Olímpicos. No Brasil, a ABF foi 

reconhecida pelo COB no dia 17 de setembro de 2021, tornando-se parte do grupo das 

confederações esportivas do Brasil. Espera-se que esse reconhecimento aumente a visibilidade 

do floorball e que as ações de difusão sejam ampliadas, inclusive com a possibilidade de 

divulgação midiática, que pode contribuir oferecendo maior alcance de público. 

As expectativas com o crescimento da modalidade no cenário nacional e internacional, 

podem ser observadas há alguns anos. Em abril de 2010, com o objetivo de ensinar o floorball 

para crianças e capacitar professores e treinadores, a organização Floorball4All e a ABF 

lançaram projetos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, promovendo 

diversas ações em ONGs e escolas. Na ocasião, o projeto capacitou mais de 40 treinadores (IFF, 

2022). Caso essas ações sejam mantidas ou ampliadas isso pode significar mais profissionais 

oferecendo a prática em escolas, centros esportivos e clubes, o que consequentemente nos 

permite esperar um aumento do número de praticantes nos próximos anos.  

Conhecer as principais barreiras para a prática do floorball permite refletir sobre as 

causas e buscar evidenciar possíveis soluções. A barreira equipamentos, por exemplo, é uma 

das mais evidentes, pois trata-se de um item necessário para a prática da modalidade e isso a 

coloca em desvantagem em relação às demais modalidades amadoras. O relato de experiência 

de Sampaio et al. (2021) mostra que é possível adaptar o material, apoiando a fala de alguns 

entrevistados. No estudo em questão, realizado com alunos do 2º ano do Ensino Médio de  uma 

escola na cidade de Fortaleza, no Ceará, as atividades de ensino dos fundamentos e das regras 

da modalidade foram realizadas com vassouras adaptadas. O objetivo da proposta foi explorar 

o floorball no ambiente escolar, oferecendo uma possibilidade diferente daquelas que 

normalmente eram oferecidas. No entanto, é importante ressaltar que essas adaptações são 

interessantes quando se trata do contato inicial com a modalidade e servem inclusive para 

compreender a lógica do jogo e aprender a manusear o equipamento. Porém, quando se trata da 

prática regular, o material é imprescindível e deve ser adequado ao participante, o que 
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geralmente implica a necessidade de aquisição. Estudos sobre a incidência de lesões em atletas 

de floorball mostram que dentre as mais comuns estão as lesões oculares causadas pelo impacto 

da bolinha no rosto ou acidentes com stikers (BRO; GHOSH, 2017; LEIVO; PUUSAARI; 

MÄKITIE, 2007) o que reforça a importância do uso de equipamentos de segurança  para 

goleiros e que levou a IFF sugerir categoricamente que as Federações devem garantir a 

segurança estipulando regras de uso de óculos de proteção para crianças e jovens e projetos 

educativos visando minimizar os riscos, prevenir ou  reduzir a incidência. No estudo de Perera, 

Åkerlund e Hägglund (2019) sobre a motivação para a participação no floorball, expectativas 

de prevenção de lesões, percepções de risco de lesões e a prevalência de problemas de saúde 

em jogadores jovens de floorball no início da temporada, as fraturas, lesões oculares e 

concussões foram percebidas como as lesões mais graves, sendo que 93% dos jogadores que 

participaram do estudo disseram acreditar que as lesões esportivas podem ser evitadas, 

enquanto 74% disseram acreditar que é improvável que sofram uma lesão.  

Além disso, também é consenso que os equipamentos como tacos (stickers), bolinhas, 

equipamento de proteção para goleiros (como capacete e óculos) e estrutura de contenção de 

quadra (rink) muitas vezes despertam a curiosidade e o interesse das pessoas pelo jogo. Porém, 

alguns equipamentos são certificados e não há produção nacional, o que torna necessário 

recorrer à importação para aquisição, que por sua vez encarece o valor final dos produtos. Sendo 

assim, o fato de os equipamentos serem necessários para a prática e não haver fabricação 

nacional, acaba dificultando e/ou impedindo a adesão à prática da modalidade. Com o intuito 

de minimizar essa barreira, a ABF realiza o empréstimo de equipamentos mediante solicitação 

e a IFF promove campanhas como o Kids With Sticks, onde as equipes inscrevem seus projetos 

e os mais votados são contemplados com kits de equipamentos de apoio (ABF, 2022; IFF, 

2022). 

Outra barreira importante evidenciada neste trabalho refere-se ao espaço para prática. 

O DSCEspaço evidencia que os praticantes nem sempre conseguem realizar treinos devido à falta 

de local disponível. Esse achado condiz com estudos presentes na literatura. No estudo 

realizado com mulheres afro-americanas, Rimmer, Rubin e Braddock (2000) evidenciaram que 

as mulheres estavam interessadas em tornarem-se mais ativas, mas encontravam barreiras que 

as impediam: não saber onde praticar atividade e falta de transporte. Já no estudo de Scelza et 

al. (2005) pessoas com lesão medular encontram múltiplas barreiras, as quais os autores 

classificaram nos domínios funcional, psicológico e arquitetônico.  

Além dos pontos anteriores, foi possível compreender, nos discursos dos participantes, 

que eles realizavam seus treinos nos momentos de lazer e comumente era preciso “disputarem” 
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ou dividir o ambiente com pessoas que praticavam outras atividades. Outro ponto evidenciado 

é que quando há um local para desenvolver o jogo, muitas vezes não é adequado. O floorball 

requer que a quadra tenha as laterais fechadas, para que a bola não saia de campo, e que o piso 

seja liso para garantir o deslizamento da blade e da bola. Nas entrevistas, os participantes 

mostraram que se empenham em conseguir quadras ou ginásios através de parcerias com 

escolas ou instituições esportivas, mas não é tão fácil, considerando que muitas pessoas não 

conhecem a modalidade. Para que se consiga superar essa barreira, pode-se continuar buscando 

firmar parcerias com escolas, clubes e órgãos públicos (prefeitura e secretaria do esporte, por 

exemplo) e sugerir propostas de oferecimento de atividades de extensão universitária, o que 

poderia também contribuir para o desenvolvimento do floorball no esporte universitário.  

Relacionada com a falta de espaço, temos a barreira conhecimento, na qual a falta de 

conhecimento das pessoas sobre o floorball atrapalha tanto o desenvolvimento da modalidade 

em relação aos treinos e jogos, quanto a sua difusão. Na revisão sistemática que Shields, Synnot 

e Barr (2012) realizaram, a falta de conhecimento foi uma das principais barreiras encontradas. 

Além disso, nas entrevistas, alguns participantes destacaram que não há espaço na mídia para 

divulgação, o que poderia contribuir para superar essa barreira, tendo em vista que veículos de 

comunicação como TV e rádio conseguem massificar a informação. Além disso, é importante 

incentivar projetos escolares e os que envolvam capacitação de professores para que possam 

trabalhar oferecendo vivências de floorball em alguns momentos no ano letivo. Questões 

relacionadas às barreiras de equipamentos e conhecimento podem ser sanadas através de 

solicitação de empréstimo de equipamentos para a ABF e de parcerias com núcleos e equipes 

de floorball, como já vem acontecendo, porém é necessário que também exista um esforço e 

apoio por parte das prefeituras e secretarias municipais. Quando classificado como facilitador, 

conhecimento evidencia que o floorball pode significar a variabilidade ou diversidade de 

prática, favorecendo que praticantes ampliem seu repertório motor e habilidades. Contudo há 

de se pensar também na qualidade do oferecimento destas atividades, de modo a desenvolver 

ações pautadas na Pedagogia do Esporte. Estudos destacam a importância em estruturar os 

planos de aula contemplando três referenciais: técnico-tático, socioeducativo e histórico-

cultural (GALATTI et al, 2017; MACHADO; GALATTI; PAES, 2012; 2015), com o objetivo 

de proporcionar uma prática que promova não só os conteúdos relacionados ao ensino da 

modalidade, mas sim um processo educacional no qual será possível desenvolver valores e 

construir conhecimentos diversos sobre a origem do esporte e suas contribuições.  

Engajamento também é uma barreira a ser superada e está intimamente relacionada ao 

facilitador crescimento, já que ao observar os DSC é possível notar um grande envolvimento 
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nas ações que objetivam aumentar do número de praticantes no floorball, tanto por parte dos 

dirigentes quanto dos atletas, sejam eles participativos ou competitivos. Um exemplo dessas 

ações é o oferecimento de minicursos e festivais que promovam a prática em diversas regiões. 

No DSCEngajamento a adesão de pessoas à prática classifica-se como barreira, por dois motivos. 

Primeiramente porque não existem núcleos, associações ou equipes em todas as cidades e, neste 

sentido, a falta de pessoas é impeditivo. O segundo motivo está relacionado à falta de pessoas 

jogando floorball nos países vizinhos, que impede que sejam realizados jogos com equipes de 

outras nacionalidades. No estudo de Bragaru et al. (2018), realizado com pessoas com 

amputação, a falta de parceiros de esporte foi apontada como barreira, o mesmo foi apontado 

por Jaarsma et al. (2014a). Para adolescentes, ter amigos ausentes nas práticas também é 

considerado uma barreira (MARTINS et al., 2015). No entanto, é importante refletir que esta 

barreira pode se transformar em oportunidade, considerando que com menos pessoas 

competindo, as chances de disputar jogos internacionais, ainda que em nível amador, pode 

aumentar quando comparadas com modalidades já estabelecidas. 

Disponibilidade de tempo e finanças são os dois fatores intrínsecos mais complexos para 

superar. De acordo com Martins et al. (2015) adolescentes cujos níveis de atividade física 

diminuíram com a idade, demonstraram mudança da motivação intrínseca para a extrínseca, 

resultando na falta de tempo como uma das barreiras, já que com a fase adulta se aproximando, 

as responsabilidades relacionas a outros setores da vida aumentam. Sobre o DSCDisponibilidade, os 

participantes apontam que as obrigações trabalhistas são prioridades e muitas vezes são tidas 

como os motivos de deixar a atividade em segundo plano, além disso nem sempre é possível 

conciliar os horários de todos os integrantes do grupo. Ainda assim, conforme apontado nas 

entrevistas, os jogadores conversam a fim de chegarem a um acordo que contemple a maioria 

das pessoas.  

Na literatura a falta de tempo também é evidenciada como barreira em alguns estudos 

(CESCHINI; FIGUEIRA JUNIOR, 2007; RIMMER; WANG; SMITH, 2008; SANTOS et al., 

2009; 2010), permitindo refletir sobre outros aspectos não tão evidentes. Suponha que o local 

onde os treinos oferecidos são distantes da residência ou do trabalho de algum participante. 

Deve-se considerar que o tempo necessário para que essa pessoa se desloque provavelmente 

será maior. Além disso, pode ser que ela dependa de transporte público. Ou seja, não se trata 

apenas de uma questão de disponibilidade de tempo, aqui a barreira espaço pode estar 

subentendida, pois com pouco espaço apropriado, encontrar algo próximo de casa/trabalho 

pode maximizar o efeito da barreira disponibilidade. Faltando tempo, a pessoa não se desloca 

a um local distante, o que consequentemente dificultará também o engajamento. Existem outras 
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barreiras envolvidas, nos permitindo compreender que a forma como as barreiras são percebidas 

mudam de uma pessoa para outra e em função do contexto ao qual ela está inserida.  

Duas IC relacionadas aos aspectos financeiros foram observadas e classificadas como 

barreiras: finanças e incentivo. A primeira, relacionada aos aspectos intrínsecos, ocorre quando 

a pessoa não dispõe de recursos ou as suas condições financeiras impedem ou atrapalham a 

prática, podendo significar dificuldade ou impossibilidade de aquisição de equipamentos ou 

despesas de maneira geral, inclusive com transporte. A falta de recursos financeiros também 

foi apontada como barreira no estudo de Rimmer, Wang e Smith (2008), em que os autores 

verificaram ser um dos principais motivos de abandono da prática de atividade física. Além 

deles, outros autores também observaram resultados semelhantes (JAARSMA et al., 2014a; 

RIMMER; RUBIN; BRADDOCK, 2000; SCELZA et al., 2005; SOMERSET; HOARE, 2018).  

A barreira incentivo está relacionada aos aspectos sociais, pois se referem aos incentivos 

oferecidos por iniciativa pública e/ou privada para fomentar ações de difusão ou apoio para 

realização de torneios e campeonatos, e podem significar aportes financeiros, oferecimento de 

espaços e parcerias. Não foram encontrados estudos que corroborem com estes achados. Sabe-

se que é inviável aguardar pelo estabelecimento de parcerias, por isso a sugestão para transpor 

essa barreira é realizar planejamentos de curto, médio e longo prazo com objetivo de formação 

de reserva financeira de emergência. Os rendimentos podem ser oriundos da contribuição 

regular a título de mensalidade, da promoção de ações beneficentes e da venda de souvenirs, 

por exemplo. 

Finalizando as barreiras percebidas temos o posicionamento dos jogadores na equipe. 

Os participantes indicaram que atuar no gol é um fator que desmotiva a prática, devido ao 

posicionamento desconfortável durante o jogo. Por se tratar de algo de caráter subjetivo e de 

uma função essencial no jogo, não há como sugerir algo para superar esta dificuldade, a não ser 

durante os treinos, quando pode-se realizar jogos sem goleiros.  

Dando início às reflexões sobre os facilitadores percebidos, temos o desempenho. Nesse 

aspecto fica evidente que as pessoas se sentem motivadas quando percebem a melhora de suas 

habilidades e conseguem realizar uma ação de jogo com qualidade e competência técnico-tática, 

como por exemplo uma ação ofensiva que contribua com a equipe ou gere pontuação (gol). Os 

resultados obtidos permitem observar que os participantes atribuem as boas experiências 

vivenciadas e os benefícios obtidos pelos treinos à continuidade da prática. A sensação de obter 

sucesso e jogar com qualidade motiva a continuidade e a dedicação dos participantes com a 

modalidade (CÔTÉ; HANCOCK, 2016). A prática do jogo deliberado constrói uma base sólida 

de motivação intrínseca e favorece a melhora do desempenho, atribuindo a qualidade das 
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experiências ao aumento da competência física e das percepções sobre o jogo, além de 

promover a motivação para continuidade da prática esportiva. Os autores defendem, ainda, que 

programas de formação esportiva que atendem aos três objetivos (3Ps) de maneira integrada, 

possibilita que as pessoas reflitam sobre suas práticas e escolham pela participação recreativa 

ou especialização, conforme seus objetivos. Além disso, o bom desempenho também é 

atribuído ao comprometimento com o grupo, indicando a existência de relação positiva entre 

fator intrínseco e social. Corroborando esse achado, o estudo de Martins et al. (2015) mostrou 

que as percepções de competência pelos adolescentes são facilitadores para a atividade física.  

No DSCModalidade, classificado também como facilitador, é possível notar que as 

características da modalidade como a facilidade do conjunto de regras, a dinâmica do jogo, os 

aspectos técnicos e táticos auxiliam, tanto a adesão à prática quanto a permanência, pois 

despertam a curiosidade e a sensação de diversão nos praticantes. Esse achado corrobora 

estudos sobre Pedagogia do Esporte, que reforçam a importância da estruturação e 

sistematização do processo de aprendizagem por meio do jogo que, por ser mais complexo, 

contribui não só para a compreensão dos gestos e fundamentos da modalidade, mas também 

permite que o aluno entenda a lógica do esporte e desenvolva autonomia e prazer com a 

experiência vivenciada. Além disso, é possível perceber que o fato de o floorball ser ensinado 

muitas vezes em projetos sociais apresenta estreita relação entre educação, ludicidade e 

socialização (GALATTI et al, 2017; GALATTI et al, 2018; LEONARDI et al., 2014; 

MACHADO; GALATTI; PAES, 2012). Apesar do foco do estudo sobre os 3Ps ter como 

objetivo propor uma estruturação esportiva para jovens menores de 13 anos, é possível 

estabelecer relações entre a qualidade das experiências vivenciadas pelos participantes e as 

barreiras e facilitadores percebidos para a prática do floorball, uma vez que os objetivos comuns 

dos 3Ps incluem evitar o esgotamento e abandono da prática, desenvolver a motivação 

intrínseca e aumentar o envolvimento com a prática (CÔTÉ; HANCOCK, 2016). 

Além de conhecimento, outros quatro aspectos foram identificados como barreiras e 

facilitadores simultaneamente, são eles: sentimentos, saúde, socialização e competições. 

Sobre os aspectos intrínsecos é importante destacar que o DSCSentimentos mostrou ser de 

grande relevância para os participantes e, apesar de serem categorizados tanto como barreiras 

quanto como facilitadores, a maior incidência de menções aconteceu nos quadros referentes aos 

facilitadores. Tal fato demonstra que experiências positivas estão relacionadas diretamente com 

a adesão de uma prática ou à sua continuidade, indo ao encontro de achados de outros estudos 

que evidenciaram os sentimentos diversão e satisfação (BUFFART et al., 2009; JAARSMA et 

al., 2014a; MARTINS et al., 2015). Os resultados evidenciaram que a maioria dos entrevistados 
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associou a prática do floorball a bons sentimentos e emoções. É provável que estes resultados 

estejam relacionados concomitantemente a outros fatores, como a socialização, que engloba 

relações entre amigos, integração social e relacionamento interpessoal. Pode estar relacionado 

também com características do grupo, considerando que quando se trata de um ambiente 

agradável e acolhedor, a integração dos praticantes e a sensação de pertencimento ao grupo se 

elevam. Na revisão de literatura realizada por Martins et al.. (2015), todos os estudos analisados 

mencionaram existir relação entre a influência dos amigos com a participação dos adolescentes 

nas atividades físicas ou de lazer, revelando que estes se sentiam mais seguros e que suas 

relações sociais se tornavam mais fortalecidas.  

Além disso, os participantes mencionaram sentir prazer e atribuíram os níveis de 

desempenho equilibrados e a facilidade para praticar ao fato de que a modalidade se encontra 

em nível amador. É importante notar o quanto a percepção de desempenho nivelado entre os 

pares se mostra positiva, o que é explicado em trabalhos que estudam iniciação esportiva e 

programas de desenvolvimento presentes na literatura. Estas contribuições nos permitem 

verificar que aulas bem desenvolvidas e baseadas em propostas que entendem o esporte como 

um fenômeno complexo permitem a melhora das habilidades, dos relacionamentos, da 

socialização, do compromisso, do desempenho e muitas outras variáveis, aumentando o 

compromisso e favorecendo a prática ao longo da vida (CÔTÉ; HANCOCK, 2016; GALATTI 

et al., 2018; LEONARDI et al.., 2014; MACHADO; GALATTI; PAES, 2012; 2015; 

MARQUES, 2007). 

Dentre os aspectos sociais destaca-se o DSCSocialização, que se mostrou de grande 

importância para todos os participantes sendo atribuído a ambas as categorias (barreiras e 

facilitadores) e corrobora estudos que mostram que a socialização e a interação social estão 

fortemente relacionadas com a continuidade da prática de uma atividade, sendo um dos 

principais facilitadores (BUFFART et al.., 2009; PRIETO-AYUSO, 2014; SANTOS et al.., 

2009, 2010; SERON; ARRUDA; GREGUOL, 2015; SHIELDS; SYNNOT; BARR, 2012). O 

estudo de Furtado et al.. (2019), que investigou a participação de jovens com deficiência visual 

em aulas de Educação Física, encontrou que uma das principais barreiras foi a falta de 

colaboração dos colegas. Do mesmo modo que o abandono de uma prática é relacionado à falta 

de identificação com o grupo social, a permanência na atividade depende juntamente dessa 

identificação, ou seja, as experiências vivenciadas positivamente estão relacionadas com a 

integração, sensação de pertencimento ao grupo e empatia. Um grupo acolhedor atua como 

facilitador para a prática de atividade física.  
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Em relação ao DSCSaúde, nos resultados obtidos nota-se uma maior tendência a ser 

atribuída como barreira, já que engloba dificuldades relacionadas ao impedimento da prática 

em decorrência do medo de adoecer durante a pandemia e de lesões existentes ou riscos de se 

lesionar durante a prática esportiva (BUFFART et al.., 2009; FURTADO et al.., 2019; SERON; 

ARRUDA; GREGUOL, 2015). É importante ressaltar que, em nosso estudo, alguns 

participantes relataram ter lesões pré-existentes, enquanto outros relataram sentir medo de se 

lesionar e os trabalhos mencionados apresentam resultados semelhantes. Em relação à saúde 

categorizada como facilitador, os resultados mostram como um importante fator de 

continuidade da prática esportiva, pois contribui com o desenvolvimento de aspectos físicos, 

psicológicos e sociais (BUFFART et al.., 2009; JAARSMA et al.., 2014a; MARTINS et al., 

2015).  

O DSCCompetições, quando atribuído às barreiras, evidencia menções sobre a desmotivação 

causada pela falta de competições ou pelo baixo nível de disputa. Por outro lado, as competições 

são percebidas como facilitadores quando permitem o engajamento das pessoas e desenvolvem 

a motivação e a melhora dos níveis de desempenho dos praticantes.  Côté, Erickson e Abernethy 

(2013) defendem que a qualidade com que o programa de atividades esportivas é vivido na 

infância promove o desenvolvimento a longo prazo e o compromisso com o esporte. Além 

disso, destacam que a participação em eventos organizados, como competições ou festivais, 

promovem o desenvolvimento de habilidades e a tomada de decisões, devendo ser 

compreendidas como uma das várias experiências que possuem papel de importância na 

aprendizagem e na motivação, para manter o envolvimento no esporte. 

Diante do exposto até agora, é possível observar que nesse estudo as barreiras foram 

mais abrangentes que os facilitadores. Esse resultado, que também foi observado na revisão 

sistemática realizada por Shields, Synnot e Barr (2012), nos leva a compreender que os fatores 

que interferem negativamente na prática de uma atividade física ou modalidade esportiva são 

vários.  

Considerando os DSC apresentados, podemos dizer que falta acesso para o floorball, 

pois o fato da modalidade ser pouco conhecida leva a não existir espaços adequados que 

ofereçam a prática do floorball com regularidade e nem políticas públicas que incentivem a 

prática, a difusão da modalidade e o investimento em ações práticas ou divulgação midiática. 

Possíveis ações para minimizar as barreiras percebidas pelos praticantes precisam envolver 

ações no campo prático, como a aproximação de instituições escolares, universitárias e centros 

culturais, recreativos e de lazer com a gestão da ABF, no intuito de massificar a modalidade, 

aumentando a visibilidade e despertando o interesse pela prática.  
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Apesar de que a técnica do DSC permite apresentar resultados generalizáveis, as 

entrevistas deste estudo foram realizadas apenas com praticantes de floorball residentes no 

estado de São Paulo, o que nos leva a refletir que os resultados encontrados podem não 

evidenciar as experiências percebidas pelos praticantes de maneira mais abrangente. Ainda 

assim foi possível identificar e analisar com profundidade os aspectos percebidos no contexto 

em que os praticantes entrevistados estão inseridos e nas entrevistas dos dirigentes foi possível 

compreender de maneira mais ampla o nível de desenvolvimento da modalidade e aspectos 

relacionados à política e gestão que sustentaram os resultados apresentados. Em todo caso a 

beleza do estudo qualitativo está na possibilidade de aprofundar um fenômeno específico, 

considerando as percepções e opiniões dos participantes, o que possibilita conhecer de maneira 

mais íntima o fenômeno da prática do floorball pelo ponto de vista dos próprios protagonistas. 

O que também não impede que os achados e aproximações aqui discutidos, não possam ser 

transferidos para outros contextos. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Este estudo permitiu revelar aspectos sobre como tem sido o desenvolvimento do 

floorball, a partir de duas fontes históricas: a primeira baseada em documentos textuais e 

registros disponibilizados em páginas da internet e documentos acadêmicos. A segunda, 

baseada em registros orais, transmitidos oralmente através dos relatos dos participantes desta 

pesquisa. 

A evolução da modalidade pode ser resumida em cinco momentos principais:  

a) Origens em 1958; 

b) 1986, quando houve a Criação da IFF; 

c) 1999, quando houve a filiação da ABF à IFF; 

d) 2011, quando o COI reconheceu a IFF; 

e) 2021, quando o COB reconheceu a ABF. 

Embora considerado como um “novo” esporte, o floorball tem raízes espalhadas ao 

redor do mundo e segue se desenvolvendo com rapidez e muita organização.  

No Brasil, ainda é considerada uma modalidade amadora, porém esse status pode vir a  

mudar. Neste estudo foi possível verificar a movimentação realizada pela IFF em conjunto com 

as federações nacionais de floorball. O objetivo é que, no futuro, se torne uma modalidade 

Olímpica, faltando apenas alguns requisitos a cumprir. No momento, os esforços coletivos 

devem ser direcionados no aumento do número de praticantes e de confederações em nível 

mundial.  

O floorball, no Brasil, vem ganhando mais visibilidade, devido à união estabelecida 

entre equipes, núcleos e associações que, promovem ações integradas com o intuito de expandir 

o conhecimento sobre o floorball em nosso país e desenvolver atividades competitivas, além de 

ações de difusão e acessibilidade.  

Em consonância com a bibliografia apresentada, foi possível identificar e classificar as 

barreiras e os facilitadores conforme suas características, podendo ser relacionados a aspectos 

ambientais, intrínsecos e sociais. As informações apresentadas no DSC refletiram a percepção 

dos participantes deste estudo e permitiram uma representação social da modalidade floorball. 

Ou seja, foi possível associar as opiniões de cada participante em categorias de sentidos 

semelhantes. Além disso, os DSC apresentados permitiram verificar de que maneira é possível 

contribuir para com a difusão da modalidade.  

Sendo assim, temos: a) os aspectos que atrapalham ou dificultam a prática do floorball 

são considerados barreiras, e as que foram percebidas mais comumente pelos participantes deste 
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estudo foram: equipamento, espaço, engajamento, disponibilidade de tempo, finanças, políticas 

de incentivo e posicionamento em quadra; b) os aspectos que contribuem para a adesão das 

pessoas à prática, conhecidos como facilitadores foram a própria modalidade, desempenho 

pessoal e crescimento do esporte; c) os fatores percebidos tanto como barreiras quanto como 

facilitadores são: sentimentos, socialização, saúde, competições e conhecimento sobre a 

modalidade. 

Embora classificados separadamente, os fatores interagem uns com os outros, 

maximizando ou minimizando o efeito sobre a prática do floorball. 

De todos os fatores apresentados, os que se mostraram mais constantes nos discursos 

foram sentimentos, socialização, saúde, modalidade, equipamento, espaço, desempenho, 

engajamento, crescimento da modalidade e disponibilidade de tempo. 

Foi possível identificar que sentimentos são determinantes para a prática do floorball. 

Os DSC evidenciaram que os participantes se sentem muito motivados a continuar praticando 

a modalidade, conforme é possível observar que mencionam sentir prazer, diversão e alegria. 

Se refletem boas sensações tendem a facilitar a prática, motivando o participante. Por outro 

lado, sentimentos negativos como medo, tendem a afastar e impedir a prática. É provável que 

exista relação entre sentimentos e socialização, pois foi possível observar que os participantes 

atribuíam sentirem-se bem à estar junto ao grupo e às relações de amizade estabelecidas. 

A socialização se apresentou como um fator importante, já que a qualidade das relações 

estabelecidas podem nortear a permanência num grupo ou o seu abandono, caso as relações não 

se mostrem saudáveis. Sobre saúde é importante mencionar que se refere a lesões existentes, 

que podem impedir ou dificultar a prática. Além disso, também ficou evidente o medo em 

relação ao risco de se lesionar.  

Sobre modalidade, ela é percebida como um aspecto que auxilia a adesão à prática, pois 

considera-se que seus fundamentos, características e dinâmica proporcionam experiências 

positivas que motivam os participantes. Além disso, os participantes se mostraram muito 

dispostos a contribuir com o crescimento do floorball, sendo percebida forte relação existente 

entre as motivações intrínsecas, socialização e continuidade da prática esportiva, corroborando 

outros estudos.  

Sobre os equipamentos, o destaque é para a dificuldade enfrentada para a aquisição, já 

que se trata de um produto importado e é necessário para a prática. O DSC permitiu evidenciar 

que, atualmente, existem ações desenvolvidas por associações e núcleos de floorball visando 

incentivar a prática e minimizar a barreira dos equipamentos, através de empréstimo e doações. 

Além disso, os resultados demonstram a expectativa dos participantes referente à possibilidade 
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de que o equipamento possa ser fabricado no Brasil, o que facilitaria o acesso e agilizaria o 

processo de aquisição.  

A barreira referente à falta de espaço também trouxe um bom ensinamento: se for 

relacionada com alguma outra barreira, como a disponibilidade de tempo, não será percebida 

como um fator que dificulta a prática, mas sim que a impede. Para suprir a necessidade de 

espaço para a prática e incentivo é preciso buscar apoio junto aos órgãos públicos e privados, 

por meio de parcerias, com o intuito de conseguir oferecimento de espaços adequados para o 

desenvolvimento da modalidade.  

Dentre os principais aprendizados, percebe-se que a difusão depende do esforço coletivo 

e da participação ativa de pessoas, equipes, associações e núcleos, federações e instituições, ou 

seja, depende da sociedade como um todo e do engajamento de todas as partes atuando em 

conjunto. Se houver esforços apenas por parte dos praticantes, os núcleos se fortalecem, mas 

permanecem estagnados, sem possibilidades de crescimento. Talvez mantendo integração 

apenas com os mais próximos geograficamente. Se houver esforços, apenas por parte de núcleos 

e instituições oferecendo a prática, mas não existir o interesse do público, a modalidade também 

não conseguirá se desenvolver. Se houver esforços por parte dos órgãos esportivos, mas os 

requisitos sobre representatividade não forem atendidos, não conseguirão realizar ações. Ou 

seja, tudo está conectado e se completa. É preciso que todos os envolvidos atuem em conjunto, 

para que o crescimento aconteça. 

A barreira referente à falta de conhecimento sobre o floorball foi apontada como uma 

das principais causas da baixa adesão e da dificuldade de difundir a modalidade. Para superá-

la os núcleos já trabalham oferecendo minicursos e festivais de floorball, além de desenvolver 

estratégias de difusão nas redes sociais, como a criação de podcasts e divulgação das ações 

realizadas.  

Outro ponto importante foi conseguir reconhecer que a continuidade da prática está 

relacionada à qualidade das experiências vividas e à transformação que a atividade proporciona 

nas pessoas. É preciso pensar no desenvolvimento de atividades esportivas considerando toda 

a sua complexidade, buscando oferecer práticas abundantes em valores e possibilidades. Além 

disso, as atividades devem contemplar os anseios dos participantes e tornar a experiência 

relevante para as pessoas. 

Conclui-se que esta pesquisa é relevante para a área de Educação Física e Esporte e as 

subáreas da Pedagogia e Sociologia do Esporte, pois contribui para com a difusão do floorball 

a partir da exposição de aspectos históricos e culturais sobre a modalidade no Brasil. Além 
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disso, permitiu escutar os protagonistas que atuam com o floorball e que estão , comprometidos 

com o crescimento da modalidade.  

Esta pesquisa também abre caminhos para que novos estudos sejam realizados sobre as 

projeções futuras em relação à participação em competições internacionais e sobre as 

percepções de participantes residentes em outros estados do Brasil. 

 Sugere-se que os núcleos e dirigentes continuem realizando as ações que vêem 

desenvolvendo, aproveitando todas as oportunidades de oferecimento da prática que surgirem, 

unindo os núcleos e buscando participar ativamente de projetos que aumentem a visibilidade 

da modalidade: como apropriação de espaços públicos, parques e praças, apresentação em 

escolas, espaços culturais e de lazer e universidade. Visando a massificação é importante 

também promover eventos esportivos ou campeonatos multimodalidades, para que pessoas que 

praticam outros esportes conheçam a modalidade. Além disso, procurar oportunidades de 

divulgação nos veículos de comunicação. De posse de todas as informações que este trabalho 

trouxe, se houvesse poder financeiro e político disponível, poderiam ser desenvolvidas ações 

de parcerias entre a ABF, prefeituras e secretarias municipais (educação e/ou esportes), 

instituições públicas e privadas (escolas, universidades, centros culturais, de recreação e lazer) 

para estabelecer ações práticas, efetivas e permanentes com o objetivo de promover a 

participação no esporte.  
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