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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo identificar, por intermédio da opinião
dos participantes de projetos sociais em comunidades dos municípios do Rio
de Janeiro, São Gonçalo e Niterói, como a prática do Rugby se constitui em
suas vidas. Trata-se de pesquisa qualitativa com inspiração fenomenológica,
tendo como instrumento de coleta de dados uma entrevista semiestruturada.
Os  resultados  obtidos  geraram quatro  categorias  de análise:  Masculinidade
Agressiva, Generificação do Esporte, Rugby na Escola e Inclusão Social, nos
dando  indícios  de  como  se  dá  essa  prática.  Discutindo  com  a  literatura
acadêmica  as  questões  de  inclusão  e  tensões  sociais,  tais  como  gênero,
étnico-raciais e empoderamento, foi possível identificar que o ambiente social,
educativo e afetivo proporcionado pelos projetos, aliado ao efeito catártico da
prática  esportiva,  faz  com  que  hajam  resultados  positivos  nessas  relações
sociais, tanto no sentido comunitário, quanto individual.

Palavras-chaves: Rugby. Educação Física. Inclusão social. Gênero.
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ABSTRACT

The present study aimed to identify, through the opinion of the participants of
social  projects  in  communities  of  the  municipalities  of  Rio  de  Janeiro,  São
Gonçalo and Niterói, how the practice of Rugby is constituted in their lives. It is
a qualitative research with phenomenological inspiration, having as instrument
of data collection a semi-structured interview. The results obtained generated
four categories of analysis: Aggressive Masculinity, Sport Generification, Rugby
at School and Social Inclusion, giving us indications of how this practice occurs.
Discussing with the academic literature issues of inclusion and social tensions,
such as gender, ethnic-racial, and empowerment, it was possible to identify that
the social, educational and affective environment provided by the projects, allied
with  the cathartic  effect  of  sports  practice,  produce positive  results  in  these
social relations, both in the community and in the individual sense.

Keywords: Rugby. Physical Education. Social Inclusion. Gender.
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INTRODUÇÃO

Os primeiros passos para a proposição deste Trabalho de Conclusão de

Curso  –  TCC – foram dados  a  partir  de  minha  experiência,  como atleta  e

treinador no time de Rugby da Universidade Federal Fluminense (UFF), e como

discente, na disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino (PPE) e no  Programa

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do curso de Licenciatura

em Educação Física do Instituto de Educação Física da Universidade Federal

Fluminense  (IEF/UFF)i,  em  instituições  de  ensino  público  e  estadual  no

município de Niterói.

A disciplina PPE tem, como um de seus eixos de formação, o Estágio

Supervisionado, por intermédio do qual os discentes atuam diretamente com

alunos  do  ensino  infantil  (PPE1),  Fundamental  1  (PPE2),  Fundamental  2

(PPE3) e Ensino Médio da rede pública do município de Niterói. As PPE's, na

UFF,  têm  como  objetivo  a  construção  do  planejamento  pedagógico,  sua

aplicação e a discussão teórica, que se dá em três (3) etapas: observação da

aula; intervenção mediada com o professor da turma e intervenção direta sem

o professor da turma, e finalmente uma posterior avaliação dialógica em grupo

com os discentes e docentes da disciplina.

Mas foi  a  minha  experiência  com um projeto  de  Rugby  elaborado e

conduzido por mim, para jovens, das mais variadas realidades étnico-raciais e

socioeconômicas  (negros,  brancos  e  mestiços,  de  classe  média-alta,

moradores  de  comunidades),  do  bairro  Vista  Alegre  da  Zona  Norte  do

município do Rio de Janeiro, que pude perceber a importância do conteúdo

afetivo  e  dos  valores  que  a  modalidade  transmitia  através  de  sua  prática.

Conteúdo este que transcendia a mera prática esportiva, pois criou laços de

amizade,  fraternidade,  coletividade  e  cooperação,  possibilitando  a  troca  de

experiências entre esses sujeitos, jovens entrando no início de sua vida adulta

em uma  faixa  etária  de  17  a  25  anos,  amadurecendo  e  empoderando-os,

dando mais confiança, autoestima e autonomia em suas vidas.

O Rugby é um esporte de contato que tem suas origens no mito de

Webb Ellis. Localizado na escola homônima da cidade de Rugby, Inglaterra, o
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mito discorre sobre a subversão das regras do futebol (soccer), onde Webb

Ellis toma a bola em seus braços e tenta marcar um gol carregando a bola com

as mãos, esse ato coloca a pedra fundamental de toda a construção do que

veio a ser o Rugby (RICHARDS, 2007).  O Rugby nasce da subversão das

regras,  dentro  de  um  ambiente  escolar,  e  portanto  de  produção  de

conhecimento, sendo assim extremamente pertinente como alternativa para a

desconstrução  hegemônica,  da  tradição  comum  no  Brasil  do  “Quadrado

Mágico” (futebol, vôlei, handebol e basquete), pois estas quatro modalidades

de  quadra  são  as  mais  trabalhadas  desde  os  tempos  da  Educação  Física

esportivista,  difundida  no  período  da  ditadura,  por  uma  questão  material,

operacional e ideológica do momento em que vivia o país.

Na dinâmica do esporte, o campo mantém as mesmas dimensões do

Futebol, porém as marcações mudam, consistindo apenas em linhas retas e

pontilhadas, marcando o meio de campo, o que seria a grande área no Rugby

se torna a zona de vinte e dois metros, e o “in goal” que seria o gol, zona onde

se marca o “try” apoiando a bola no solo, situada após a trave. A baliza ganha

hastes e se toma a forma da letra “H” (haga), conferindo pontos a chutadores

que conseguirem chutar a bola acima do travessão e por entre suas traves

superiores.  A disputa  pela  bola  se  dá  de  maneira  física,  com muita  luta  e

contato  remontando  jogos  antigos  como  o  Harpastum,  Soule  francês  e  o

Calccio Fiorentino, ambos jogos onde um time deveria levar a bola até o “gol”

no campo do adversário, e a disputa dessa bola era feita através de luta e

gestos marciais, onde o Harpastum era um jogo usado por tropas romanas em

cerco para se manterem ativas, e o Calccio Fiorentino seu descendente na

Idade Moderna (BURKE, 2016).  Já o Soule era um o jogo da Idade Média

marcado não por  um campo,  e  sim por  uma disputa  entre cidades,  pois  o

objetivo era levar a bola de uma cidade para a outra (BURKE, 2016). 

Os  povos  polinésios  desenvolveram  uma  relação  muito  forte  com  o

Rugby,  em especial  na  Nova Zelândia  os  Maori,  que hoje  tem toda  a  sua

cultura valorizada mundialmente através da incorporação de seus símbolos a

sua seleção nacional, incluindo o “Haka” dança tribal de guerra realizada no

início das partidas, mais aguardada e celebrada por seus torcedores que o

próprio hino nacional neozelandês, sendo até mesmo considerada por muitos
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nativos o verdadeiro hino do país. Além do próprio hino do país tendo a sua

primeira parte cantada em Maori e depois a segunda parte cantada em inglês

como tradução da primeira.  Os símbolos e as gravuras  tribais  das culturas

polinésias ornam não somente as camisas dos times, clubes e escolas, assim

como  a  própria  pele  de  seus  praticantes,  pois  nas  culturas  polinésias  as

tatuagens  são  comuns,  além  de  serem  marcadores  sociais  carregadas  de

significado  próprio,  contando  a  história  do  seu  portador. A  própria

Confederação  Brasileira  de  Rugby1*  denomina  a  seleção  masculina  como

“Tupis”,  a  feminina  como  “Iaras”  e  as  de  base  como  “Curumins”,  em

homenagem aos povos originários brasileiros.

O Rugby foi usado como símbolo de união pelo presidente sul-africano

Nelson Mandela, com o intuito de pôr um fim nas relações de segregação pós-

apartheid,  num  movimento  de  reconciliação  entre  oprimidos  e  opressores,

desarmando  seus  opositores  com  o  gesto  (MARTINS  2011).  As  posturas

progressistas da Federação Internacional de Rugby World Rugby têm marcado

o diferencial da modalidade contra o modelo de esporte hegemônico, como o

banimento de competições oficiais  da África do Sul  enquanto mantivesse o

regime do apartheid (GRUNDLINGH; ODENDAAL; SPIES, 1995),  banimento

de atletas homofóbicos, desrespeito com a arbitragem, medidas econômicas e

de representatividade no âmbito da igualdade de gênero, tornando igual em

número  os  salários  e  os  cargos  para  ambos,  sem  mais  a  predominância

masculina. Como noticiado pelo Portal do Rugby em 23 de novembro de 2017.2

Considerando a discussão apresentada na obra: “A Criança Que Pratica

Esporte,  Respeita  as  Regras  do  Jogo...  Capitalista”  de  Bracht  (1986),  este

trabalho pretende refletir sobre como o esporte e suas relações, exemplo do

Rugby  com  o  futebol  e  suas  tensões,  apropriações,  construções  e

desconstruções,  são  fundamentais  para  a  educação,  e  vão  muito  além de

modelos econômicos, sejam eles capitalistas ou marxistas. Defendendo uma

1Fonte: https://ww2.brasil.com.br/
2Fonte:  http://www.portaldoRugby.com.br/noticias/fora-de-campo/reforma-no-conselho-da-
world-Rugby-busca-igualdade-de-genero2.

*A Confederação Brasileira de Rugby é o órgão máximo do Rugby no Brasil, filiada à
World Rugby (a federação internacional) e ao Comitê Olímpico Brasileiro. Fundada em 2010, a
CBRu é a sucessora das antigas Associação Brasileira de Rugby (fundado em 1972) e União
de Rugby do Brasil (nascida em 1963).
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visão do esporte na Educação Física escolar enquanto fenômeno cultural, que

pode  acontecer  mesmo  a  luz  do  Marxismo  como  defendido  por  Nogueira

(2015), como em o “Esporte na escola e o esporte da escola” de Vago (1996),

trazendo as contradições, anacronismos e retóricas da negação radical, para

uma relação menos hermética fechada em si mesma, que entenda o esporte

como um meio e não um fim, e sim enquanto uma ferramenta pedagógica,

aberta  às  intencionalidades  de  seu  propositor  (docente)  quanto  com o seu

interlocutor  (discente),  e  mais  ligada  a  realidade  factual  de  tensões

permanentes e constante luta por direitos e liberdades individuais, não servindo

apenas a analogias de relações econômicas de trabalho e papéis sociais.

Com uma proposta de Educação que vai além do movimento de crítica,

ou melhor denúncia, iniciado nos anos oitenta na Educação Física, por autores

como Walter  Bracht  (1986),  e além das teorias instrumentais  funcionalistas,

psicomotricistas  dos  anos  noventa;  Elenor  Kunz  (1998)  em “Transformação

Didático-Pedagógica”  norteia,  enquanto  concepção  de  ensino  em  sua

perspectiva crítico-emancipadora, o meu trabalho, pois reconhece no esporte

enquanto  fenômeno  cultural  um  agente  de  transformação  social  a  ser

apropriado e utilizado pela Educação Física.

A escola crítica atinge apenas a superfície da questão quando trata de

maneira meramente teórica o esporte, sem reconhecer de maneira profunda

seus efeitos históricos e antropológicos nas sociedades onde foram criados,

onde tradições e rituais são incorporados nessas práticas se constituindo assim

de um fenômeno cultural em si, e não uma mera ferramenta de estrutura de

opressão maniqueísta como a escola de tradição hermética marxista apregoa

(ELIAS, 1992).

A relação educacional do esporte enquanto fenômeno próprio deve se

dar em sua prática, relacionando o mesmo com o senso comum dos alunos,

em  suas  próprias  tradições  e  rituais  cotidianos,  afim  de  construir  seu

conhecimento escolar, ou até mesmo quem sabe acadêmico e técnico, sobre a

matéria (KUNZ, 1998).
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Como  o  Coletivo  de  Autores  (1992),  pelo  seu  referencial  teórico  se

baseia no materialismo histórico dialético,  visando atender  os interesses da

denominada  classe  trabalhadora  através  da  educação,  KUNZ  (1998)  se

diferencia  dessa  perspectiva  pela  metodologia  de  formação  de  indivíduos

críticos com caráter reflexivo, onde o conceito de autonomia se torna ampliado

onde esses sujeitos também críticos podem transformar, ou não, a realidade

onde estão inseridos. Sua metodologia consiste no desenvolvimento de três

competências: “Competência Objetiva” visando desenvolver a autonomia dos

alunos através da técnica, “Competência Social” onde os alunos devem adquirir

conhecimentos  e  esclarecimentos  para  entender  o  seu  próprio  contexto

sociocultural,  e  pôr  fim  a  “Competência  Comunicativa”  onde  através  da

linguagem:  escrita,  verbal  e  ou  corporal  o  aluno  através  de  um  processo

reflexivo irá desenvolver a consciência crítica.

Tendo em vista as origens históricas do Rugby, a sua trajetória de lutas

sociais,  a sua relação de tensões (servindo como analogia para a vida e a

sociedade, com exemplos de cooperação, comunidade e coletividade), e sua

plasticidade (em termos de conter vários micro jogos dentro do próprio jogo em

si), justifica a sua escolha para este estudo, pois é nos pequenos jogos de

oposição,  que podem ser  desconstruídos dentro  de  uma perspectiva  lúdica

(HUIZINGA,  2000),  ainda  dialogando  com  jogos  de  matrizes  africanas  e

indígenas para estruturar, emancipar e reafirmar essas culturas populares em

seus agentes étnicos, dando aos mesmo ferramentas de autoafirmação social.

A questão de pesquisa geradora deste estudo foi:  Como a prática do

Rugby se constitui na região do Grande Rio? Desta maneira, o objetivo deste

trabalho é investigar e compreender como a prática do Rugby se constitui em

projetos sociais e clubes em comunidades da região do Grande Rio e suas

relações com a Educação Física.

Os locais de investigação foram: Projeto “Um Rio” realizado no morro do

Castro em São Gonçalo; Vila Real  Rugby Clube realizado na Praia de São

Francisco e em algumas comunidades vizinhas como: Jurujuba, Cavalão, Pé

Pequeno,  Grota,  Preventório  e Ponta da Areia no município de Niterói;  e o

Projeto “Rugby Para Todos” realizado na praia de Copacabana e comunidades
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próximas como: Chácara do Céu, Santa Marta, Leblon e Ipanema no município

do Rio de Janeiro.

Dada a pouca produção acadêmica e epistemológica brasileira sobre o

Rugby, salvo PALACIO (1936) que se limitava a apresentar a bola oval, e o tipo

físico diferenciado dos atletas da modalidade, ainda houve uma retomada mais

recente  dessas  produções  científicas.  Autores  como:  FALCÃO  (2010),

GONÇALVES  (2011),  MELLO  (2014),  GOLIN  (2015)  e  BARROS;  COSTA

(2017),  serão retomados posteriormente  nesse  mesmo estudo,  dada a  sua

relação com a Educação Física Escolar,  dito isso podemos observar  que o

Rugby não é amplamente difundido ou discutido nas escolas brasileiras tão

pouco no estado do Rio de Janeiro, apesar de haverem alguns trabalhos como

o da professora mestra Deborah Ciarla na UFRJ (Universidade Federal do Rio

de  Janeiro),  tanto  no  treinamento  e  capacitação  de  professores  para

trabalharem  com  a  modalidade,  quanto  em  pesquisa  e  orientação  de

graduação da mesma instituição.

Em diálogo com um ex-aluno do  projeto de Rugby que desenvolvi em

Vista Alegre, quando o mesmo tinha 17 anos -  hoje com 24 anos, fundador do

time de Rugby universitário da IFRJ-CEFETEQ3 unidade de Nova Iguaçú – ele

expressou: “Na época eu não tinha ideia do que as coisas que você ensinava

para a gente significavam, mas hoje mais maduro eu dou valor, e ponho em

prática as coisas que aprendi com você. ” 

Mesmo cinco anos depois, essa fala continua ressoando como um eco

dessa ideia sobre valores, que me motivaram a pesquisar que aspectos são

esses  que  tornam  o  Rugby  diferente  das  outras  modalidades  esportivas,

enquanto  rompe  com  os  modelos  hegemônicos  de  esporte  na  formação

pessoal não só de seus atletas como em praticantes de maneira geral. Porém

me distanciando do exposto por Frantz Fanon (1965) em “Os Condenados da

Terra”,  onde os colonizadores,  dominadores,  usam seus valores ideológicos

como  uma  ferramenta  de  dominação  e  bestialização  dos  dominados

colonizados, como se os mesmos fossem desprovidos de ética e de valores,

tão  somente  pelo  fato  de  seus  hábitos  e  costumes  serem  culturalmente

3 IFRJ: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; CEFETEQ:
Centro Federal de Educação Tecnológica de Química
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diferentes,  ou  que  acabassem  se  distanciando,  entrando  em  conflito,  ou

mesmo  se  opusessem  a  dominação  pretendida;  ainda  que  distante

cronologicamente,  culturalmente ainda é uma prática comum de treinadores

estrangeiros  no  Brasil.  Por  essa  razão  a  intencionalidade  pedagógica  do

Rugby, nessa forma educacional defendida pelo presente estudo, é a de se

utilizar  do  conhecimento  sensível  produzido  por  esses  alunos,  a  fim  de

resignificá-lo  de  maneira  afetiva  criando  um vínculo  maior  das  informações

científicas e técnicas com o universo prático dos mesmos, dando ferramentas e

tornando-os  mais  capazes  para  a  soluções  de  questões  próprias  do  seu

cotidiano.

Partindo de uma visão holística da Educação Física onde mente e corpo

são um, ao invés de um binômio, tendo um conceito amplo de saúde, Carta de

Ottawa (1986), educação como um direito fundamental humano, Constituição

Federal (1988), onde atividades físicas, em específico os esportes coletivos,

constituem práticas para a saúde , e ainda enquanto práticas de lazer, tendo

ainda os Parâmetros Curriculares Nacionais (P.C.N. 2000) de forma positiva e

institucional afirmando esportes enquanto conteúdo da Educação Física para

base curricular da rede educacional brasileira,  é que que localizo a abordagem

de esportes coletivos, em especial  nesse trabalho o Rugby, como conteúdo

educacional para a formação de alunos.

Foram entrevistadas nesta pesquisa um total de dez pessoas, sendo:

cinco  responsáveis  (professores,  treinadores,  psicólogos,  diretor  e

coordenador) pelos projetos, e cinco alunos (e ou atletas).

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, que se utilizou

de  entrevistas  semiestruturadas  para  coleta  de  dados.  Tais  dados  foram

submetidos à uma análise com inspiração fenomenológica, que se aproximou

de  alguns  dos  procedimentos  utilizados  no  método  fenômeno  situado

(MARTINS; BICUDO, 1989). Os resultados obtidos nos dão indícios de como

se dá essa prática do Rugby, se há de fato inclusão social, e quais fenômenos
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ou relações de tensões sociais estão presentes nessa prática, tais quais como:

gênero, relações étnico-raciais e empoderamento. 

Os participantes foram convidados, previamente, para a participação na

pesquisa, sendo esclarecidos sobre a intenção e a importância do estudo para

o  qual  iriam  contribuir  com  suas  respostas.  Não  houve  objeções  nem

questionamentos relacionados a dúvidas sobre a pesquisa. 

Desta forma,  a  coleta de dados foi  realizada após os treinos desses

polos, com a permissão da direção dos projetos e dos clubes envolvidos, após

a assinatura dos alunos, professores, diretores, coordenadores e treinadores

dos formulários de TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e TALE

(Termo de Assentimento Livre e Esclarecido) para os participantes menores de

dezoito  anos  ou  que  não  pudessem  responder  legalmente  pela  sua

participação.  Mantendo  a  confidencialidade  e  lisura  ética  do  processo.

Formulários ver anexo II deste presente estudo.

A  aplicação  da  entrevista  foi  feita  pelo  próprio  pesquisador  o  que

possibilitou  a  realização  de  explicações  aos  participantes  que,  porventura,

pudessem apresentar alguma dúvida no preenchimento.

As entrevistas foram realizadas ao longo de três semanas no mês de

outubro  do  ano  de  2018,  onde  a  cada  semana  um  projeto  era  visitado,

observado  e  as  mesmas  realizadas.  A  entrevistas  consistiram  em  duas

questões, sendo elas:

1. Como você chegou a esse trabalho com Rugby?

2. Como você avalia o esse trabalho com o Rugby e sua participação nele

hoje?

As  perguntas  foram  gravadas  e  coletadas  por  intermédio  de  um

gravador  de  voz,  e  os  arquivos  contendo  os  mesmos salvos  em disco  de

memória  na  extensão  “mp3”,  e  armazenados  sob  a  responsabilidade  do

pesquisador, para evitar qualquer vazamento de informações, e prejuízos tanto

aos participantes quanto ao presente estudo. As entrevistas foram gravadas e

posteriormente transcritas para análise. Como proponho investigar o cotidiano
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das práticas esportivas do Rugby em determinadas configurações sociais, com

a inspiração da  abordagem fenomenológica,  espero  ir  além do mundo  das

aparências e do mero conhecimento teórico ao me aproximar da experiência

humana vivida pelos participantes.

O  termo fenomenologia  deriva  das  palavras  gregas:  "phainomenon",

que pode ser traduzida como aquilo que se mostra por si mesmo, o que se

mostra,  manifesto,  etc.;  e  "logos",  significando,  aqui,  onde  o  discurso  se

esclarece pela comunicação.  Isso posto,  a palavra  fenomenologia pode ser

entendida como: "O discurso esclarecedor a respeito daquilo que se mostra por

si mesmo" (MARTINS; BICUDO, 1989).

Foram  entrevistadas  10  pessoas  que  atuam  diretamente  com  os

projetos  de  Rugby  na  Região  do  grande  Rio  que  serão  brevemente

apresentadas a seguir:

 Raíza dezesseis anos de idade, do projeto social “Rugby Para Todos”,

aluna/atleta há dois anos, hoje compete em torneios nacionais de cate-

goria de base com fomento federal: “Bolsa Atleta”.

 Ana dezesseis anos de idade, do projeto social “Rugby Para Todos”, alu-

na/atleta há dois anos, hoje compete em torneios nacionais de categoria

de base com fomento federal: “Bolsa Atleta”.

 Fabiano vinte e cinco anos de idade, projeto “Rugby Para Todos”, psicó-

logo e professor há três anos no projeto.

 Débora Ciarla “Shirra” trinta e dois de idade, projeto “Rugby Para Todos”,

ex-atleta profissional, professora há cinco anos no projeto.

 Igor Mello trinta anos de idade, projeto “Rugby Para Todos”, diretor de

projetos e relações institucionais há sete anos.

 Bruna dezesseis anos de idade, projeto “Um Rio”, aluna/atleta há quatro

anos.

 Lucas  “Tôca”  dezoito  anos,  projeto  “Um Rio”,  aluno/atleta  há  quatro

anos.
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 Robert Malengreau trinta anos de idade, projeto “Um Rio”, fundador e di-

retor.

 Luiz Felipe “Dedé” vinte e cinco anos, Vila Real Rugby, atleta/aluno há

seis anos.

 Pedro Ivo vinte e sete anos, Vila Real Rugby, atleta/aluno/treinador há

doze anos, atual responsável pelo clube.

Quatro alunos dos projetos estão no Ensino Médio,  e  um aluno já  o

encerrou.  A formação dos responsáveis pelos projetos vai  de nível  superior

completo  à  pós-graduação  e  passam  por  várias  áreas,  como  Educadores

Físicos,  Administradores,  Psicólogos,  Cientistas  Políticos  e  Engenheiros.

Segundo  seus  registros  oficiais  cerca  de  cinquenta  (50)  alunos,  e  dez

profissionais atuam no Rugby Para Todos, cerca de cem alunos e sessenta

voluntários no Um Rio, e cerca de vinte alunos e cinco diretores de apoio no

Vila  Real.  Quatro  entrevistados  se  identificaram  etnicamente  como  negros,

enquanto seis se identificaram como brancos.

Quase todas as atividades se desenvolvem na praia, sendo apenas o

Um Rio realizado num gramado de várzea adjacente ao colégio estadual João

Brazil na comunidade do morro do Castro no município de São Gonçalo, os

materiais  são  simples  e  escassos  indo  desde  bolas  e  pequenos  cones,

chamados  vulgarmente  de  tartaruguinhas.  Os  entrevistados  foram

selecionados pela sua experiência e conhecimento tanto com a modalidade

quanto com os projetos, gênero, formação e papel, a fim de representar uma

amostra representativa de praticantes.

Existem alguns projetos que trabalham com o Rugby nas comunidades

do estado do Rio de Janeiro, em especial esta pesquisa está focada em três

projetos que ocorrem em diversas comunidades: o projeto “Um Rio” no morro

do  Castro  em  São  Gonçalo,  o  projeto  “Instituto  Rugby  Para  Todos”,

comunidades da Chácara do Céu, Dona Marta e outras comunidades próximas

aos bairros do Leblon, Ipanema, Copacabana, Flamengo na cidade do Rio de

Janeiro, e por fim o clube/projeto Vila Real Rugby Futebol Clube. Este último é

um clube que surgiu de um projeto do aluno Carlos Sigmaringa da UFF, que
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hoje tem autonomia e é sustentado pelos próprios moradores das comunidades

de Niterói, que resistem mesmo com dificuldades econômicas de se manter,

pelo amor e prática do esporte e é frequentado por membros de comunidades

adjacentes  a  praia  de  São  Francisco  em  Niterói,  sendo  elas:  Preventório,

Jurujuba, Cavalão, Grota entre outros.

O Projeto “UM Rio” apoia jovens no Morro do Castro (São Gonçalo - RJ),

proporcionando-os com um espaço seguro e um ambiente propício onde os

mesmos podem acessar e criar  novas oportunidades,  desenvolver e buscar

aspirações, e gerar confiança nas suas próprias identidades. A metodologia do

foi  desenvolvida durante dois  anos de pesquisa na Universidade de Oxford

sobre o papel do esporte no combate a violência e exclusão. Junto com Oxford

University Rugby, o projeto apoia jovens no Morro do Castro através da nossa

metodologia de cinco pilares: Rugby, Educação, Ação Comunitária, Conselho

Jovem e Saúde.4

O  Instituto  Rugby  Para  Todos  começou  em  2004  como  uma

oportunidade para jovens de Paraisópolis, comunidade na Zona Sul de São

Paulo, de aprender o Rugby e seus valores de união, disciplina e amizade,

entre outros. Desde então, o projeto já ajudou na formação pessoal de mais de

5 mil crianças e adolescentes através do esporte, em São Paulo e no Rio. Além

disso,  o  IRPT atua na  formação  de atletas  de  alto  nível,  que  representam

faculdades, clubes da primeira divisão Paulista e as seleções nacionais Juvenis

e Adultas, Masculinas e Femininas.5 

O Vila Real Rugby Futebol Clube, surgiu da ideia de realizar palestras

nos colégios próximos aos polos de São Francisco, Icaraí e Piratininga, onde o

clube Niterói  Rugby,  dentro de sua política de renovação, resolve implantar

polos de iniciação ao Rugby na cidade de Niterói. No entanto, no núcleo São

Francisco,  tal  estratégia  não  surtiu  efeito,  por  isto  o  professor  Carlos

Sigmaringa,  responsável  pelo  polo,  convidou alguns garotos  que passavam

pela  praia  a  tomar  parte  do  núcleo,  e  em menos  de  dois  meses,  o  grupo

somava mais de 40 alunos de 7 a 17 anos de idade. No fim de 2002 os polos

terminaram, sendo incorporados ao juvenil do Niterói Rugby, mas os garotos de

4 Fonte: https://www.facebook.com/pg/UMRioONERio/about/?ref=page_internal)
5 Fonte: http://www.rugbyparatodos.org.br/
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São  Francisco,  devido  a  distância  e  o  custo  com  transporte  não  foram

aproveitados. Por este motivo, passam 2003 sem atividades, até que no dia 13

de dezembro de 2003 reiniciaram os treinos assim nascendo o Vila Real Rugby

Futebol Clube.

Origem  do  nome  Vila  Real,  A cidade  de  Niterói  surgiu  como  o
povoado de São Lourenço dos Índios. Depois, ela se estendeu e
ficou sendo a Praia Grande. A rigor, essa Praia Grande se estendia
do Gragoatá até a Ponta da Armação, na Ponta D'Areia. Quando
ganhou este nome, já era intenso o movimento de gente da corte
vindo para Niterói. Inclusive com visitas constantes de Dom João VI.
Ele  tinha  uma doença  de  pele  que sofria  sensíveis  melhoras  ao
tomar banhos de mar na Praia de São Domingos. Deram para ele,
neste bairro,  um casarão de três andares que perdurou, mais ou
menos, até 1908. Pela tradição da época toda vez que o rei dormia
em uma região, ela passava a ser chamada de real. Então, a cidade
ganhou o título de Vila Real da Praia Grande. Por sinal Dom João VI
gostava  muito  de  Niterói  e  a  projetava  bastante. (Trecho  de
entrevista do jornalista e historiador Luís Antônio Pimentel à Pedro
Argemiro e Webber Lopes).6

O clube fez parte do RJ Union combinado dos times Vila Real Rugby

Futebol  Clube,  Rio  Rugby  F.C.  e  Cabo  Frio  Rugby  Club  para  disputar  o

Campeonato Brasileiro de Rugby Série B de 2005 e o Campeonato Brasileiro

de Rugby de 2006.

ANÁLISE DOS DADOS

Ao iniciarmos as análises dos dados coletados nas entrevistas optamos

por apontar os trechos das entrevistas que nos auxiliam responder a nossa

questão  de  pesquisa:  Como  a  prática  do  Rugby  se  constitui  na  região  do

Grande  Rio?  Simultaneamente  dialogam  com  os  referenciais  bibliográficos

levantados sobre o tema até o momento.

Em todas as entrevistas pudemos observar que quatro questões centrais

para  responder  ao  nosso  objetivo  surgiram,  foram  elas:  “Violência  e

Masculinidade  Agressiva”,  “Generificação  do  Esporte”,  “O  Esporte  na

Escola” e  “Inclusão  Social”,  por  tanto  analisaremos  as  respostas  dos

participantes em função desses quatro eixos temáticos que chamaremos de

categorias de análise.

6 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Real_Rugby_Futebol_Clube
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Categoria 1 - “Violência e Masculinidade Agressiva”

O Rugby e a violência têm suas raízes históricas, sejam nas tradições e

rituais antigos como do “harpastum”, jogo de guerra de origem espartana, muito

utilizado pelos  romanos para  manterem suas tropas ativas,  como forma de

evitar a ociosidade durante cercos e acampamentos (RICHARDS, 2007), ou

seja, no próprio fenômeno social em si que é o esporte hoje (ELIAS, 1992). Ou

como sugere uma das entrevistadas: “As pessoas acham que é um esporte

muito bruto de muito contato [...]” (Ana, RPT)

A violência real, para autores como Marsh, Rosser e Harré (1978) no

livro  “The  Rules  of  Disorder”,  tentam  explicar  na  Etologia  (estudo  do

comportamento  social  e  individual  dos  animais  em  seu  habitat  natural)  o

fenômeno da violência na comunidade esportiva inglesa do século XX, apesar

de apontarem o comportamento como uma forma de “ritual  agressivo”,  são

superficiais por não conseguirem apontar as origens e regras que permeiam o

mesmo. Há ainda autores na visão de Elias (1992) considerados marxistas,

como Ian  Taylor,  John  Clarke  e  Stuart  Hall,  que  tratam o  fenômeno  como

expressão das relações de opressão entre classes (classe dominante burguesa

e classe dominada trabalhadora),  entretanto  esses autores  não conseguem

explicar  os  fenômenos  intraclasse,  principalmente  pelo  fato  de  um  esporte

historicamente elitista como o Rugby, praticado por classes dominantes, conter

relações de opressão entre essas próprias classes.

Por isso para Elias (1992) o esporte surge como uma válvula de escape

do  processo  civilizatório,  proporcionando  a  catarse  (palavra  grega  para

evisceração, aqui com a conotação de extravasamento de emoções negativas),

onde o homem poderia expressar suas relações de prazer e excitação dentro

de um ambiente controlado, para que o mesmo não pudesse fugir do controle

por meio de regras e instituições. Tendo em vista que a violência entre a elite

inglesa do século XX não era socialmente aceita, principalmente entre seus

próprios pares, sob pena de julgamentos sociais e até mesmo instrumentais,

por esta razão a mesma se dá de forma oculta e simbólica.
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Essa violência simbólica na forma de masculinidade agressiva é muito

presente no Rugby ainda hoje, contendo “rituais agressivos” como o Haka, Cibi,

Kailao,  Sipi  Tau,  Siva tau,  etc.  que são danças tribais  polinésias realizadas

antes  das  partidas  como  uma  forma  de  intimidar  o  adversário  através  da

demonstração da fisicalidade e virilidade dos indivíduos do sexo masculino.

Aqui  marcada a primeira diferença de papéis de gênero dada diferença de

demonstração de agressividade na expressão corporal das danças masculinas

e femininas. Raíza expressa o relato de terceiros ao verem a modalidade: “Ah

que agressividade, coisa feia, nem deveria existir! ” (RAÍZA, RPT)

Essas  marcas  de  demonstração  de  violência  simbólica  se  mostram

presentes, assim como o “ritual agressivo” apropriado culturalmente, regrado e

formalizado dentro de um ambiente controlado, em forma de jogos de oposição

que constituem o próprio esporte. Porém ao passo que para uns, essas marcas

de violência são repelentes, para outros são extremamente atraentes.

Quando eu cheguei no campo e tal, vendo uns gringos meio
esquisitos, estranhei no começo porque quase não tinha nada
a ver com pique-bandeirinha,  porque tinham me falado que
parecia com pique-bandeirinha, mas vi uma galera se batendo
e pensei assim: - Poxa é maneiro! [...] (TÔCA, Um Rio)

Elias  entende  esse  fenômeno  de  identificação  de  jovens  do  sexo

masculino na sociogênese da “masculinidade agressiva” (1985), onde a mesma

se dá por “segmentação ordenada”, ou seja, um padrão em que idade, sexo e

territorialidade  se  desenvolvem  na  lógica  de  segregação,  formando

construções  em  bloco  de  estruturas  sociais  do  micro  contribuindo  para  o

macro. Sendo a idade o fator onde a criança é lançada para brincar nas ruas

desde cedo, longe da vigilância dos adultos, padrão exacerbado por pressões

domésticas, sendo educada por seus pares geracionais, fugindo dos padrões

aceitos  socialmente,  pois  essa  relação  se  constitui  na  criação  de  uma

hierarquia própria baseada em valores como força e coragem. O fator sexo da

teoria  de  Elias  (1992),  surge  dos papéis  de  gênero,  onde  as  meninas são

atraídas para o interior de casa, mesmo que algumas possam formar bandos

muito  agressivos,  muitas  se  inclinam  para  a  subordinação  causada  pelo

patriarcado. Por fim a territorialidade surge enquanto os meninos entregues aos

seus próprios meios, tendem a se unir por laços de parentesco e proximidade
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territorial,  pela  ameaça real  ou  pressentida de outros  “bandos”  oriundos de

comunidades próximas.

Essas pressões de “bandos”,  grupos de parentesco ou amigos,  são

bastante  representadas  nos  primeiros  contatos  dos  entrevistados  com  a

modalidade, desde a sua percepção e estranheza num primeiro momento, até

a adesão.

No começo eu nem queria participar, não queria jogar, não me
interessava, só que todos falavam que era maneiro e tal, que
eu ia me interessar, que eu ia gostar e tal.... Depois disso eu
fui  para  saber  como que  é,  no meu primeiro  dia  eu  odiei!
(Risos).  Porque  eu  me  machucava,  e  eu  não  estava
acostumado na real, não que (o esporte) machucasse, mas
eu  que  não  estava  acostumado  com  aquele  esporte  de
contato [...] (DEDÉ, Vila Real)

Fundamentalmente  existe  a questão de classe,  onde para  o próprio

Elias,  ela  desencadeia  comportamentos  diferentes  com  relação  a  própria

violência,  onde  nas  classes  mais  baixas  ela  é  mais  aceita  e  manifestada

socialmente, ligada a sentimentos de prazer, expressão e afeto, enquanto nas

classes mais altas ela é velada se manifestando de forma instrumentalizada e

simbólica, ou até mesmo institucional, ligada a sentimentos de culpa, como o

exemplo do próprio racismo, que não apareceu neste presente estudo, não

sendo mencionado nenhuma vez em nenhuma das entrevistas, mesmo quando

provocados  diretamente  sobre  a  questão,  todos  os  entrevistados  negaram

prontamente qualquer experiência.

O  racismo  dentro  do  Rugby  sofreu  mudanças  estruturais  após  as

experiências sul-africanas, para Grundlingh, Odendaal e Spies (1995) o efeito

Mandela produziu transformações profundas não apenas na comunidade da

África do Sul, mas como no cenário mundial  da modalidade, promovendo a

transformação  de  uma  sociedade  marcada  pela  dicotomia  maniqueísta

projetada na figura do oprimido e do opressor, para a pulverização introjetada

do racismo.

Essas estruturas de violência distintas, como eram para Fanon (1965)

no  capítulo  “Concerning  Violence”,  da  obra  “The  Wretched  of  The  Earth”,

projetadas nas figuras do colonizador e colonizado, numa relação quase de
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bestialização  do  dominado  como  selvagem  e  bárbaro,  que  precisava  ser

“educado” ou “doutrinado” pelo processo civilizatório europeu. Com o passar

dos  marcos  históricos,  das  lutas  sociais  do  século  XX,  observamos  essas

sociedades marcadas pelo “controle” no monopólio da violência pelo estado,

para um processo de subjetificação desse controle em forma de “disciplina”,

como descrito por Foucault em “O Panóptico” de “Vigiar e Punir (1987), onde

as  estruturas  de  controle  social  são  internalizadas  pelos  indivíduos,

“controlando” uns aos outros assim como a si mesmos, também relacionada

como o processo civilizatório descrito por Elias (1992), em que os indivíduos,

através  de  um  processo  de  classes,  apresentavam  diferentes  níveis  de

“autocontrole” em detrimento de seu processo educacional.

Relacionando o racismo e suas estruturas sociológicas e ideológicas,

como as descritas  pelos  pensadores citados pelo  presente  estudo,  com as

descritas por Santos (2006), que ao cunhar o termo “Racismo à Brasileira”, em

seu  texto  “Ser  Negro  no  Brasil  Hoje”,  ele  aponta  as  contradições  sociais

brasileiras, onde o país quer passar para o mundo a imagem de que aqui há

inclusão social e racial através da “mestiçagem”. O autor desconstrói essa ideia

ao apontar as marcas visíveis de uma hipocrisia permanente, carregada por

quinhentos anos de culpa, onde o olhar enviesado das elites não enfrenta as

questões,  surgindo  apenas  com  medidas  paliativas,  pois  “feio  não  é  o

preconceito  de  cor,  mas sim manifestá-lo”.  Para  Santos  (2006)  a  mudança

dessa  estrutura  de  racismo  se  daria  através  do  efeito  transformador  da

educação, onde os negros desenvolveriam consciência para buscarem obter

direitos, e a participação de uma vida nacional plena.

O papel da educação é fundamental na desconstrução das estruturas

sociais de poder, e na luta por direitos, assim como para o entendimento da

nossa própria cultura e seus fenômenos sociais, que nesse caso é o Rugby

enquanto  esporte.  Entendê-lo  enquanto  conteúdo  da  Educação  Física,

utilizando-o para trabalhar todos esses conceitos apresentados pelo presente

estudo, até mesmo na transformação da imagem violenta do esporte, e todas

consequências que ela  carrega.  A importância do papel  da escola junto ao

Rugby  é  percebida  ao  longo  de  seu  processo  histórico  como  descrito  por

RICHARDS (2007), assim como pelos realizadores dos projetos entrevistados.
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Começamos  a  fazer  esse  trabalho  de  ir  nas  escolas  das
comunidades para tirar o preconceito e a visão de que é um
esporte violento, o que não é verdade [...] (PEDRO IVO, Vila
Real)

Categoria 2 - “Generificação do Esporte”

Retomando os conceitos de “masculinidade agressiva” de Elias (1992),

os  relacionando  com  a  construção  do  comportamento  violento  ou  “tóxico”

(nocivo  física  e  psicologicamente  a  outras  pessoas),  numa  forma  de

“masculinidade tóxica”, onde esse comportamento “macho” tem como forma de

expressão o poder sobre os outros gêneros, principalmente nas classes mais

baixas onde o  mesmo é  valorizado,  já  que não há muitas  perspectivas  de

realização pessoal através do êxito escolar, do trabalho e ascensão social, a

expressão  da  violência  surge  como  manifestação  dessa  sensação  de

realização e ascensão social. Assim como a violência simbólica predomina nas

classes  mais  altas,  pela  razão  de  que  a  violência  física  não  é  um

comportamento socialmente aceito.

Essa  violência  simbólica  é  muito  presente  e  marcada  no  esporte,

principalmente no Rugby desde sua construção histórica e sua proximidade

das elites (Elias).

Tive dificuldade no início, muita dificuldade, realmente por ter
poucas garotas, e por muitas meninas olharem e falarem: -
‘Nossa que esporte agressivo! ’, muitas falam que é coisa de
sapatão,  que  só  sapatão  faz  isso!  Mas  não!  Não  é!  Tem
muitas héteros! Cara... tem meninas, só meninas, te olhando,
e julgando: ‘Ela só está fazendo Rugby porque é sapatão! ‘. E
é muito triste isso cara, muito triste [...] (RAÍZA, RPT)

Por essa razão, Meyer (2004, p. 11) alerta que não é tarefa fácil para o

docente, educador ou treinador perceber as diferenças entre o que é natural e

o  que  é  cultural:  “A  compreensão  de  que  gênero  e  sexualidade  são

culturalmente  construídos  e  não  ‘naturalmente’ dados  não  é  imediata”.  Isto

posto o presente trabalho visa reforçar o conceito de Gênero como uma “[...]

construção  social  do  sexo.  Ou  seja,  como  categoria  analítica  e  política,
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evidencia  que  masculino  e  feminino  são  construções  sociais  e  históricas”

(GOELLNER, 2005).

Goellner (2005, p.207) também afirma que:

O termo gênero desestabiliza (...) a noção de existência de
um  determinismo biológico  cuja  noção  primeira  afirma  que
homens  e  mulheres  constroem-se  masculinos  e  femininos
pelas diferenças corporais e que essas diferenças justificam
(...)  desigualdades,  atribuem funções  sociais  e  determinam
papéis a serem desempenhados por um ou outro sexo.

Juntamente  às  efervescências  dos  movimentos  feministas  do século

passado nas décadas de: 1970 e 1980, e a sua retomada mais contundente na

atualidade,  principalmente  com  a  evolução  da  ciência  esportiva  e  suas

tecnologias,  as  barreiras  entre  feminino  e  masculino  tem caído,  apesar  de

ainda serem gigantes, todavia os avanços são inegáveis.  Por essa razão a

Educação Física brasileira tem contribuído bastante na reflexão da temática

gênero,  negando  argumentos  biologicistas  que  historicamente  tornou-se

justificativa para a exclusão das mulheres da Educação Física e do esporte

(ALTMANN 2002).

Além de lutarem contra todos esses fatores as mulheres atletas, ou que

apenas querem ter o direito de praticar uma atividade física para o lazer, saúde,

etc.,  enfrentam o  senso  comum agravado  pelas  representações  sociais  de

gênero na mídia esportiva, onde muitos pesquisadores analisam a invisibilidade

das mulheres atletas e jornalistas na própria mídia (DEVIDE et al, 2008). Tais

estudos apontam que a  mídia reproduz um desequilíbrio  de  cobertura,  que

impacta diretamente na representatividade, contribuindo ainda mais para uma

hierarquização dos gêneros, alternando entre a objetificação dos corpos das

atletas e suas capacidades. A questão da representatividade é importante para

a identificação, adesão e a participação feminina na modalidade.

É meio complicado em campeonato porque para as meninas
aqui não tem time, os meninos são a grande maioria sempre
tem  times  fechados,  as  meninas  não  têm  o  time  fechado
delas, muito poucas meninas querem fazer Rugby, acham que
é um esporte  muito  bruto  de muito  contato,  e  é,  mas não
precisa ter medo, não é essas coisas [...] (ANA, RPT)
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Assim  como  outros  esportes  o  Rugby  também  precisa  lidar  com

estereótipos ligados a papéis sexuais, principalmente pelo fato de haver mais

contato.  Muitas  sociedades  conservadoras  que  demonizam o  contato  físico

com base em doutrinas religiosas, contribuem mais ainda na produção desses

estereótipos,  podendo  em  alguns  casos  até  desencadear  comportamentos

homofóbicos.  Pois  esse comportamento  “macho”  para ELIAS (1992)  é uma

manifestação real e simbólica de poder, onde as mulheres tornam-se sujeitas a

essa violência, valorizando essas características de “macho” em si, em seus

companheiros  e  em  seus  filhos,  dando  prestígio  aos  membros  do  sexo

masculino com comprovada capacidade agressiva e de luta. Por sua vez os

homens  que  não  correspondem  a  essa  expectativa  se  encontram  numa

posição subalterna, ligados aos signos e símbolos do universo feminino, que

por  sua vez ocupa uma posição subalterna em relação a  masculina  nessa

sociedade (BOURDIEU, 2002).

Infelizmente a comunidade do Morro do Castro ainda tem um
olhar  de  como  se  o  Rugby  ainda  fosse  um esporte  muito
estranho,  de  vamos  dizer  ‘gayzinho’,  com  os  olhares
(preconceituosos) do futebol [...] (TÔCA, Um Rio)

As práticas  das  meninas  se  encontram permeadas  de  machismo,  e

outras formas de violência simbólica, mas por outro lado a ocupação desses

espaços, a luta por direitos e representatividade, fazem com que a proposta co-

educativa seja importante para mitigar esses conflitos. 

Convém clarificar que essa proposta não aborda a igualdade
entre  os  sexos,  e  sim  a  equidade,  objetivando  criar  um
ambiente  que  permita  o  desenvolvimento  integral:  afetivo,
social,  intelectual,  motor  e  psicológico, sem  o  prejuízo  em
relação ao gênero, ou seja, uma escola para a formação do
sexo feminino e do sexo masculino, que valorize as diferentes
contribuições  e  habilidades  independentemente  do  sexo
(COSTA; SILVA, 2002). 

Tais práticas co-educativas produzem equidade se apresentando como

forma  de  empoderamento,  até  mesmo  dentro  de  uma  perspectiva  crítico-

emancipatória, dando autonomia às alunas, como presenciado nessa fala de

Ana:

Eu  achei  muito  complicado,  porque  os  meninos  ficavam
olhando, alguns riam um pouquinho e tal, mas aí isso até me
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motivou um pouco também, que eu falei  para mim: eu vou
aprender e eu vou seguir isso, eu não quero desistir agora!
Não vou desistir na primeira aula, nem na segunda nem na
terceira [...] (ANA, RPT)

A importância da representatividade e de modelos femininos a serem

seguidos,  estão presentes  no projeto  Rugby Para  Todos,  onde as  meninas

veem na figura da treinadora responsável, uma atleta, educadora e treinadora

bem-sucedida. Na fala da própria é possível perceber a carga de trabalho e

atribuições que uma mulher precisa se impor, afim de competir num universo

predominantemente masculino.

Atuei também na direção de desenvolvimento e head coach
(treinadora  principal)  na  FFRU  (Federação  Fluminense  de
Rugby  Union),  coordenação  do  Sudeste  CBRU
(Confederação Brasileira de Rugby Union),  coordenação de
Impacto Olímpico capacitando mais de dois mil  professores
em  2016  e  fiz  a  consultoria  para  criação  da  disciplina
Fundamentos  do  Rugby  na  UFRJ  em  2015  [...]  (SHIRRA,
RPT)

Outro ponto relativo aos benefícios da co-educação, e seus resultados

positivos é visto na fala do psicólogo e um dos responsáveis que trabalham no

projeto Rugby Para Todos:

Hoje você olha a categoria de base e vê crianças, meninos e
meninas, principalmente meninas porque o Rugby feminino do
Rio de Janeiro é muito forte, temos atletas muito capazes, e
vejo uma evolução absurda em relação a outros anos que eu
acompanhei o Rugby [...] (FABIANO, RPT)

A criação desse ambiente propício para o desenvolvimento do trabalho

com a co-educação,  numa perspectiva crítica  apresenta  um grande desafio

para o docente, ainda mais num lugar cheio de contradições sociais como é o

Morro do Castro em São Gonçalo, por essa razão destaco a fala de Bruna,

para  valorizar  o  ambiente  educacional  proporcionado pelo  projeto,  onde os

alunos se sentem bem entre si, principalmente no tocante ao gênero:

Aqui  dentro  do  projeto  eu  nunca  sofri  nenhum  tipo  de
preconceito, nem por ser mulher, nem por ser negra, já fora
[...] (BRUNA, Um Rio)

Dentro  de  uma  perspectiva  de  uma  educação  emancipadora  e

continuada,  não  só  os  alunos  quanto  educadores  e  treinadores,  acabam
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aprendendo muito nesse contato com aulas e treinos mistos, que infelizmente

ainda reproduzem machismo. Porém existe a possibilidade de evoluir para um

modelo de aula e treino baseado na co-educação, principalmente no que diz

respeito  às  questões  de  gênero,  mitigando  os  danos  causados  por  uma

formação machista. A educação segregada por sexos produz mais segregação,

negar  essa  troca  de  experiências  é  negar  conhecimento.  O  que  fica

evidenciado na fala de Pedro Ivo ao relatar  suas experiências como aluno,

treinador e responsável pelo clube Vila Real:

Eu  também  tive  a  oportunidade  de  ser  treinador,  tanto  do
feminino quanto do masculino, e o fato do nosso grupo ser
integrado  por  pessoas  não  só  de  comunidades  diferentes,
como de realidades diferentes, fez com que houvesse essa
integração social  através do esporte [...]  (PEDRO IVO, Vila
Real)

Categoria 3 - “O Esporte na Escola”

O primeiro contato; nos trabalhos realizados nos projetos Rugby Para

Todos (RPT), Vila Real e Um Rio, podemos observar que a vivência do Rugby

na escola foi fundamental como primeiro contato para as pessoas entrevistadas

que hoje atuam neste trabalho: 

O projeto foi na minha escola apresentar e foi paixão à primeira
vista, primeira bola lançada, foi olhar, e caramba, que esporte
perfeito!  Era  o  esporte  que  eu  estava  procurando  há  muito
tempo! E saber que até agora está fazendo parte da minha vida
[…] (RAÍZA, RPT)

Eu conheci o projeto através da Escola João Brazil,  que era
uma  brincadeira  que  todos  diziam  que  era  igual  pique-
bandeirinha,  como  eu  gostava  muito  de  brincar  de  pique-
bandeirinha quando era menor eu fui  lá ver […] (TÔCA, Um
Rio)

Em alguns casos há também o contato com a modalidade de forma

indireta com a escola, através de amigos dentro do próprio ambiente escolar,

como no caso dos relatos a seguir:

Conheci  o  Um Rio  e  o Rugby através da minha prima,  que
estudava comigo na Escola João Brazil, aí a minha prima me
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chamou,  eu  vim,  comecei  a  treinar,  e  gostei  daqui.  [...]
(BRUNA, RPT)

Eu  fui  transferido  para  uma  escola  de  Jurujuba  e  acabei
conhecendo  um  amigo  Júlio  Salema  que  me  levou  para  o
Rugby. Como éramos colegas de escola, e pela insistência dos
meus  colegas,  que  eram  atletas  do  clube,  eu  acabei  indo
outras  vezes  aos  treinos  e  criando  gosto  pelo  Rugby  [...]
(DEDÉ, Vila Real)

O Rugby na universidade;  para muitos o contato com a modalidade

ocorre,  continua  ou  até  mesmo  se  aprofunda  na  universidade.  Como

observamos a seguir:

No meu caso por exemplo: apesar de acabar me afastando do
esporte  na época do vestibular,  logo após o meu ingresso
descobri que havia um time na faculdade, e imediatamente eu
me interessei em jogar por ele. O fato de ter tido esse contato
prévio  com  a  modalidade  me  fez  representar  a  minha
universidade,  e  acabou  agregando  na  minha  própria
graduação. [...] (PEDRO IVO, Vila Real)

Dentro de uma perspectiva de formação continuada, o contato com a

modalidade em outros momentos da vida, torna possível a compreensão de

conceitos mais complexos de cooperação, principalmente na universidade e no

mundo  do  trabalho.  Em alguns  casos  a  modalidade  se  torna  interesse  de

pesquisa acadêmica, em áreas que vão desde Ciências Políticas, Psicologia e

Educação Física. Fabiano, um dos entrevistados, defende em sua monografia

de graduação em Psicologia o trabalho: “A Psicologia Social Do Esporte No

Rugby,  Analisando  Competências  De  Vida:  Relato  De  Uma  Experiência”

(VIANNA, 2018).

Cheguei ao projeto ‘Rugby Para Todos’ através da Psicologia
na verdade, sou estudante de Psicologia, vim pra cá como
estagiário de Psicologia,  já estou aqui há praticamente três
anos já, só que desses três anos, dois foram como estagiário
de Psicologia do Esporte, enfim desenvolvendo um trabalho
voltado mesmo pro desenvolvimento pessoal e autonomia dos
alunos, mais visando pegar as qualidades as características e
os valores do Rugby, e atrelar isso com a Psicologia, e o que
isso tem a ver com a Psicologia do Esporte [...]  (FABIANO,
RTP)

Para Robert Malengreau (2013 e 2018) o Rugby se tornou objeto de

pesquisa  dentro  da  área  de  ciências  políticas,  culminando  até  mesmo  na

criação  de  um  projeto  social  com  alcance  internacional.  Robert
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(MALENGREAU,  2013)  defende  em sua  tese  de  mestrado:  “Inclusion  in  a

Divided City:  The role  of  the  pacification  in  the  favelas  of  Rio  de Janeiro”,

gerando  um artigo  sobre  o  projeto  posteriormente  em:  “Lessons  From The

Favela: Sport And Social Exclusion In Rio De Janeiro” (MALENGREAU, 2018).

A ‘Um Rio’ surgiu do meu interesse acadêmico, pois quando
eu fui aceito em Oxford (a favela) era uma coisa tão distante
da  minha  realidade,  que  eu  pensei  que  seria  interessante
tentar usar a marca da instituição mundialmente renomada,
para  democratizar  essa  própria  marca.  A  minha  tese  de
mestrado focava no papel de políticas públicas sobre inclusão
social,  estatal  e  econômica  nas  favelas,  através  da  minha
pesquisa eu percebi que tem até um ponto em que o estado
pode chegar, e inclusão social em si é um dos aspectos mais
difíceis de se abordar. Por isso inicialmente o conceito da Um
Rio surgiu de uma ideia de tentar usar a marca de Oxford,
para  trazer  pessoas  de  diferentes  clubes  do  Brasil  e  do
mundo, afim de quebrar essa barreira social entre a favela e a
não-favela [...] (ROBERT, Um Rio). 

Robert reconhece o valor da universidade em sua própria trajetória, e a

coloca como ponto de culminância e convergência de seu trabalho para com

seus alunos de projeto. 

O  nosso  objetivo  de  trajetória  para  os  nossos  alunos  é  o
começo  pelo  Rugby,  mas  queremos  que  ele  termine
alcançando  o  seu  potencial  acadêmico  e  profissional,  por
essa  razão  a  gente  tem  se  aproximado  muito  do  circuito
universitário  de  sevens,  porque  a  gente  quer  que  esses
alunos não se sintam parte apenas da comunidade do Rugby,
mas  também  da  comunidade  universitária,  dando  uma
perspectiva maior como culminância do nosso trabalho com
eles [...] (ROBERT, Um Rio).

Deborah Ciarla “Shirra” é ex-atleta e hoje professora, treinadora e até

mesmo orienta alunos de Educação Física na UFRJ (Universidade Federal do

Rio de Janeiro), como no trabalho: “Rugby Escolar: Proposta De Cartilha Para

A Iniciação  No  Ensino  Fundamental”  (BARROS;  COSTA,  2017).  Tendo sua

própria visão do esporte assim como da Educação Física hoje atua não só na

formação de atletas, como de aluno s e até mesmo de educadores.

Conheci o Rugby em 2008 através da equipe Niterói NRFC,
clube que fiz parte como jogadora em competições nacionais
e internacionais. Cursava Educação Física na UFRRJ lá com
outros  estudantes  montamos  equipe  masculina,  em  2011
montei a feminina onde fui treinadora pela primeira vez, assim
me despertei  para necessidade de formação específica em
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coaching. Realizei todos os cursos do Brasil que envolvem a
área e alguns no exterior, desde formada atuo com Rugby e
iniciei  no  RPT  em  2014  quando  o  projeto  chegou  no  RJ.
Participo ativamente do desenvolvimento do Rugby no Estado
e  Brasil,  dedico-me  integralmente.  Hoje  em  2018,  tenho
diversas funções desde professora no projeto social na praia
RPT ao órgão máximo do esporte a World Rugby, pois sou
educadora de coaching no Brasil [...] (SHIRRA, RTP).

O Rugby nas escolas; o papel da escola como introdutora, mediadora e

provocadora desse primeiro contato com a modalidade é reconhecida pelos

praticantes, agentes, profissionais e até mesmo instituições do esporte, pois

muitas das vezes a escola possui os meios técnicos e materiais para tanto.

Outra  coisa  muito  importante  foi  a  ida  do  Vila  Real  nas
escolas nesse mesmo período de maior destaque, para tentar
captar mais alunos para o projeto de forma mais ativa, indo
nas escolas dar palestras, ensinar o que é o Rugby, chamar a
galera para conhecer, tirar o preconceito da visão de que é
um  esporte  violento,  o  que  não  é  verdade,  por  isso
começamos  a  fazer  esse  trabalho  de  ir  nas  escolas  das
comunidades adjacentes, como Preventório e Jurujuba, para
tentar captar esses jovens para conhecer esse esporte novo,
e que mais cresce no Brasil  nos últimos anos [...]  (PEDRO
IVO, Vila Real)

Pensar o Rugby e a educação tem sido o desafio de educadores e dos

projetos a fim de justificar sua presença dentro da vida escolar das crianças,

contudo  as  competências  multiprofissionais  dos mesmos,  tem dado não  só

ferramentas, como possibilidades novas para exercer esse trabalho. No caso

do Rugby Para Todos,  a parceria  com a esfera pública,  e a elaboração de

projetos e a captação de patrocínios tem feito a diferença.

As escolas também têm sido procuradas, temos feito muitas
clínicas  em  escolas,  temos  dados  de  que  cerca  de  95%
(noventa em cinco por cento) dos nossos alunos vem dessas
clínicas nas escolas da rede pública, municipal e estadual de
educação.  Desde  2014  nós  temos  uma  parceria  com  a
Secretaria de Educação onde é franquiada a nossa visita às
escolas,  sendo sempre bastante  positivo  o contato com os
alunos.  Trabalhar  com  o  Rugby  de  forma  educacional,  na
formação da base dos atletas vai na contramão do que muitos
clubes  vinham  fazendo,  que  era  só  investir  no  auto
rendimento o que acabou proporcionando um esvaziamento
da modalidade no estado. Muitas das vezes não só a falta de
experiência,  logística,  conhecimento  na  hora  de  fazer  um
projeto  social  para  buscar  parceiros  ou  patrocínio  acabam
atrapalhando os clubes,  mas sim como saber apresentar o
Rugby, com seus conceitos históricos e seus valores para as
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crianças,  em  especial  as  crianças  de  comunidade  (IGOR,
RPT)

Para o Um Rio o programa se dá através de voluntários captados pelo

prestígio do projeto, dentro da ideologia do próprio idealizador, numa espécie

de autogestão comunitária, afim de ocupar as lacunas de serviços deixadas

pelo  estado  na  escola,  dando  a  própria  comunidade  a  autonomia  e

responsabilidade de buscar os meios para o seu próprio desenvolvimento.

Com passar do tempo eu pude perceber que com a marca da
universidade de Oxford, e hoje também da universidade de
Cambridge,  a  gente  consegue  trazer  serviços  que
frequentemente  não  chegam  no  morro,  o  projeto  acabou
evoluindo  de  usar  o  Rugby  como  uma  forma  de  quebrar
barreiras sociais,  para utilizar  o Rugby como uma porta de
entrada  para  serviços  de  educação,  saúde  e  até  mesmo
acesso ao mercado de trabalho para essas crianças e jovens,
que  frequentemente  não  têm  esse  acesso.  Tentando
promover a nossa teoria de mudança através do acesso a
esses  serviços,  visando  gerar  resultados  sociais  positivos,
tanto em termos de escolaridade,  de acesso ao trabalho e
bem-estar  físico,  social  e  mental.  Hoje  temos  sessenta
voluntários fixos cumprindo suas funções, com coordenadores
de departamento em cada programa, fazendo assim que o
projeto  não  fosse  mais  dependente  da  minha  presença
desenvolvendo  a  sua  própria  sustentabilidade.  Pretendo
também ir promovendo o desligamento do projeto da minha
imagem,  fazendo  assim  com  que  ele  seja  cada  vez  mais
autossustentável. Nós evoluímos de duas horas semanais de
Rugby  numa  terça-feira,  para  quase  cinquenta  horas
semanais de atividades que vão muito além do Rugby. Um
exemplo disso foi a campanha ‘Eu Quero Ser’, que ganhou
visibilidade internacional, onde essa campanha se tornou um
programa  de  empregabilidade  onde  trazíamos  profissionais
para fazer oficinas de currículo, carta de apresentação, treino
de entrevista, etc. [...] (ROBERT, Um Rio)

Para  o  Clube  Vila  Real  as  atividades  dependiam  única  e

exclusivamente da vontade, engajamento e participação dos moradores das

comunidades que compunham o mesmo. Apesar do clube ter começado pela

iniciativa  de  um  ex-atleta  do  Niterói  Rugby  e  aluno  da  UFF (Universidade

Federal  Fluminense),  como  um  polo  de  captação  de  atletas  para  o  alto-

rendimento,  Carlos  Sigmaringa,  responsável  pelo  polo,  subverteu  esse

propósito dando início a criação do Vila Real, indo às escolas da região para a

captação de alunos para o polo.
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Carlos Sigmaringa foi o responsável pela criação do polo de
São Francisco, posteriormente iniciando o polo da Ponta da
Areia,  também aluno da UFF sempre deu um forte caráter
social ao projeto de clube de Rugby que é o Vila Real, essa
integração  entre  os  polos  e  os  alunos  de  diversas
comunidades diferentes de Niterói só foi possível graças ao
esporte [...] (PEDRO IVO, Vila Real)

O Vila Real  acabou por força da necessidade, após a saída de seu

idealizador, tendo que desenvolver sua própria autonomia, buscando parcerias

entre outras formas de apoio para manter a estrutura do clube.

No período de 2011 a 2013 foram os nossos melhores anos
de  clube  e  projeto,  isso  tudo  em  consequência  da  nossa
integração com o projeto do Preventório de iatismo, que é o
“Prevela”.  Por  isso alguns  alunos do iatismo começaram a
frequentar o Vila Real e aprender sobre o Rugby, assim como
nossos  alunos  frequentaram  o  Prevela  e  começaram  a
aprender sobre iatismo. Essa parceria e essa integração deu
muitos frutos, pois nos ajudávamos com questões básicas de
estrutura e material  como de infraestrutura e pessoal.  Hoje
nós  temos  atletas  que  competiram  nas  duas  modalidades
como: Pedro Gentil e Ronald Ricardo, sendo o último hoje um
atleta de vela que começou no Rugby, e que se não fosse
essa  parceria  do  Vila  Real  com o  Prevela  ele  nunca  teria
conhecido a modalidade da qual hoje é atleta [...]  (PEDRO
IVO, Vila Real)

Já  para  a  professora  Debora  Ciarla  o  Rugby  se  justifica  enquanto

conteúdo  da  Educação  Física  escolar,  não  apenas  enquanto  modalidade

esportiva e por seu crescimento em popularidade, decorrente das Olimpíadas

de 2016 realizadas no país, mas sim pela transversalidade de conhecimentos

relacionados a outras disciplinas do currículo escolar.  Se utilizando de uma

perspectiva emancipatória KUNZ (1998), partindo do desenvolvimento técnico

básico  e  instrumental  das  habilidades  motoras,  para  conhecimentos  mais

sofisticados, ganhando consciência crítica e autonomia no processo.

O  Rugby  está  em  processo  de  disseminação,  seja  no
aumento de praticantes como de pessoas que conhecem a
modalidade.  Este  processo  desdobra  na  necessidade  de
aprofundar  tecnicamente  como  se  envolver  com  cultura  e
história,  deste  modo  acredito  que  o  Rugby  precise  ser
incorporado ao currículo da Educação Física. [...]  (SHIRRA,
RPT)

Os alunos têm a sua própria percepção no tocante ao desenvolvimento

físico e atlético, de suas habilidades básicas, sendo as mesmas uma de suas
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maiores  demandas,  comumente  ignoradas  por  correntes  pedagogicistas  da

Educação física mais “intelectualizadas”, muito mais ligadas ao discurso teórico

do que a prática das salas de aula, como afirmado por Kunz (1998). 

Eu  evoluí  bastante,  meu  condicionamento  físico  melhorou
bastante, eu estou me preocupando mais com o meu corpo
com o que eu como, essas coisas. Não exagero, tento não ir
na onda dos colegas que um bebe, um fuma, tento tirar isso
né, tirar isso da cabeça focar bastante [...] (ANA, RPT)

O Um Rio se diferencia pela sua estrutura e formação de um “conselho

jovem”, onde os próprios alunos apresentam as suas demandas e participam

da construção das atividades propostas pelo projeto, até mesmo na correção

de  rumo  que  o  aumento  de  conteúdo  intelectual  possa  vir  a  causar  em

detrimento das atividades práticas.

Com  o  aumento  do  conteúdo  conceitual  intelectual  as
crianças pediram também que fosse aumentado o volume de
atividades físicas, e os treinos passaram a ser duas vezes na
semana, agora as terças e sextas [...] (ROBERT, Um Rio)

Os projetos  têm bem definida  às  suas  práticas  de  desenvolvimento

humano  e  social,  tanto  de  seus  idealizadores  quanto  responsáveis,

trabalhadores e alunos. Sem qualquer viés financeiro ou lucrativo, colocando a

formação  e  educação  a  frente  do  alto-rendimento,  mostrando  sim  que  na

prática, o esporte é um fenômeno social e cultural em si mesmo. Ao contrário

do  que  postula  o  discurso  academicista  meramente  especulativo-teórico  da

escola  crítica  da  década  de  oitenta,  que  o  presente  estudo  representa  e

sintetiza no texto de BRACHT (1986) “A Criança que Pratica Esporte, Respeita

as Regras do Jogo... Capitalista”. Este estudo tenta mostrar a realidade prática

dos  projetos,  dialogando  e  convergindo  com a  perspectiva  também crítica,

porém emancipadora de KUNZ (1998).

Não  só  em  questão  de  alto  rendimento,  mas  de
desenvolvimento  pessoal  também,  muitos  alunos
confessaram para a gente que chegaram aqui muito tímidos,
não falavam nada, não tinham muitos amigos, porém desde
quando eles chegaram aqui a gente teve muitos avanços em
relação a isso. Enfim relatos de alunos, o que a gente mais
tem na verdade de positivo não é a questão do resultado,
porque o projeto só pensou em começar a competir de seis
meses para cá, pelo menos aqui no polo do Rio de Janeiro, a
gente está com um time muito jovem de pessoas que estão
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querendo jogar, jogar competitivamente no caso, mas o nosso
objetivo principal é o desenvolvimento pessoal dos alunos [...]
(FABIANO, RPT)

O próprio clube Vila Real que nasceu de um projeto, mas se constituiu

enquanto  clube pela  vontade de competir,  reconhece que os  benefícios  do

esporte  estão muito  além da competição,  onde a  mera  prática  proporciona

muito mais social e afetivamente do que o binômio: vitória e derrota.

O Vila Real foi muito isso, é muito mais um projeto social do
que um clube de esporte competitivo, ao mesmo tempo que
formou  atletas  que  chegaram  até  a  jogar  pela  seleção,
influenciou a nossa formação [...] (PEDRO IVO, Vila Real)

As propostas de intervenções e serviços constituem nas práticas do Um

Rio,  uma  visão  de  transversalidade  da  educação,  fugindo  dos  conceitos  e

preconceitos  hegemônicos  do  alto-rendimento  e  da  tradição  monocultural

brasileira  do  futebol,  sem  demonizar  a  competição,  mas  sabendo  utilizá-la

quando  necessário,  dentro  de  uma  perspectiva  social  existencial  de

pertencimento, desenvolvida cientificamente pela vivência acadêmica de seu

idealizador.

A gente nunca acreditou que era uma organização de Rugby
para o Rugby, a gente sempre se via como uma organização
de  Rugby  para  o  desenvolvimento,  e  que  para  isso  nós
sabíamos que não poderíamos ser evangelistas do esporte,
que  precisaríamos  casar  a  modalidade  com  outras
intervenções.  A nossa  prioridade  com  o  Rugby  nunca  foi
formar  atletas,  isso  dito  percebemos  que  para  alcançar  os
jovens  em  maior  estado  de  vulnerabilidade  social,  nós
precisaríamos ter um elemento competitivo, pois os mesmos
gostam  da  presença  desse  lado  competitivo,  mesmo
vencendo ou não,  o fato de competir  no cenário do Rugby
fluminense faz com que eles se sintam parte de algo. Estudos
recentes têm demonstrado que o ingresso no tráfico acontece
entre  treze  e  vinte  e  um  anos,  representando  setenta  por
cento  da  nossa  demografia  no  projeto,  dentre  os  fatores
impulsionadores desse ingresso são a alienação a educação
e ao mercado de trabalho (44%), pressão financeira (22%),
senso de pertencimento, por isso a aceitação na comunidade
do Rugby ela é fundamental para a nossa teoria de mudança
no processo de inclusão social [...] (ROBERT, Um Rio)

Os  resultados  dessas  abordagens  têm  transformado  o  cenário  do

esporte de base do estado, ainda mais depois que os jovens desses projetos

começaram a participar da comunidade e dos campeonatos mais ativamente.
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O Rugby no Rio de Janeiro de quatro anos para cá melhorou
bastante, temos muitos projetos sociais, os clubes estão se
preocupando mais também em dar uma importância maior na
categoria de base [...] (FABIANO, RPT)

Categoria 4 - “Inclusão Social”

Os projetos proporcionam oportunidades e acesso a serviços através do

Rugby, mesmo que a esportivização não seja o fim, ainda é uma possibilidade

de  carreira  que  os  alunos  podem vir  a  desenvolver  em suas  vidas.  Ainda

existem  as  bolsas  para  atletas  de  fomento  federal,  para  atletas  que  se

destacam em suas modalidades e categorias, como o “Bolsa Atleta”.

O projeto me trouxe muitas oportunidades,  hoje eu tive até
uma oportunidade de ganhar uma bolsa, “Bolsa Atleta”, posso
fazer academia, fazer as coisas que eu preciso... cara é muito
bom! [...] (Ana, RPT)

Para muitos a carreira de atleta se apresenta como uma opção tangível

e atraente, ainda que muito distante e pouco viável financeiramente.

Depois de um tempo tive a vontade de me aperfeiçoar indo
jogar no Niterói Rugby Clube, no juvenil e no adulto, depois fui
para  a  seleção  Fluminense,  sendo  Campeão Brasileiro  em
2014, e em 2015 subindo para a categoria adulto fui campeão
estadual,  da  Taça  Tupi  (equivalente  a  segunda  divisão
nacional  do  Rugby).  Hoje  todo  mês  tem  uma  etapa  numa
cidade diferente, isso é bom para motivar a galera a começar
a jogar, porque para um moleque de dezesseis anos começar
a jogar e a viajar pelo estado todo, conhecendo lugares novos
e pessoas novas, é um incentivo para jogar. [...] (DEDÉ, Vila
Real)

Justamente a importância e o foco social dos projetos, em especial o Um

Rio,  se distingue na orientação e formação dos alunos dentro do ambiente

escolar, onde a “vida de atleta” (como um estilo de vida) é oportunizada, e a

“carreira de atleta” (profissionalização pela modalidade) não é negada, apenas

são orientados para que vejam no esporte mais do que o jogo, e no projeto

uma oportunidade de formação para a vida e não só para o esporte.

Fora  os  programas  educacionais,  que  são:  Inglês,
Empregabilidade, reforço escolar em parceria com o Colégio
João Brazil, que sem o colégio a gente não seria nada, e eles
nos proporcionam: aulas, reforço, informática, etc., e como o
nosso  diretor  João  Marcelo  costuma  dizer:  -  ‘A cada  hora
dentro da escola,  é um menino fora do tráfico!  ’,  isso tudo
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ajuda bastante, deixa a galera bem ocupada. Mas o Rugby vai
muito além disso é um esporte totalmente democrático, onde
qualquer um pode entrar e jogar, não tem essa distinção. O
Rugby mudou a vida de muita gente, deu a oportunidade de
estudar, de receber aconselhamento, de muitas coisas boas,
aqui é um lugar que a gente aprende a conviver junto, e a
respeitar nossas diferenças [...] (TÔCA, Um Rio)

O intercâmbio e as trocas culturais se apresentam como tema recorrente

das experiências dos entrevistados.

O Rugby proporcionou a minha primeira viagem para fora do
estado, ter contato com pessoas de outros clubes, cidades,
estados  e  até  países,  conhecendo  pessoas  que  eu  nunca
conheceria se não fosse o Rugby [...] (PEDRO IVO, Vila Real)

A orientação dos projetos para que os alunos não busquem o esporte

apenas  como  um  fim  em  si  mesmo,  atrelada  a  realidade  socioeconômica

brasileira,  sem discursos e estruturas desligadas desse contexto no qual os

alunos estão inseridos se tornam o cotidiano de suas práticas: 

A ideia  fundamental  é de desenvolver  um projeto  de baixo
custo com alto impacto social, onde toda a nossa tecnologia
está  no  conhecimento  técnico  da  nossa  equipe  e  dos
profissionais envolvidos[...] (IGOR, RPT)

Ainda  assim  muitos  alunos  apresentam  êxito  esportivo,  que  é

direcionado,  mas  nunca  tolhido,  sempre  dentro  de  uma  perspectiva  de

emancipação e autonomia.  O trabalho é de tal  forma realizado,  que muitos

alunos retornam de suas carreiras,  até mesmo esportivas,  para  retribuir  ao

projeto.

Mesmo o objetivo de o projeto ter um cunho educacional, a
qualificação  dos  profissionais  ligados  ao  esporte  nos
proporcionou  excelentes  resultados  esportivos,  tendo  duas
meninas  recebendo  Bolsa  Atleta  por  resultados  em
competições nacionais, temos inclusive uma aluna que hoje
atua pela seleção brasileira feminina, que serve de exemplo e
modelo  para  motivar  os  demais  que  almejem  isso.  Temos
alunos que graças as bolsas recebidas pelos clubes e seleção
onde atuam, hoje tem formação de nível superior completo,
até  em  Educação  Física  como  no  exemplo  do  David,  ex-
morador  de  comunidade,  que  ainda  é  atleta  da  seleção  e
retornou para ser professor no projeto, sendo um exemplo das
oportunidades que o Rugby e o projeto podem proporcionar a
esses alunos. [...] (IGOR, RPT)
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O Um Rio apresenta um planejamento educacional, de forma transversal

sempre relacionando o Rugby com outros conteúdos escolares, introduzindo

serviços complementares à educação, que foram evoluindo ao longo dos anos

dentro do projeto, chegando a preencher toda a grade curricular vespertina de

contra turno.

Em 2015 a gente começou com o programa de aprendizagem
baseada  em  projetos,  oferecendo  projetos  tangíveis  e
relacionáveis  pra  crianças  que  frequentemente  se  sintam
alienadas pela educação convencional, como foi por exemplo
o programa de ação comunitária no Morro do Castro, onde
eles  mapeavam  a  comunidade  em  que  vivem  trabalhando
Geografia, Português, coordenação e cooperação social entre
outros  fatores  que poderiam ajuda-los  no currículo  escolar,
nesse ano também começamos uma parceria com a UERJ,
onde promovemos conhecimento e tratamento odontológico
para  a  comunidade  de  forma geral,  pois  uma  pessoa  não
necessariamente  precisa  estar  ligada  ao  Rugby  para  ter
acesso a esse serviço.

Em 2016 lançamos nosso programa de Inglês, por desejo dos
alunos, onde nosso conselho jovem votou e pediu por mais
essa atividade, que começou às segundas sendo expandida
para às quartas também. O desejo pelo Inglês veio pelo fato
de  termos  intercâmbios  anuais  com  as  universidades  de
Oxford  e  Cambridge,  já  recebemos  mais  de  trezentos
voluntários de mais de vinte e sete países, e nossos alunos
sempre tiveram o desejo de poder se comunicar com eles,
esse programa hoje é o nosso programa mais popular.

Em  2017  começamos  a  trabalhar  com  o  reforço  escolar,
trabalhando questões como Racismo ligado ao tema Favela,
Direitos Humanos, Machismo, Feminismo, enfim assuntos que
os próprios alunos demandavam e estavam interessados em
saber  mais,  porém  junto  a  isso  trabalhando  redação,  com
análise de dados,  fazendo com que eles se aproximassem
mais do conteúdo que eles vão aprender na sala de aula. Em
2017 chegamos a completar uma semana de atividades no
contra  turno escolar,  e  agora  em 2018 começamos com o
nosso pré-vestibular [...] (ROBERT, Um Rio)

A relação afetiva dos alunos, não se dá apenas com o conteúdo, mas

entre  si,  desenvolvendo  laços,  criando  seu  próprio  conhecimento,  sendo  o

mesmo  desenvolvido  através  das  atividades  e  práticas  da  modalidade.

Novamente  onde  a  pedagogia  crítico-emancipadora  se  mostra  presente,

quando a instrumentalização técnica primária dá lugar a outros conteúdos, e

relações mais complexas sociais de afeto (KUNZ 1998).
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O  projeto  vem  ajudando  também  a  gente,  vem  falando,
conversando,  se  a  gente  tem  alguma  dúvida,  está
acontecendo  algum  problema,  vem  o  projeto  e  ajuda,
conhecer  pessoas  novas,  participar  de  campeonatos,
conhecer  mais  pessoas  novas  de  outros  times,  mesmo
juntando,  mesmo  a  gente  não  tendo  um  time  feminino
completo, a gente junta com outros times, a gente faz.... Eu
nem considero mais como só um projeto, só como um time de
Rugby, só como um esporte, eu considero como uma família,
que é realmente isso que a gente forma [...] (RAÍZA, RPT)

O ambiente social,  educativo e afetivo proporcionado pelos projetos,

aliado ao efeito catártico da prática esportiva descrita por ELIAS (1992), faz

com que hajam resultados positivos dessas relações sociais, tanto como em

conflitos comunitários, ou até mesmo em questões individuais subjetivas.

Pessoas que não tem uma boa relação fora do Rugby, aqui
dentro se falam, pessoas que tinham rixa de família no Rugby
esquecem  de  tudo  isso,  o  Rugby  ajuda  na  depressão,  a
galera  daqui  de dentro,  que é  depressiva  e  vieram para o
Rugby,  falaram  que  no  Rugby  eles  esquecem  de  tudo,
problemas de família quando começam a jogar esquecem de
tudo, ficam felizes. A gente tem também na figura do nosso
treinador  o Robert,  que também é um cara monstruoso na
questão  de  ouvir,  de  aconselhar,  porque  o  cara  tem  um
coração  muito  bom,  que  a  qualquer  momento  ele  está
disposto a te ouvir, a conversar, a qualquer momento mesmo.
Sabe as dificuldades que nós temos dentro de uma favela,
infelizmente,  e  que  luta  para  que  um  dia  isso  possa  ser
melhor [...] (Tôca, Um Rio)

Retomando a perspectiva de ELIAS da formação de grupos sociais, ou

“bandos”,  como  ele  mesmo  denomina,  em  contraponto  a  uma  perspectiva

educacional  acadêmica,  e  baseada  em  métodos  e  tecnologias  científico

pedagógicas, podemos observar resultados positivos e seu impacto social na

formação desses grupos de afeto, em torno do contato com a modalidade e o

esporte.

Na realidade eu queria estar junto dos meninos, da rapaziada,
porque  eu  não  conhecia  ninguém  aqui,  e  acabei  me
apaixonando pelo esporte [...] (DEDÉ, Vila Real)

As construções afetivas de laços e conhecimento, se relacionam com as

construções sociais e suas configurações e contradições, apontando o fator

comunitário e a sensação de pertencimento como fundamental na ligação entre

alunos, atletas, treinadores, professores e responsáveis.
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Eu acho o trabalho com o Rugby de uma forma geral muito
bom  e  importante,  pois,  principalmente  na  formação  de
jovens, eu por exemplo, me agarrei muito ao Rugby por ser
um  esporte  novo,  por  estar  aprendendo  coisas  novas,  por
estar  num  círculo  de  amigos  que  também  gostavam  do
esporte [...] (PEDRO IVO, Vila Real)

Para muitos alunos o Rugby serve como facilitador, e até mesmo como

agente proporcionador de contato social, entre pessoas de grupos e realidades

distintas.

É muito bom poder vir aqui conhecer pessoas novas todos os
dias, no campeonato também [...] (Ana, RPT)

Entretanto essa experiência, baseada no relato de seus agentes, dialoga

diretamente com o referencial teórico que norteia esse trabalho. Refutando a

tese  de  que  as  práticas  esportivas  induzem  mentalidades  individualistas

capitalistas, gerando alunos alienados, esportivizados e robotizados à serviço

da manutenção dos privilégios das elites (Bracht 1986). Na verdade, podemos

ver  indivíduos que se relacionam socialmente,  cooperam, e que através da

instrumentalização técnica puderam ir além, fazendo analogias do esporte com

a própria  vida,  como o defendido numa perspectiva crítica,  autônoma e  de

emancipação  de  seus  alunos  (KUNZ  1998).  Analogias  essas  diretamente

ligadas ao trabalho de BRITO (2011),  que defende que as  discussões das

regras dos jogos de Rugby, sejam correlacionadas a regras morais, baseadas

no “fair-play”, na construção de valores e uma ética própria para os alunos,

inseridas dentro do contexto social dos mesmos.

No Rugby eu aprendi a me comunicar, a ter mais paciência, a
tomar decisões não só dentro de campo, mas como fora dele,
e até hoje tem isso, é evolução o tempo inteiro. Hoje eu me
vejo no Rugby como um cara muito mais maduro, que sabe
tomar  melhor  decisões,  que  não  está  só  olhando  para  si
mesmo, mas sim para os amigos, que sabe respeitar, que é
um  dos  valores  do  Rugby,  que  sabe  as  necessidades  do
outro, que tenta ajudar o tempo inteiro, tanto num jogo quanto
na vida, que sabe comparar o jogo com a vida, e sabe que os
seus valores têm que ser os mesmo para tudo. Assim como
aprendi a respeitar um amigo que não sabe se movimentar ou
correr dentro de campo, eu tenho que respeitar o meu amigo
que tem dificuldades dentro de sala de aula [...] (TÔCA, Um
Rio)
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A  escola  crítica  dos  anos  80,  em  especial  a  pedagogia  crítico-

superadora,  atinge  apenas  de  maneira  superficial  o  problema da  educação

para sociedade, por elucubrar as realidades e práticas dos alunos em modelos

estritamente teóricos, sem se aprofundar no campo material, comprovando em

seus  agentes  suas  hipóteses  científicas,  se  utilizando  apenas  discursos

ideológicos com viés de confirmação. Alheios a discussão acadêmica, inseridos

na realidade e  práticas  comunitárias  do  cotidiano,  a  educação  e  o  esporte

continuam  se  relacionando,  enquanto  fenômenos  sociais  próprios,

transformando pessoas, grupos e até configurações sociais em determinadas

localidades onde estão inseridas (ELIAS, 1992).

Para  a  gente  chegar  aqui  e  olhar  que  os  alunos  estão
satisfeitos eles sempre voltam, até quando não tem treino eles
mesmo  se  organizam  para  poder  estarem  juntos  ou  até
mesmo jogarem juntos,  enfim para a gente  o  importante  é
isso,  é  a  interação  deles  e  ver  que  eles  estão  se
desenvolvendo  enquanto  seres  humanos  [...]  (FABIANO,
RPT)

Integrando pessoas de comunidades diferentes, podemos mitigar efeitos

negativos da formação de bandos, como os descritos por ELIAS (1992), que

por consequência desencadeiam em violência e na “masculinidade agressiva”,

assim como a co-educação surge como fator  de mitigação das questões e

conflitos de gênero (COSTA; SILVA, 2002). 

O fato do nosso grupo ser integrado por pessoas não só de
comunidades diferentes,  como de realidades diferentes,  fez
com que houvesse essa integração social através do esporte
[...] (PEDRO IVO, Vila Real)

A emancipação da visão de mundo se realiza no contato dos alunos com

realidades educacionais diferentes das deles, fazendo com que os mesmos

possam almejar,  e  até  alcançar  perspectivas  de  vida  antes  desconhecidas,

como é o caso das crianças do UM Rio ao terem contato com a UFF e seu

time. Aqui o esporte é uma mera desculpa para inserirem esses jovens num

contexto muito mais amplo, de uma vida universitária e profissional que vai

além da sua escola e comunidade.

Hoje a Um Rio nos proporciona duas vezes por semana, mais
o contato fora da comunidade com o time universitário da UFF
(Universidade Federal Fluminense) Rugby [...] (Tôca, Um Rio)
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Utilizando uma perspectiva de lazer mais ampla, como um fenômeno

social próprio e em si mesmo (ELIAS 1992), divergindo das concepções que

veem o lazer apenas como um direito trabalhista em oposição as relações de

trabalho. Podemos ver que os alunos adquirem essa consciência, e maturidade

na compreensão de seus direitos, na maneira de lidar com o próprio tempo,

produzida dentro de um ambiente pedagógico de cooperação e comunidade.

O Rugby para mim é uma forma de lazer, um esporte que eu
gosto, e ele me trouxe uma forma diferente de ver as coisas,
as pessoas daqui são bem legais, eu me sinto muito bem aqui
com o pessoal,  com os gringos que chegam,  vêm (para  o
país),  e  a  gente  acolhe,  aqui  as  pessoas  são  muito
acolhedoras  sabe....  Quando  eles  veem  que  a  gente  tem
dificuldade, eles insistem em ajudar a gente, seja em qualquer
coisa, seja em dever escolar, ou aqui mesmo (no Rugby), ou
problemas familiares eles sempre tentam ajudar  de alguma
forma [...] (BRUNA, Um Rio)

Novamente retomando o lazer num conceito mais amplo, aqui com um

sentido de confraternização, pertencimento e comunidade, tanto baseada nas

tradições históricas do Rugby, que é o “terceiro tempo” (confraternização entre

os times após o jogo, com brincadeiras e jogos lúdicos) como no referencial

teórico defendido por esse trabalho (ELIAS 1992).

O trabalho, principalmente com a garotada das comunidades
carentes  que  compõem  o  Vila  Real,  criou  um  grupo  de
pessoas que talvez não teriam contato nenhum se não fosse
o esporte, hoje essas pessoas se sentem pertencentes a um
grupo,  onde  elas  têm  um  meio  de  lazer,  confraternização,
comunidade,  amizade  e  até  de  exercício  físico  e
condicionamento.  Por  causa  de  todos esses  fatores  o  Vila
Real  é  um exemplo  muito  importante da influência  positiva
que o esporte exerce sobre as pessoas [...] (PEDRO IVO, Vila
Real)
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CONSIDERAÇÕES

Consideramos  que  apesar  de  seu  passado  misógino,  como

apresentado nas entrevistas e experiências dos participantes deste estudo, e

revalidado em conjunto com as análises sociológicas e históricas de ELIAS

(1992) e DUNNING (2005), o Rugby é uma modalidade diferenciada do esporte

hegemônico,  pois possui  desde sua criação uma ligação muito  forte  com a

escola  e  o  ambiente  escolar  RICHARDS  (2007).  Tal  prática  dialoga

intrinsecamente com VAGO (1996), onde a escola se apropria do conteúdo dos

esportes  produzindo  seus  próprios  conhecimentos  a  partir  do  mesmo,  e  a

serviço  dela  própria.  Servindo  ainda  como  analogias  para  a  vida,  também

presentes  nas  falas  dos  entrevistados,  diretamente  relacionadas  com  os

estudos de BRITO (2011), em que as regras do jogo se contrapõem as regras

sociais,  dando  origem  a  um  terceiro  conhecimento,  sob  um  processo

epistemológico de formação de conhecimento dialógico aristotélico clássico.

Seguindo  seus  próprios  processos,  o  Rugby  se  dá  no  território  do

Grande Rio na contramão do seu irmão futebol, ainda fora da escola, muito

mais ligado aos clubes de alto rendimento,  entretanto, através dos projetos

sociais, se desenvolvendo mutuamente com as realidades que toca (FALCÃO,

2010). A modalidade não é hegemônica, muito pelo contrário, é de luta, é um

“esporte lutado” como dito por muitos veteranos do mesmo, e luta diante da

monocultura  do  futebol,  assim  como  resiste  a  interesses  midiáticos  e

comerciais para não perder seus valores originários, como seu outro irmão o

futebol  americano.  Luta  única  e  exclusivamente  por  “amadorismo”,  aqui

representado perfeitamente na etimologia da palavra, porque resiste graças ao

AMOR de seus praticantes, quase que sobrevivendo apenas pela oralidade;

nas aulas, nos treinos, nos jogos, nas conversas e até mesmo nos bares; enfim

nos terceiros tempos da vida.

Um dos objetivos desse estudo é o registro dessas práticas, fora do

ambiente  do  alto  rendimento,  que  por  muitas  vezes  carregados  de  valores

hegemônicos  deturpam  as  mesmas  (BRACHT,  1986).  Isso  posto,  também

consideramos  que  os  valores  do  Rugby  ligados  a  solidariedade,  respeito,

integridade,  disciplina  e  paixão,  são  fundamentais  para  a  educação,  assim
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como para uma vida de bem-estar coletivo em sociedade, acrescentando muito

onde a  presença do Estado não se  faz  de maneira  tão  benevolente,  onde

muitas das vezes essa presença é sentida apenas como forma de repressão,

opressão e não de serviços. O Rugby agindo como uma porta para a escola, a

educação  e  outros  serviços  básicos,  muitas  vezes  negados  a  essas

comunidades, têm um impacto gigantesco na vida dessas pessoas, não só no

campo material como no campo sócio afetivo.

Apesar das contradições sociais expostas por MARTINS (2011) sobre a

África do Sul, o mito Mandela e o sonho de uma integração sul-africana pós

apartheid que não se realizou,  em  GRUNDLINGH (1995)  vimos como foi  o

papel político do Rugby, e as possibilidades de transformações sociais geradas

pela visão que o antigo presidente tinha para o esporte.  Ainda havendo na

Austrália uma mudança de comportamento social recente, como exporta por

TATZ (2012), onde a sociedade australiana começa a estruturar campanhas

através do Rugby de valorização da cultura Aborígene, adotando símbolos em

seu uniforme, e tornando jogadores dessa etnia  como seus representantes,

criando  referências  culturais,  tentando  mitigar  os  efeitos  gerados  por  essa

dívida histórica.

O  Rugby  ainda  abre  a  possibilidade  de  incorporação  de  rituais  e

tradições, sendo relevante a questões étnico-raciais, tanto para os povos de

origem africana no Brasil como para seus povos originários, se utilizando da

perspectiva  de  RIBEIRO  (1995),  relacionando  os  exemplos  sul-africanos,

australianos  e  neozelandeses  com  a  complexidade  da  formação  do  povo

brasileiro,  e  essa  identidade  nacional.  Discutindo  temas  como  apropriação

cultural, e sendo o Rugby apropriado por essas próprias culturas, levando suas

mensagens e  histórias  a  outros  campos e  lugares  através da educação,  a

exemplo  do  Haka  e  a  cultura  Maori,  hoje  mundialmente  celebrada  e

reconhecida, por suas danças e tatuagens.

No que diz respeito às questões técnicas de aula, existem trabalhos

como os de GOLIN (2015),  que em detrimento  da questão do contato  e a

“violência”  que  atribuem  a  modalidade,  surge  com  a  alternativa  do  “TAG

RUGBY”, que nada mais é que um pique-pega, pois a palavra “tag” do inglês
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vem  do  jogo  de  “pique-pega”  deles.  Essa  proposição  proporciona,  mais

segurança na questão do contato físico para iniciantes, e um primeiro contato

com  a  modalidade.  Entre  outros  trabalhos  gostaria  de  citar  destacar

GONÇALVES (2011), que aborda a presença do Rugby nas escolas, e como

tem se dado esse contato, assim como MELLO (2014), que retrata a questão

do Rugby já enquanto componente curricular da Educação Física escolar. Para

um trabalho mais completo e introdutório, em forma de cartilha para iniciação

da modalidade no Ensino Fundamental BARROS, J. COSTA, P. (2017). Todos

esses trabalhos aliados à perspectiva crítico-emancipadora de KUNZ (1998)

servem  de  base  acadêmica  para  o  tratamento  da  modalidade  no  âmbito

escolar.

Com relação as questões de gênero, tanto na exclusão dos corpos e

construção social  dos mesmos de ALTMANN (2002),  quanto na perspectiva

histórica  e  crítica  de  GOELLNER  (2005),  utilizando  o  termo  gênero  para

desestabilizar  as  construções  sociais  de  sexo,  baseadas  numa  visão

biologicista, a Educação Física escolar ao invés de ser a disciplina onde essas

questões mais se acirram, pode passar a ser o principal mitigador educacional

dessas questões para a sociedade, ao passo que aborda de maneira prática,

mais  próxima da sensibilidade tangível  e  visão  de mundo  dos alunos,  não

tratando os sexos de maneira  igual,  mas fundamentalmente  com equidade,

para uma sociedade mais justa e menos desigual  entre os sexos (COSTA;

SILVA, 2002). Neste plano a co-educação, se mostra fundamental, já que a

separação  das  turmas  entre  sexos  exacerba  esses  conflitos  através  do

processo de exclusão. Para que haja empoderamento das meninas, as aulas

não  podem  representar  prejuízo  para  os  meninos,  os  times  ou  qualquer

separação  por  grupos  dentro  das  atividades  devem  ser  feitas  mediante  o

equilíbrio  entre  as  mesmas,  para  que  às  meninas  seja  proporcionada  a

possibilidade  de  desenvolvimento  físico  junto  dos  meninos,  quebrando

estigmas de fragilidade há muito generificado no esporte. O Rugby pelas suas

características de contato físico e força, pode contribuir e muito tanto para o

empoderamento, quanto para o feminismo.

O presente estudo ainda propõem, que se aproveitando das evidências

da  literatura  cientifica  da  área  médica,  relacionadas  à  saúde,  maturidade
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motora e fisiológica entre os sexos, a Educação Física pode se apropriar do

trabalho  de  GALLAHUE  (2013),  subvertendo  até  mesmo  a  própria  visão

biologicista rompendo paradigmas, propondo aulas co-educativas competitivas

baseadas em esporte até o pico maturacional feminino (que seria de quinze

anos), mitigando e dirimindo esses conflitos dentro do campo democrático do

jogo. A exemplo da experiência realizada na liga de futebol espanhola, onde um

time feminino de atletas até quinze anos competiu na liga masculina da mesma

modalidade, e foi campeão7. Esta proposta claro que deverá ser realizada sob

o olhar técnico e bem embasado dos profissionais da área, para que sejam

respeitadas as integridades físicas e segurança dos alunos e atletas, e não

haja prejuízos para os mesmos. Porém mais estudos, experiências e relatos

precisam ser feitos nessa área de pesquisa.

Em minhas considerações finais não posso deixar de traçar um paralelo

entre  a  educação  e  o  atual  momento  político  do  Brasil,  onde  ameaças

democráticas como “Escola sem Partido” e a eleição de figuras controversas

(para  dizer  o  mínimo)  culminaram  no  fim  desse  ano.  O  presente  estudo

demonstra que a escola crítica se distanciou das práticas e das experiências

materiais, se perdendo em elucubrações intelectuais, se afastando de quem

sempre  deveria  tentar  servir,  o  povo  enquanto  alunos.  Por  isso  numa

apropriação  livre,  faço  minhas  as  palavras  de  Mano  Brown  relacionando

educação e o momento político atual: a academia assim como a esquerda de

maneira  geral,  padecem do  mesmo  sintoma,  se  afastaram de  suas  bases,

esqueceram  de  falar  a  língua  do  povo,  e  agora  colhem  os  frutos  desse

distanciamento, nós não somos um país de sessenta por cento de fascistas,

mas com certeza temos mais de sessenta por cento de analfabetos funcionais,

que nem sabem o que realmente é fascismo, e muitos entre os que gostam

estigmatizar  os  outros  com  essa  acusação.  Entretanto  citando  um  outro

expoente  político  do  momento,  Marcelo  Freixo:  “a  política  é  um  ato

pedagógico”,  esse  radicalismo  destruiu  o  diálogo  e  ameaça  destruir  a

democracia.  Ao  convergir  com  a  política  e  a  educação  enquanto  atos

pedagógicos, este estudo reafirma os valores de Paulo Freire onde:

7 Fonte: http://www.espn.com.br/noticia/683757_na-espanha-time-feminino-vence-campeonato-
masculino-de-futebol-com-numeros-espetaculares
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“A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem.
Não pode temer o debate. A análise da realidade. Não pode
fugir  à  discussão  criadora,  sob  pena  de  ser  uma  farsa.”
(FREIRE, 1999)

Este estudo se posiciona pela autonomia, na escolha de Kunz, pela

autogestão e a independência e liberdade de seus agentes, por uma educação

enquanto  ato  libertário.  Dito  isso  termino  esse  estudo  com as  palavras  do

intelectual que sempre me inspirou politicamente:

"Estado  sempre  foi  e  sempre  será  patrimônio  de  alguma
classe  privilegiada:  uma  classe  sacerdotal,  uma  classe
aristocrática,  uma  classe  burguesa.  E  finalmente,  quando
todas as outras classes terem se exaurido, o estado então se
tornará o patrimônio da classe burocrática e então cairá - ou,
se você preferir,  se erguerá - à posição de uma máquina."
(BAKUNIN, 1872)
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ANEXOS:

TCLE - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Projeto: “Como a prática do Rugby se constitui na região do Grande Rio” 
Pesquisador Responsável: 
Instituição do Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense - UFF
Telefones para contato do Pesquisador:
E-mail:
Nome do voluntário:
___________________________________________________________________
O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Como a prática do
Rugby se constitui na região do Grande Rio” (nome do projeto), de responsabilidade do pesqui-
sador Bruno Mira Toledo (nome do pesquisador).
 Justificativas e Objetivo: O Rugby vai além da mera prática esportiva, pois cria laços
de amizade, fraternidade, coletividade e cooperação, possibilitando a troca de experiências en-
tre essas pessoas, amadurecendo e empoderando-as, dando mais confiança, autoestima e au-
tonomia em suas vidas. Por isso o objetivo deste trabalho é investigar e compreender como a
prática do Rugby se constitui em projetos sociais e clubes da região do Grande Rio.
Descrição: Será realizada uma entrevista, com apenas duas perguntas em caráter aberto, as
mesmas serão gravadas em áudio para posterior transcrição e análise de conteúdo das respos-
tas. Desconfortos, riscos e potenciais danos: Quaisquer potenciais danos, riscos ou desconfor-
tos aos entrevistados, a entrevista poderá ser interrompida no momento em que o mesmo qui-
ser. Benefícios esperados para o voluntário ou para a comunidade: Essa coleta de dados aju-
dará na formação de professores de Educação Física, treinadores e quaisquer outros profissio-
nais de apoio à prática do Rugby. Quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefí -
cios e outros assuntos relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual, favor en-
trar em contato com o pesquisador ou com o CEP nos telefones e e-mails fornecidos por este
formulário. A participação é voluntária e que este consentimento poderá ser retirado a qualquer
tempo, sem prejuízos à continuidade do tratamento (se for o caso) ou qualquer outra penaliza-
ção. A confidencialidade das informações geradas e a privacidade do sujeito da pesquisa estão
garantidas pelo presente documento. Os áudios, arquivos e documentos gerados pela partici-
pação do entrevistado são manipulados apenas pelo pesquisador, com equipamento de uso ex-
clusivo do mesmo, afim de minimizar riscos de vazamento da informação prestada. Qualquer
dano imediato ou tardio causado pelo vazamento, utilização vexatória ou difamatória dos dados
fornecidos pelo entrevistado por parte do pesquisador, é de inteira e única responsabilidade do
mesmo nas formas de indenização cabíveis por lei.
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham
para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de
acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério  da  Saúde.  A avaliação dos
CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca ga-
rantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agên-
cias regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos
participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se
este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo
outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à
sexta, das 08:00 às 17:00 horas:
E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189

Eu, ________________________________________, declaro ter sido informado e concordo
em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.

Niterói, _____ de ____________ de _______

____________________________________  
(Nome e assinatura do participante ou responsável legal)
____________________________________
(Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento)
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TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Trata-se de documento em forma de convite, dirigido diretamente ao participante, em que a cri-
ança/adolescente/participante com autonomia reduzida concorda em participar da pesquisa).
Título do Projeto: “Como a prática do Rugby se constitui na região do Grande Rio” 
Pesquisador Responsável:
Instituição do Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense - UFF
Telefones para contato do Pesquisador:
E-mail:
Nome do voluntário:
 ____________________________________________________________________
Responsável legal: _____________________________________________________
O (A) Sr. (ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “Como a prática do
Rugby se constitui na região do Grande Rio” (nome do projeto), de responsabilidade do pesqui-
sador Bruno Mira Toledo (nome do pesquisador).
 Justificativas e Objetivo: O Rugby vai além da mera prática esportiva, pois cria laços
de amizade, fraternidade, coletividade e cooperação, possibilitando a troca de experiências en-
tre essas pessoas, amadurecendo e empoderando-as, dando mais confiança, autoestima e au-
tonomia em suas vidas. Por isso o objetivo deste trabalho é investigar e compreender como a
prática do Rugby se constitui em projetos sociais e clubes da região do Grande Rio.  Descrição:
Será realizada uma entrevista, com apenas duas perguntas em caráter aberto, as mesmas se-
rão gravadas em áudio para posterior transcrição e análise de conteúdo das respostas. Des-
confortos, riscos e potenciais danos: Quaisquer potenciais danos, riscos ou desconfortos aos
entrevistados, a entrevista poderá ser interrompida no momento em que o mesmo quiser. Be-
nefícios esperados para o voluntário ou para a comunidade: Essa coleta de dados ajudará na
formação de professores de Educação Física, treinadores e quaisquer outros profissionais de
apoio à prática do Rugby. Quaisquer dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e
outros assuntos relacionados com a pesquisa ou com o tratamento individual, favor entrar em
contato com o pesquisador ou com o CEP nos telefones e e-mails fornecidos por este formulá-
rio. A participação é voluntária e que este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo,
sem prejuízos à continuidade do tratamento (se for o caso) ou qualquer outra penalização. A
confidencialidade das informações geradas e a privacidade do sujeito da pesquisa estão garan-
tidas pelo presente documento. Os áudios, arquivos e documentos gerados pela participação
do entrevistado são manipulados apenas pelo pesquisador, com equipamento de uso exclusivo
do mesmo, afim de minimizar riscos de vazamento da informação prestada. Qualquer dano
imediato ou tardio causado pelo vazamento, utilização vexatória ou difamatória dos dados for-
necidos pelo entrevistado por parte do pesquisador, é de inteira e única responsabilidade do
mesmo nas formas de indenização cabíveis por lei. 
Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham
para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de
acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério  da  Saúde.  A avaliação dos
CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca ga-
rantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agên-
cias regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos
participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se
este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo
outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à
sexta, das 08:00 às 17:00 horas:
E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189

Eu,  _____________________________________________________,  responsável  legal  por
___________________________________________,  declaro ter  sido informado e concordo
com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.
Niterói, _____ de ____________ de _______
____________________________________  
(Nome e assinatura do responsável legal)
 ____________________________________

(Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 
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