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Um risco, até mesmo um erro de interpretação, reforça Arendt, 
é que numa realidade onde tantas coisas nos escandalizam - 
duas grandes Guerras Mundiais, agitações revolucionárias, 
campos de concentrações e extermínios –, a crise na educação 
seja considerada como problema de última instância [...]. Outro 
risco é o de que, ao buscar a solução de um problema ajamos 
a partir de preconceitos, ou seja, a partir da estrutura  que já 
temos nas nossas instituições de ensino e toda uma formação 
já consolidada que, por sua vez, é a morada da própria crise. 
Os preconceitos são juízos que tiveram um conteúdo original 
de verdade, porém, não mais correspondem com a realidade 
que os sucedem. 

[João Loyola de Freitas (2010), apud Hannah Arendt (2000)] 
 



 

RESUMO 

 
O objetivo desse trabalho é analisar a possibilidade do Rugby ser uma alternativa 

aos conteúdos escolares tradicionais, a fim de instigar a curiosidade, o interesse e 

uma maior participação dos alunos nas aulas de Educação Física. Baseado nisso, 

surgem as seguintes algumas questões para serem respondidas nesse trabalho: o 

rugby pode ser ensinado na escola? Será ele uma boa alternativa curricular para as 

aulas de Educação Física, frente à crise educacional que assombra o país? Para tal, 

será realizada uma revisão bibliográfica e, considerando a baixa oferta de pesquisas 

voltadas ao rugby, espera-se ainda fomentar e acrescentar reflexões e estudos 

sobre essa temática. Somado a isso, haverá um breve histórico, comparando, 

diferenciando e solucionando discussões acerca das aproximações entre o rugby e o 

futebol, especulando sobre o porquê da popularização de uma modalidade frente à 

outra. Especialmente se forem consideradas o fato de ambos os esportes 

originarem-se em um mesmo tempo e espaço, da mesma forma que sua chegada 

ao Brasil ocorreu na mesma época. Além disso, será realizada uma discussão diante 

da crise escolar constantemente em pauta no cotidiano brasileiro, na qual trará as 

recentes alterações nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação, assim como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, que reforçam e incentivam a contextualização de 

conteúdo nas escolas. Assim, apresenta-se o rugby como uma excelente alternativa 

à atualização curricular da educação física, em especial do Espírito Santo, e à 

formação moral dos alunos pautadas no “Espírito do Rugby” a fim de formarmos 

cidadãos crítico-reflexivos e inseridos socialmente por meio de uma prática 

considerada intrinsecamente formativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Educacional. Educação Física. Rugby. 

 
 

 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is to analyze the possibility of rugby as an alternative to 

traditional school subjects in order to instigate the curiosity, interest and greater 

participation of students in physical education classes. Based on this, the following 

questions to be answered in this work arise: can be rugby taught in school? Is it a 

good alternative curriculum for physical education classes, facing the educational 

crises that haunt the country? For this analysis, a literature review will be conducted 

and, considering the low supply of research aimed at rugby, hopefully it will still foster 

and adds reflections and studies on this topic. Added to this, there will be a brief 

history; comparing, differentiating and solving discussions about the similarities 

between rugby and football, trying to speculate why one sport became so much 

popular than the other. Especially if we consider that both sports were originated in 

an equally space and time, the same way that they arrived in Brazil at an identical 

time. Also, a discussion about the school crises constantly debated nowadays in 

Brazil, which will bring the recent changes in the Laws of Guidelines and Bases of 

Education, as the National Curriculum Guidelines, which reinforce and encourage the 

contextualization of content in schools. Therefore, the rugby introduction in school 

could be an excellent alternative to update the physical education curriculum, 

especially from Espirito Santo, and to improve the moral formation of students, 

guided by the "Spirit of Rugby" in order to form critical-reflective and socially included 

citizens through a practice that is considered intrinsically formative. 

 

 

KEY WORDS: Educational System. Physical Education. Rugby.
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1) CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Apesar de conhecido como ‘o país do futebol’, o Brasil tem obtido cada vez 

mais destaque no cenário nacional e internacional em outras modalidades esportivas 

que não à da bola redonda, mas sim com a bola oval. Tanto o rugby, quanto o 

futebol americano, estão aparecendo nas mídias e sendo citados entre brasileiros 

numa frequência cada vez maior, principalmente se considerarmos a novidade a 

partir das Olimpíadas de 2016, que contará com a adesão do rugby nas olimpíadas 

de verão, cuja sede será o território brasileiro.  

Frente a isso, esse trabalho fará um breve histórico, comparando, 

diferenciando e solucionando discussões acerca das aproximações entre o rugby e o 

futebol – que podemos considerar irmãos gêmeos bivitelinos, separados ainda pré-

maturos na Inglaterra. Um fato desconhecido por muitos é que tanto o rugby, 

durante a Revolução Industrial, quanto o futebol, vieram juntos ao Brasil em 1894, 

mas por razões diversas, somente o futebol virou a ‘paixão nacional’ brasileira. 

Somado a isso, trarei uma discussão frente à crise escolar constantemente em 

pauta na atualidade, apresentando o rugby como alternativa à atualização curricular 

da educação física e à formação moral dos alunos pautadas no “espírito do rugby”, 

que será discutido ao longo do texto.  

Assim, frente a um assunto que, mesmo em ascensão, ainda é pouco 

estudado no Brasil, esse trabalho terá como objetivo instigar a curiosidade, o 

interesse e uma maior participação do alunos nas aulas de Educação Física, 

respondendo as seguintes perguntas: o rugby pode ser ensinado na escola? Será 

ele uma boa alternativa curricular para as aulas de Educação Física, frente a crise 

educacional que assombra nosso país? 

Trata-se de um trabalho com caraterística de revisão de literatura, a partir da 

revisão de artigos e periódico nacionais e internacionais, a fim de fomentar e 

complementar pesquisas sobre a temática do rugby, uma vez que a oferta de 

trabalhos e arquivos sobre o tema ainda seja pequena para uma devida elaboração 

acadêmica, principalmente se tratando do rugby no ambiente escolar, em especial 

em relação à ascenção da modalidade no Espírito Santo. 

 Ambas as modalidades possuem um passado um tanto quanto incerto e 

controverso pois, de acordo com Scaglia (1999, p.7), “parece não haver um cuidado 
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científico nas pesquisas” acerca da origem do futebol – assim como não há precisão 

nas pesquisas referentes ao rugby -. Contudo a origem de ambas as modalidades 

coincidem cronológica e espacialmente, já que sua origem advém de práticas 

esportivas que continham características semelhantes de ambas as modalidades, as 

quais se definiram e diferenciaram-se em seu nascimento na Inglaterra, a partir de 

1823.  

Os relatos de jogos com bola datam milênios antes de Cristo (CENAMO, 

2010, p. 4) e, aos poucos, foram sofrendo alterações e diversas variações até a 

atualidade. As principais atividades influenciadoras relatadas em ordem cronológica1 

é o Kemari2 advindo da Ásia, seguido do Epyskiros na Grécia Antiga, e do 

Harpastum do Império Romano. Em seguida, já no século XVII, o Cálcio italiano - 

uma variação do Harpastum - retoma a prática esportiva após a sua proibição no 

século XVI, que será o estopim para as suas variações ocorridas na Inglaterra, 

somada à influência do Caid, que era praticado pelos Celtas – e é a partir daqui que 

as modalidades se definirão e se perpetuarão (PORTAL DO RUGBY, 2014 e 

SCAGLIA, 1999). 

Na Inglaterra, no final do século XVIII, segundo Scarglia (1999, p.11) “as 

escolas eram instituições rebeldes e até violentas, devido à ocupação da ociosa 

aristocracia inglesa”. Dessa forma, já no século XIX, surge a necessidade de se 

melhorar a disciplina quando os filhos da nova classe média passam a frequentar as 

escolas. Com isso, pessoas esclarecidas como o Doutor Thomas Arnold, diretor da 

Rugby School em 1828, foi “um dos principais defensores do esporte como meio 

educativo e como parte do currículo escolar” (CENAMO, 2010, p.6), preconizando 

sobre tudo o aprimoramento moral através do esporte. 

Em relação ao rugby, não há consistência acerca do surgimento da 

modalidade, e como podemos notar, ele é fruto de alterações, variações e 

adaptações de outros jogos com bola que ocorreram ao longo da história. Porém, o 

ponto considerado como divisor de águas é a fábula do rugby, apontando o marco 

inicial do esporte para a Rugby School, na cidade de mesmo nome, na Inglaterra – 

                                                           
1
 Alguns artigos apontam que o Kemari é do Japão datando 5000 a.c. – Scaglia (1999) -, outros que 

sua origem foi na China em 2600 a.c – CENAMO (2010). Já Junior (2011) indica que os dados são 
indefinidos. O Epyskiros e o Harpastum também aparecem com algumas váriações de datas, mas 
sempre na Grecia Antiga e no Império Romano, respectivamente. Por isso, nesse trabalho, foi 
simplificado apenas a ordem cronológica e a região, ao invés de datas e locais específicos. 

2
 Vide Glossário (p. 33) para maiores informações acerca dos termos utilizados. 
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que foi amplamente aceita pelos praticantes, havendo um troféu em homenagem a 

William Web Ellis -. Entre 1820 e 1930, entre o conto e a realidade, surge a 

participação de William Web Ellis para fomentar o surgimento do esporte que 

conhecemos.   

Em 1923, agindo por impulso e quebrando as regras em um jogo de football 

(diferente do que temos hoje), ele teria agarrado a bola com as mãos e percorrido 

todo o campo para pontuar. Seus adversários, na tentativa de pará-lo, tentaram 

agarrá-lo pelo corpo criando uma nova visão para a modalidade que estava se 

formando. Contudo, vale ressaltar que quando nos referimos ao rugby ou football 

desta época, remete-se a uma das várias versões existentes, pois cada escola e 

cada cidade possuía uma versão diversa do esporte, onde era possível a utilização 

tanto das mãos, quanto dos pés, na qual houveram influências tanto do Harpastum e 

do Cálcio, quanto do Caid (PORTAL DO RUGBY, 2014).  

Somente em 7 de setembro de 1846 as regras do Rugby-Football foram 

escritas, em uma assembleia geral de estudante da Rugby School, difundindo o 

esporte pelo mundo. Em 1871 definiram a pontuação como é hoje, e reduziram para 

vinte, o número de jogadores em campo, sendo reduzido para quinze somente em 

1875. Em 1883, em um evento para arrecadar fundos pelo clube escocês Melrose 

RFC, o número de jogadores foi reduzido para sete a fim de formar mais equipes. O 

resultado foi a criação de um jogo muito divertido e dinâmico se tornando uma nova 

modalidade: o ‘Rugby Seven-A-Side’ ou apenas ‘Rugby Seven’s’ (CENAMO, 2010, 

p.8). 

Enquanto isso, em relação ao futebol moderno, sua origem se dá com a 

escola Harrow, “uma das primeiras a utilizar onze jogadores em cada equipe e 

priorizar mais o jogo com os pés ao invés dos passes realizados com as mãos”, 

alegou Scaglia (1999, p.12). Em 1848, em uma reunião em Cambridge, foram 

estabelecidas regras comuns para uniformização da prática pelos representantes 

universitários. Paulatinamente, de acordo com a crescente necessidade e demanda, 

no dia 23 de outubro de 1863, na Freemason's Tavern, em Queen Street, na cidade 

de Londres oficializa-se o uso exclusivo dos pés para a prática do football 

(SCAGLIA, 1999, p.12). 

Já no Brasil, ao final do século XIX, em decorrência da Revolução Industrial, 

vários imigrantes ingleses chegam ao Brasil e junto com eles, seus costumes e 

hobbies. Dentre eles vieram práticas esportivas como o cricket, hockey, futebol e 
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rugby que eram praticados em seus momentos de lazer. Para que a prática 

esportiva pudesse ocorrer inclusive entre membros de diferentes companhias, foram 

criados clubes esportivos, possibilitando a participação inclusive de pessoas não 

vinculadas as empresas. Alguns desses clubes tiveram grande importância tanto na 

história do rugby, quanto na do futebol. Em 1872 foi fundado o Rio Cricket A. A., 

primeira equipe de rugby do Brasil, mas que não houve prosseguimento. Em 1888, 

foi fundado na capital paulista o SPAC (São Paulo Athletic Club) – um dos clubes 

mais tradicionais de rugby do país, onde hoje possui lado a lado, um campo oficial 

de futebol e um campo oficial de rugby -. “Em 1891 foi fundado no Rio de Janeiro o 

Clube Brasileiro de Futebol Rugby, onde, por iniciativa de Luiz Leonel Moura o rugby 

foi introduzido em terras cariocas” afirmou Cenamo (2010, p.27 apud MAZZONI, 

1950). Este era um clube exclusivamente de rugby, cuja equipe não obteve 

continuidade. 

Entretanto, ainda de acordo com Cenamo (2010, p.27-28), a história oficial 

nos conta que: 

Aos vinte anos de idade, em 1894, o jovem Charles Miller voltava ao Brasil 
como empregado da “São Paulo Railway Company” e trazia em sua 
bagagem alguns objetos curiosos, como bolas, um livro de regras de futebol 
association (antecessor do futebol moderno), chuteiras e outros materiais 
esportivos (GIGLIO, 2007).  Nos seus momentos de lazer, ele passou a se 
dedicar ao seu esporte favorito, o futebol. E assim, auxiliou a fundar clubes 
e difundir essa modalidade no Brasil, entrando para a história como o “pai 
do futebol” brasileiro, apesar de ter sido também um dos responsáveis pela 
introdução do rugby no país. Em 1895, Miller foi responsável por organizar o 
primeiro time de rugby em São Paulo (MAZZONI, 1950; BRENTANO, 2002). 

 

Sendo assim, é inegável as similaridades históricas entre o rugby e o futebol. 

Por isso podemos considerá-los irmãos gêmeos bivitelinos separados no 

nascimento. Mas como explicar o imenso desnível de popularidade do futebol em 

nosso país frente ao rugby, que se tornou um esporte de tão grande repercussão 

para atletas e telespectadores ao redor do mundo, exceto aqui? 

Scaglia (1999, p.15) ressalta ainda que o futebol foi consolidado pela elite e 

pelos imigrantes que eram os que traziam as bolas e os materiais esportivos. Mas 

assim como Miller foi o disseminador do futebol em São Paulo, outros jovens 

estudantes, retornando da Inglaterra para outros estados brasileiros, corroboraram 

para a sua difusão regional. Esse processo ocorrendo ao longo do país divulgou a 

modalidade expandindo-a para outras classes sociais e fomentando a prática do 

futebol. O Brasil se torna então uma super potência no futebol, e já conquista com 
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um pouco mais de um século de existência, quatro títulos mundiais (1950, 1962, 

1970, 1994 e, posteriormente, em 2002).  

Existem as mais variadas tentativas, porém, são poucos os estudos para se 

justificar esse fato. A priori, além da disseminação regional pelos estudantes 

retornando da Inglaterra, temos ainda os trabalhadores de estradas de ferro que, ao 

longo das diferentes cidades pelas quais passavam, praticavam o futebol auxiliando 

na sua popularização ao longo do país (CENAMO, 2010 apud GIGLIO, 2007). O 

rugby seguia por um caminho parecido, porém por algum motivo não encontrado na 

literatura, os dois esportes tomaram rumos distintos. 

Em relação ao rugby, assim como na Europa, o período da Segunda Guerra 

Mundial prejudicou o seu desenvolvimento no Brasil em virtude da grande 

quantidade de jogadores alistados no exército (CENAMO, 2010, p.29 apud 

DUARTE, 2000). De forma gradativa, o rugby foi recobrando espaço em território 

nacional, organizações esportivas foram se desenvolvendo, mas as categorias de 

base ainda eram – e continuam sendo – uma dificuldade para o crescimento e 

renovação do esporte. Assim, na década de 70 houve uma grande iniciativa para a 

prática escolar, em especial no estado de São Paulo. Com isso a popularização do 

rugby aumentou consideravelmente, tanto em nível escolar e universitário, como em 

níveis internacionais.  

Contudo, o início da década de 80 marca o fim do rugby escolar devido a uma 

fatalidade ocorrida com a equipe da escola Politécnica de São Paulo, onde um dos 

jogadores sofreu um acidente gerando um quadro de tetraplegia devido a uma 

fratura na coluna cervical. Esse quadro foi marcante para o desenvolvimento do 

rugby no país, uma vez que terminaram os jogos interescolares e as equipes se 

desfizeram por conta dos pais e professores que ficaram inseguros e desconfiados 

em relação à modalidade. Com isso perde-se ainda a categoria de base do rugby 

brasileiro (CENAMO, 2010). Frente a acidentes semelhantes, a IRB (International 

Rugby Board – entidade máxima da modalidade) alterou algumas regras visando a 

segurança dos jogadores. Atualmente, acidentes desse gênero são muito raros. 

Baseado em todo o comparativo historicamente resumido de ambas as 

modalidades, podemos considerar o futebol como um fenômeno de caráter 

tradicional e até mesmo um patrimônio cultural nacional. Sobre esse destaque, 

encontramos alguns estudos acerca dos porquês desse fenômeno nacional, além da 
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supervalorização do futebol em nossa sociedade, se consagrando ainda como 

atividade primordial de utilização no ambiente escolar. 

Assim, temos Jocimar Daólio (1997), um teórico e sócio antropólogo da 

educação física que utiliza quatro aspectos presentes no futebol que se relacionam 

perfeitamente com as características do povo brasileiro, analisando-o não como um 

mero esporte regido por regras, mas como uma prática social que “expressa a 

sociedade brasileira”. Scaglia (1999, p.16-17) exprime nitidamente os escritos de 

Daólio quando diz que: 

 
Dos quatro aspectos levantados, três dizem respeito, respectivamente, a: 
ideia de igualdade democrática possível de ser representada no jogo, a 
existência e necessidade do uso do drible no futebol, podendo ser 
relacionado à malandragem do povo brasileiro, e o fato do futebol permitir a 
livre expressão. Já o último aspecto abordado por Daólio (...) quer dizer que 
as danças, os rituais indígenas e a capoeira, entendidos como técnicas 
corporais já incorporadas em nossa sociedade são passíveis de 
transmissão para seus descendentes. De geração em geração o jogo foi 
transmitido, ensinado, aprendido. "Esta noção explicaria o fato de os 
meninos no Brasil nascerem, praticamente, "sabendo jogar futebol”. 

 

Frente a isso, notamos que o brasileiro, com base nas características que 

possui, se adaptou muito mais facilmente ao futebol do que ao rugby – 

especialmente se considerarmos a diferença na liberdade de expressão entre as 

modalidades. Hipoteticamente, também podemos deduzir que esse entrelaçamento 

entre os brasileiros e o futebol não tenha ocorrido da mesma maneira com o rugby 

por este possuir regras, métodos e nomenclaturas mais complexas. Podemos 

considerar ainda, uma relevante diferenciação entre ambos os esportes, foi a 

profissionalização do futebol no Brasil, oficializada ainda no início da década de 30, 

enquanto o Rugby sempre valorizou o amadorismo e o “jogar pelo prazer dos 

jogadores”, sem se preocupar com o espetáculo, sendo autorizada a prática 

profissional pela IRB somente no ano de 1995. 

Temos ainda um imaginário equivocado no qual o rugby é considerado um 

esporte violento, quando na realidade o rugby é uma modalidade que permite o 

contato físico – o qual não é uma obrigação -, realçando a virilidade dos atletas, que 

se esforçarão ao máximo para dar o seu melhor, tanto pela força, quanto pela 

velocidade. Aguiar (2011, p.8) afirma que é “um esporte de bárbaros praticado por 

cavaleiros”. Além disso, suas regras e ensinamentos são pautados intrinsicamente 

por valores morais, como honra, cavalheirismo, fair play e respeito, tanto ao 

adversário, quanto ao árbitro – características que mesmo estando presentes no 
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futebol, diversas vezes notamos não serem tão exigidas. Em contra partida, no 

rugby, elas são pré-requisito obrigatório – que auxiliam na boa conduta e na 

segurança dos praticantes. 

Além disso, é notório que o Golpe de 1964 e a instauração da Ditadura Militar 

fez com que o futebol legitimasse o regime perante a população, especialmente a 

partir da década de 70 com a conquista pela seleção brasileira do tricampeonato 

mundial em terras astecas. Em 1970, o Presidente General Médici cria a Loteria 

Esportiva, reforçando a associação o “esporte e possibilidade de mobilidade social” 

e decreta ainda, feriado nacional para celebrar a conquista do título. Após essa 

copa, iniciou-se ainda o “Campeonato Brasileiro” de futebol, oficializando a 

modalidade frente a população brasileira, que recebia grandes incentivos Militares, 

divulgação midiática e construções de megas estádios e outras obras faraônicas 

durante o período do ‘Milagre Econômico’, em 1971. Murilo Basso (2014) diz que:  

 
(...) é evidente que, com a utilização pela ARENA (Aliança Renovadora 
Nacional, partido político criado em 1965 para dar sustentação ao regime 
militar) das vitórias da seleção como base para campanhas, surgiram sinais 
da propaganda política atrelada ao entretenimento, o que levou intelectuais 
de esquerda a apropriarem-se da expressão “ópio do povo”, parafraseando 
Karl Marx e sua postura em relação à religião, para se referir ao espetáculo 
esportivo. 

 

Em especial nessa época, é possível notar a forte influência do esporte 

espetáculo sobre a população, e o seu uso como mercadoria, uma vez que, por 

exemplo, o técnico João Saldanha foi despedido, por ser do Partido do Movimento 

Democrático (MDB), além de não aceitar realizar as alterações no time para atender 

aos pedidos da Ditadura – no caso, do General Emilio Médici-, a poucos meses da 

copa de 1970. Como o regime militar utilizou o futebol para se consagrar e distrair a 

população, junto com essa distração, o espaço para outras modalidades esportivas 

como o rugby acabaram sendo ainda mais oprimidas.   

Contudo, para que essa diferenciação entre ambas as modalidades seja mais 

compreensível, vamos nos aprofundar e entender melhor a respeito do rugby. 
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2) CONHECENDO A MODALIDADE 

 

Para facilitarmos esse entendimento, expliquemos então o que é o rugby e 

como esse esporte funciona. Existem duas franquias da modalidade: o Rugby Union 

(o qual trataremos nesse trabalho) e o Rugby League. O Rugby Union é o mais 

popular, representado pela International Rugby Board (IRB, entidade máxima do 

rugby union mundial - conta com 118 países membros, dos quais 100 são 

ranqueados). E o Rugby League, criado em 1895 sob o nome de Northern Rugby 

Union, se tornando Rugby League em 1922, cujo propósito foi o de ser remunerado, 

levando-o a ter um estilo mais aberto e fluido de jogo, onde não há scrum, ruck, 

maul ou line out3. A Rugby League International Federation (RLIF), entidade máxima 

do rugby league mundial, conta com somente 45 membros, dos quais 27 são 

ranqueados. (PORTAL DO RUGBY, 2014)  

A versão mais tradicional do Rugby Union é o Rugby 15-a-side (ou apenas 

Rugby 15), seguido pelo Rugby Seven-a-side (ou apenas Rugby Seven). O número 

se refere a quantidade de jogadores em cada equipe. Além dessas, existem ainda 

as modalidades Rugby Ten-a-side, Rugby sub-19, Beach Rugby4 (beach touch, 

beach tag e beach five rugby), Tag Rugby 5(modalidade onde no lugar do tackle, 

retirasse uma fita da cintura do adversário para pará-lo) e Touch Rugby6 (que no 

lugar do tackle, apenas encostasse no adversário para impedi-lo de avançar). Todas 

são reconhecidas pela IRB e possuem manuais de orientação para a prática e as 

regras específicas para cada uma, que podem ser acessadas livremente no site da 

IRB. 

O rugby consiste em uma disputa territorial entre duas equipes, por meio da 

posse de bola, a fim de se somar o maior número de pontos. O objetivo é colocar a 

bola no solo, dentro da área denominada ‘Ingoal’ do time adversário (um retângulo 

ao final do campo de no máximo 22 metros, por até 70 metros). Essa pontuação, 

chamada ‘try’, vale cinco pontos, o que dá o beneficio de um chute denominado 

‘chute de conversão’, que valerá mais dois pontos, se a bola passar pela parte 

                                                           
3
 Tradução própria. 

4
 Rugby de praia / de areia 

5
 Rugby com fitas 

6
 Rugby de toque 
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superior das traves (denominada “H”). A equipe defensora se organiza para não 

perder território e disputar a posse da bola tackleando o adversário que for o 

portador da bola (sempre abaixo das linhas dos ombros), enquanto o ataque utiliza 

artifícios como por exemplo, fintas, side-steps e o passe (sempre pra trás) para 

desorganizar a defesa. Os mauls, scrums, line out e rucks7 são formações 

específicas em que há a disputa pela bola. 

Atualmente, o rugby tem crescido de forma bem dinâmica no Brasil, que é 

visto como um grande potencial na modalidade, especialmente se considerarmos as 

dimensões e a diversidade populacional brasileira. Isso tem sido visto como 

prioridade para o Rugby brasileiro, e adquirido destaque nas mídias jornalísticas 

devido aos investimentos feitos no país pela IRB e pela CBRu, além dos apoios e 

incentivos realizados pela Topper, Outback, JAC Motors, Kibon, Dove, Bradesco, 

Heineken e outras grandes empresas -, somados e justificados pela re-adesão do 

rugby nas Olimpíadas de 2016, evento que será sediado no Brasil. Cafeo (2011, 

p.155) reforça esse objetivo de divulgação ao afirmar que a IRB, ao lado do Comitê 

Olímpico Internacional (COI), elegeu o Brasil como prioridade estratégica de 

desenvolvimento do esporte. 

De acordo com a CBRu, o Rugby é disputado em mais de 120 países, sendo 

a Copa do Mundo de Rugby o terceiro maior evento esportivo do planeta. 

 
As Seleções Brasileiras de Rugby servem como um bom referencial do 

otimismo e evolução do esporte do país. Nos últimos anos o Brasil projetou-se 
da 45ª para a 27ª posição no ranking da International Rugby Board (IRB) na 
categoria Masculina Adulta – em junho de 2014, passaram a ocupar a 37º 
posição -.  

Já no Feminino, a Seleção Brasileira conquistou a 9ª posição no último 
Campeonato Mundial - Circuito Mundial de Rugby Feminino (Women´s Sevens 
World Series – WSWS) - realizado em Amsterdam, na Holanda em 2014 – a 
melhor posição alcançada por uma equipe brasileira em Mundiais. Além disso, 
a seleção brasileira feminina é reconhecida como a melhor equipe da América 
Latina, a frente de países tradicionais no Rugby como Uruguai, Chile e 
Argentina. (CBRu - dados atualizados em junho de 2014) 

 
 

Nota-se que o esporte possui uma série de nomenclaturas que em um 

primeiro momento podem assustar o iniciante, principalmente por possuir regras 

diferentes às que o povo brasileiro está habituado – eis o porque da prática ser 

considerada complexa). Simultaneamente, a prática é simples, por possuir 

características usuais à grande maioria dos esportes, como: correr, marcar o maior 

                                                           
7
 Definições ao fim do texto, no Glossário 
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número de pontos, invadir o território adversário e adaptando as táticas que serão 

necessárias frente a cada partida. Somado a isso, devemos destacar que no 

ensinamento e no aprendizado do rugby são pregados alguns valores e 

comportamentos essenciais ao jogador e intrínsecos à modalidade, que são: 

integridade, respeito, solidariedade, paixão e disciplina. Pinheiro (2010, p.378) nos 

traz a perspectiva na qual o rugby se característica pela “valorização do adversário 

como alguém extremamente importante. Já em relação aos companheiros de 

equipe, são exaltados os sensos de coletividade, humildade e liderança”. 

Atualmente, o Brasil conta com mais de 300 equipes de rugby, espalhadas 

por todas as regiões brasileiras, e nos mais variados níveis de jogo, faixa etária, e 

variações de modalidades. A CBRu, em 2009 firma uma parceria com a fabricante 

de material esportivo Topper, e desde 2010 tem priorizado aumentar a visibilidade 

do rugby no cenário nacional. Foram lançados alguns filmes de curta metragem 

televisivos e o lema adotado foi “Rugby, isso ainda vai ser grande no Brasil”, seguido 

de pulsações da frase, com efeito sonoro imitando o som de batimentos cardíacos, 

indicando o rugby como uma paixão (CAFEO, 2011). Além disso, a Topper já deixa 

nítido seu apoio dando credibilidade, força e incentivo o esporte ao mostrar nos 

filmes: “Topper, patrocinadora oficial do rugby brasileiro”. 

Já localmente, em 21 de abril de 2007, o Chileno Manolo Schiaffino8 traz o 

rugby para o Espírito Santo, e cria a primeira equipe de rugby capixaba: o Vitória 

Rugby Club, que conta atualmente tanto com equipe feminina, quanto masculina – 

adulto e juvenil -. O Clube já possui diversos títulos, adquirindo muitas conquistas 

para os capixabas, incluindo duas atletas na seleção brasileira de Rugby 

(denominada Seleção Tupi devido ao novo mascote, simbolizando as raízes e os 

valores tanto da tribo, quanto do esporte) e a classificação entre as 8 melhores 

equipes de Seven feminino do país, no ano de 2013.  

Como em qualquer esporte, especialmente em um que ainda é desconhecido 

por muitos, várias equipes surgem, terminam, ficam “em manutenção” e voltam a 

treinar e o ciclo se repete, com altos e baixos em toda equipe. O Vitória Rugby é a 

equipe mais antiga e a mais estruturada no Estado, mas existem ainda várias outras 

que se enquadram na descrição acima. 

                                                           
8
 Informações obtidas com o próprio Manolo, que além de ser o pioneiro do rugby no estado, é 

também treinador, e árbitro pela CBRU. 
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Sendo assim, algumas equipes que podemos citar são o UFES Rugby de São 

Matheus, que é um projeto de extensão naquele Campus da universidade, iniciado 

em setembro de 2012, contando com equipes masculinas e femininas. Existem 

também o Barbarians Rugby de Vila Velha; o Serra Rugby da cidade de mesmo 

nome; Stone Rugby e Espartanos Rugby de Cachoeiro de Itapemirim; o Baixo 

Guandú Rugby que treina tanto rugby Union, quanto rugby League, com equipes 

femininas e masculinas; além do Guarapari Rugby.  

Como vimos, o Rugby não é uma modalidade recente aqui no Brasil, mas 

também não é vista como usual. Entretanto, com a revolução tecnológica, por meio 

da internet e da televisão – em especial as TVs por assinaturas –, modalidades 

esportivas que antes não eram conhecidas começaram a despertar curiosidade 

entre os telespectadores. Por exemplo, no Brasil, de acordo com a TELECO 

(Inteligência em telecomunicações), se em 2009 existia um total de 7,5 milhões de 

domicílios com TV por Assinatura, em 2014 o país concluiu abril com um total de 

18,58 milhões de assinantes. Já os assinantes de internet banda larga, se em 2009 

eram 11,4 milhões, em 2013 encerraram o ano em 21,3 milhões. 

Tais dados, indicam o aumento do acesso da população à canais que 

possuem, em sua programação, a transmissão de jogos e eventos relacionados não 

apenas ao rugby, mas também ao futebol americano, baseball, patinação, hockey, 

cricket e outros. Essa revolução tecnológica e midiática vão ao encontro da 

afirmação de Aguiar (2011, p. 9 apud Garcia e Lemos, 2005), na qual “esses novos 

esportes podem estar crescendo por estarem mais de acordo com os novos valores 

de juventude, tais como gosto pela aventura e pelo risco, agilidade, desafios, 

precisão, aparência física, etc”. 

Ainda assim, mesmo com toda a contextualização do rugby na atualidade e 

considerando os princípios no qual é pautado, segundo Souza et al (2013, p.48), 

“muitas vezes, restringimo-nos ao que é mais popular, ou ao que é cultural, e 

também, não esquecendo, apenas ao que é curricular para trabalhar na escola”. 

Escola essa na qual, 

 
[...] não podemos fazer “qualquer coisa”, a licença que temos significa assumir 
a responsabilidade com o componente curricular para o qual fomos contratados 
e estamos habilitados, lembrando que ele se articula com um projeto maior 
(Projeto Político-Pedagógico do estabelecimento em que atuamos) e, em última 
instância, com as expectativas que a sociedade tem com este estabelecimento 
e em particular com este componente. [Fensterseifer, 2013, p.9] 
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Essa citação de Fensterseifer é fundamental à nossa discussão e traz alguns 

aspectos que necessitam de explanações e reflexões, a priori, a respeito do 

processo educativo. Dessa forma, discutiremos acerca das alterações realizadas 

nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no ano de 2013, corroboradas 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), sintonizando com os Projetos 

Políticos-Pedagógicos (PPP). Somado a isso, abordadaremos sobre a fala do autor 

em relação ao ‘assumir a responsabilidade’, dialogando com a pensadora e filósofa 

Hanna Arendt, juntamente com as expectativas da sociedade (e aqui entram tanto a 

dos pais, quanto a dos alunos e professores). 

 

 

3) O SISTEMA EDUCACIONAL E O PROCESSO EDUCATIVO 

 

De acordo com a LDB, no Art. 26 da Lei nº 9.394/96, alterada em 2013 e, 

portanto, entrando em vigor em 2014: 

 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 
médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 
2013) 

 

Somado a isso, no Art. 26, § 3o temos que a educação física, integrada à 

proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação 

básica, sendo obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, subdividida em pré-escola, 

ensino fundamental – do 1º ao 4º ano e do 5º ao 9º ano - e ensino médio. A 

gratuidade e obrigação Estatal se mantem ainda para os que não puderam concluir 

a escolarização nessa faixa etária. Entretanto, sua prática é facultativa ao aluno: que 

cumpra uma jornada de trabalho acima de seis horas; maiores de 30 anos; que 

tenham prole, estejam prestando serviço militar ou algo semelhante onde seja 

obrigatória a prática da educação física e a alunos com deficiência.  

Apesar da ressalva feita aos alunos de “poder facultativo” ir de encontro à 

vivência da diversidade e à igual oportunidade de experiências por todos os alunos, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais procuram ainda “de um lado, respeitar 

diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em 

todas as regiões brasileiras”. Desta forma, os PCNs servem de referência para a 

escolha e elaboração dos conhecimentos essenciais transmitidos na escola para o 

pleno exercício da cidadania.  

É pautada nesse exercício da cidadania que a educação física é identificada 

nos PCNs como uma “cultura corporal do movimento”, uma vez que seus conteúdos 

são expressões de produções culturais, socialmente transmitidos e historicamente 

acumulados, sendo necessários para o exercício da cidadania.  

Logo, é fundamental que tenhamos em mente que a educação física, de 

acordo com a LDB e pelo PCN, se basea na cultura corporal do movimento, 

devendo utilizar suas inúmeras possibilidades de conteúdo (como jogo, esporte, 

ginástica, dança e luta) através de uma ótica da comunicação, da expressão de 

emoções e da manutenção e melhoria da saúde. Além disso, as perspectivas de 

lazer e cultura, sejam elas, regional, nacional ou internacional, deverão priorizar a 

inclusão e a diversidade envolvida em todo o processo. Diversidade essa que pode 

ser entendida pelos sujeitos envolvidos – nas mais variadas faixas etárias, gêneros, 

raças, credos e costumes, por exemplo -, por meio das experiências que possuem, 

somadas às inúmeras possibilidades de abordagem e do que fazer ou de como 

trabalhar os conhecimentos. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais de 2013 trazem ainda que a composição 

curricular da escola deve passar a ser interdisciplinar e transdisciplinar, ao invés do 

multidisciplinar e pluridisciplinar, considerado um método fragmentado que deve ser 

substituído gradualmente nas instituições de ensino. A interdisciplinaridade é a 

interdependência e comunicação entre as disciplinas. Já a transdisciplinaridade é o 

livre transito de um campo de conhecimento para outro, para além da concepção de 

disciplina onde o conhecimento passa a ser coordenado em um sistema lógico. 

Assim, temos como exemplificar isso por meio do rugby. Ao invés de tentar 

correlacionar o esporte com outras disciplinas escolares aleatoriamente, deve-se 

aproveitar os temas que naturalmente envolvem a modalidade de maneira livre e 

lógica. Sem obrigatoriamente enquadrá-lo em alguma disciplina específica que por 

vezes não se relaciona. No currículo anterior, o rugby seria vivenciado na educação 

física e, talvez, comentado na aula de história do Brasil para associar o seu 

surgimento na época da revolução industrial, podendo ainda ser retratado na aula de 

biologia como exemplificação de uma atividade aeróbica e também anaeróbica. No 
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currículo atual, temos uma única linha de pensamento que já ligaria todo esse 

conhecimento enfatizando todo o comportamento humano e suas experiências 

frente ao tema rugby. Uma única questão a partir de uma perspectiva plural. 

Vimos que o conteúdo programático escolar deve ser contextualizado na 

atualidade, considerando as práticas regionais e as tradições locais. Entretanto, o 

modelo tecnicista da década de 70 ainda perdura nos dias de hoje, visando o aluno-

atleta e utilização de esportes para o rendimento, sem que haja uma reflexão ou 

ressignificação da prática. Isso vem sendo amplamente rebatido e questionado ao 

longo dos anos, fazendo vir a tona as alterações citadas nos PCNs. 

Foram ressaltados ainda a forte influência midiática e televisiva que chegam 

aos educandos – cujos dados comparativos foram expostos anteriormente.  Tal 

informação é crucial, pois todo aluno tem: 

 
[...] vontade e direito de conhecer elementos diferentes daqueles que estão 
presentes em seu cotidiano, ao passo que já não tem mais o mesmo 
entusiasmo pelo modelo tradicional que contempla “sempre” as mesmas 
modalidades esportivas. Tal desinteresse pelo esporte provavelmente não 
advém da prática das modalidades tradicionais em si, mas dos métodos 
utilizados para ensiná-las. (Pinheiro 2010, p.362) 

 
 

Esse desprestígio do processo educacional nos remete à tão discutida ‘crise 

educacional’, na qual podemos nos pautar nos escritos de Hanna Arendt, em sua 

obra Entre o Passado e o Futuro, no capítulo intitulado ‘A Crise na Educação’, 

originalmente de 1957. Faremos uma breve análise e reflexões de alguns pontos 

trazidos pela autora, pois, apesar de antigo, esse texto se adequa à realidade 

escolar brasileira, juntamente com o trabalho de João Loyola de Freitas (2011), 

mostrando se enquadrar, talvez, em um dos ciclos que Arendt chama de ‘crise 

periódica da educação’ ou apenas um efeito tardio da crise americana – que é o 

enfoque da autora.  

Em relação a esse conflito sobre o método no qual ensinar, entrando na frase 

de Fensterseifer de “assumir a responsabilidade”, encontramos como uma das 

justificativas da crise escolar o fato da escola ter seus pilares baseados na 

autoridade e na tradição. Isso entra em contradição pois o mundo contemporâneo 

não é estruturado pela autoridade, tampouco mantido coeso pela tradição, gerando 

um “desprestígio da atividade pedagógica do educador e no não reconhecimento 

dos conteúdos nas experiências cotidianas do educando” (Abreu, 2011, p.3).  
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Novamente com base em especulações, podemos supor que essa perda de 

tradição está enraizada em vários âmbitos sociais, influenciando ainda na atual 

ascensão social de modalidades antes não tão conhecidas, como o rugby. O futebol, 

por exemplo, se enquadra em um caso de rachadura ou quebra nas tradições em 

meio a constantes questionamentos de mau uso das verbas, má gestão das equipes 

e incoerência salarial entre atletas – considerando aqui a mercantilização esportiva; 

a diminuição e até a perda do costume do “jogar bola na rua” ou do futebol de 

várzea devido ao crescimento urbano, preocupação com a violência ou até a 

excessiva carga horária dos pais e responsáveis que acabam não indo com os filhos 

nos parques. Com isso, muitas vezes a prática e iniciação na modalidade se dá 

pelas ‘escolinhas’, que por vezes já impõe uma pressão de rendimento e resultados 

nas competições, perdendo a ludicidade fundamental à prática, especialmente nessa 

faixa etária inicial. 

Witter (2003, p.166) diz mais acerca do Brasil e suas tradições. Segundo o 

autor: 

(...) O Brasil tem se mostrado um país sem cuidado quanto aos seus valores 
maiores. (...) Creio que isso em grande parte acontece porque a escola deixou 
de ser o melhor instrumento para ensinar o que são os valores e, diante do 
fracasso da escola, em todos os níveis, não tem havido nada que a substitua e 
assim as gerações mais novas perdem os vínculos com o passado e com o 
que é mais tradicional do país. 
 

Esse vínculo entre passado e tradição, se perdeu na modernidade pois a 

sabedoria sempre foi remetida ao passado, e ao homem maduro como referência. A 

educação manteve essa tradição sem sequer refletir a respeito. Não é repassando e 

seguindo o que os antepassados colocam, mas o educador deve mediar a relação 

entre o antigo e o novo e por isso sua profissão exige um extremo respeito ao 

passado. 

Arendt traz ainda, a reflexão na qual os adultos (pais e professores) devem 

assumir a responsabilidade pelo mundo, mostrando-o à criança e servindo de 

exemplo a ela. Lembrando que a criança, ao nascer traz a novidade ao mundo e 

será ela a garantir as inovações e revoluções, não devendo ser tratada de forma 

infantilizada. Da mesma forma, não deve ser abandonada em “seu mundo”, como se 

não pertencesse ao mundo dos adultos – a uma distinção entre eles, mas no sentido 

de não se equivocar em uma tentativa de ensinar a adultos, mas também não se 

deve responsabilizar as crianças supondo que possuem maturidade. Assim, 

devemos assumir essa responsabilidade pelo mundo, cientes que os recursos 
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disponíveis em nossas mãos se dá pela força do exemplo, o que motivará a criança 

a assumi-la também, ao seu tempo.  

Esse ‘assumir as responsabilidades do mundo, servindo de exemplo à criança 

para que ela, quando adulta, faça o mesmo’ é indispensável e fundamental à todos 

os educadores e aos pais. A postura do educador é de suma importância, sendo ele 

o modelo e referencial dos adultos perante os jovens, na qual, Arent diz que “a 

competência do professor consiste em conhecer o mundo e em ser capaz de 

transmitir esse conhecimento aos outros. Mas a sua autoridade funda-se no seu 

papel de responsável pelo mundo”. Assim, o educador tem como respaldo para 

manutenção e reforço de sua autoridade os conhecimentos e o preparo para a 

docência. Sendo que ao longo do processo educacional o aluno vai adquirindo 

conhecimentos até o momento em que poderá se tornar colega-mestre. Contudo, 

não devemos confundir autoridade com autoritarismo. 

A autoridade é peça chave na educação e por isso, pode ser considerada 

fator central da crise educacional, pois não há educação sem um professor – ou um 

pai e mãe - que assuma responsabilidade pelo mundo e sem dominar os conteúdos 

que deverá ensinar. Mas essa perda de autoridade se dá também no âmbito político 

na qual os líderes não assumem a responsabilidade pelo Mundo e isso não é exigido 

deles, seja devido a uma igualitária distribuição de tarefas, onde o representante 

maior se isenta de servir de exemplo e de se responsabilizar; seja por uma 

descrença e insatisfação na realidade do mundo moderno, levando a falta de 

responsabilidade por ele. 

Assim, Arendt vê como solução a aplicação de um ‘novo conservadorismo’ (p. 

12). O termo soa estranho em uma sociedade que já não é mais pautada nas 

tradições, mas é essa correlação entre a crise de autoridade com a de tradição que 

gerou a nossa crise frente a tudo o que é passado. Ela sugere que haja a 

conservação da criança enquanto inovação, enquanto carregadora do novo. Sendo 

por meio da tradição escolar, da autoridade e da capacidade do professor e da 

conservação do direito que a criança possui de conhecer o mundo, para um dia 

assumir a responsabilidade por ele, assim como o seus exemplos o fazem. Por isso 

ela diz: 

 
É justamente para preservar o que é novo e revolucionário em cada 

criança que a educação deve ser conservadora. Ela deve proteger a novidade 
e introduzi-la como uma coisa nova num mundo velho, mundo que, por mais 
revolucionárias que sejam as suas ações, do ponto de vista da geração 
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seguinte, é sempre demasiado velho e está sempre demasiado próximo da 
destruição. (Arendt, 1961, p.12) 

 
 

Freitas (p.4) ressalta uma importante análise, na qual a igualdade, também 

citada por Arendt, possui diferentes significados na política e na educação. 

“Igualdade na educação pode significar massificação – ao não respeitar as 

singularidades, etnias e regionalismos -, igualdade na política implica em direito e 

deveres iguais para todos”. Eles apontam ainda que a política funcionará sem a 

tradição e sem autoridade pois a relação deve ser direta e imediata com o mundo, 

considerando pessoas já educadas e responsáveis por ele. Já a educação é “a 

relação dos adultos – que conhecem o mundo no qual vivem –, com as crianças, 

que ainda veem o mundo como estranho”, e por isso, não há uma forma de 

apresentar o desconhecido sem a tradição e a autoridade (Freitas, 2011, p.12). 

 

 

4) O ENSINO DO RUGBY 

 

Como exemplo da relevância regional que os PPPs possuem liberdade para 

organizarem, e no intuito de atualizar os alunos da realidade que os cerca, o rugby 

se apresenta como uma excelente temática de discussão, reflexão e prática. 

Frente a isso, a SEDU (2009, p.33), no Currículo Básico Escola Estadual do 

ES nos orienta que: 

 
As reflexões acerca da prática pedagógica procuram evidenciar que não basta 
que a escola tenha profissionais com conhecimento em sua área de atuação. É 
preciso que esses conhecimentos estejam inseridos criticamente na realidade 
socioeconômica e política de nossa sociedade. Devem estar articulados a uma 
prática comprometida com o direito de aprender de todos e de cada um. 
 
 

Assim, o rugby favorece a sua inserção escolar, pela possibilidade de incluir 

todos os biotipos em sua prática, estimulando o trabalho coletivo, responsabilidade, 

os valores intrínsecos ao esporte, a superação e a tomada de decisão individual e 

coletiva frente a situações inusitadas impostas pela equipe adversária, fundamentais 

à formação indentitária do sujeito e auxiliando-o enquanto cidadão. Com isso, temos 

que:  

 
“Identidade é um conceito escorregadio e está mais vinculado ao ser em 
contexto do que ao ser absoluto. Só há identidade na relação. É preciso um 
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outro para que se possa estabelecer a identidade. Só há identidade na 
alteridade”. (Bitencourt, 2009, p.177) 

 
 

Somado a isso, realiza-se ainda um trabalho para retirar do imaginário dos 

alunos, pais e até outros professores de que o rugby é um esporte violento. Ele é de 

contato sim, mas o autocontrole, a disciplina e o respeito são valores formativos que 

serão repassados junto ao ensino da modalidade. 

As possibilidades para a inserção do rugby são as mais variadas, e não deve-

se criar uma receita pré-estabelecida, uma vez que dependerá do realidade social 

que os alunos e as escolas estão inseridos, da mesma forma que por vezes, cada 

turma possui características, nas quais cabe o professor identifica-las e saber 

trabalhar com elas. Além disso, o ambiente escolar, os materiais e os espaços 

disponíveis interferem na criação do plano de ensino. 

Numa escala maior, e a nível de exemplificação, usualmente ensina-se um 

apanhado histórico acerca do rugby, influências e difusão no mundo, revolução 

industrial e sua chegada ao Brasil; suas modalidades; objetivos e conceitos técnicos 

iniciais. A partir daí, iniciam-se as aulas de manuseio de bola e uma noção geral das 

movimentações e dos deslocamentos (como o correr pra frente e a realização do 

sidestep), nos quais a técnica de “passar a bola para trás”, por exemplo, costuma 

ser um dos maiores desafios para os novos praticantes do esporte. Da mesma forma 

que o correto posicionamento do jogador para torná-lo apto a receber um passe (já 

que o recebor deve estar atrás do jogador que estiver com a bola, hábito incomum 

para um praticante de handball, futebol ou basquete) costuma ser um desafio inicial. 

Pode-se ainda trabalhar com os chutes do rugby, como o punt, drop kick, place kick 

ou o tap kick. Somente então, iniciaria-se com o Touch Rugby, seguido, por 

exemplo, do Rugby Tag. 

O Touch Rugby caracteriza-se por uma adaptação do rugby, na qual ao invés 

de utilizar o tackle para impedir o avanço do adversário, é necessário apenas o 

toque (touch) no corpo do portador da bola, fazendo-o parar no local onde o touch 

ocorreu para recomeçar os passes ou o avanço naquele local. Geralmente, a cada 3 

toques trocasse a posse da bola. Podem ser equipes de 5 até 15 jogadores, de 

preferência cada equipe com número igual de participantes. Existem algumas 

possíveis variações, que consistem, por exemplo: no touch ser feito com uma ou 

duas mãos; pode-se especificar que o jogador só será impedido de avançar se 
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houverem 2 ou 3 touchs nele, sendo que os defensores devem continuar com a mão 

no atacante indicando que está ali na marcação; o número de touchs podem variar; 

dentre várias outras possibilidades nas quais os alunos serão estimulados a 

tomarem decisão e trabalhar em equipe para superar o desafio imposto pela equipe 

adversária. 

Enquanto o Tag Rugby, também é uma adaptação do rugby semelhante ao 

Touch, contudo ao invés do toque, utilizam-se fitas (tag) presas nas cinturas dos 

jogadores que deverão ser puxadas para impedir o avanço do portador da bola. 

Vale ressaltar que temas transversais como os valores do rugby, a 

profissionalização versus o amadorismo, a reflexão do rugby em relação ao futebol, 

as variações do esporte, doping, a influência do rugby em outras modalidades 

esportivas e tantos outros temas são uma excelente alternativa para incrementar a 

discussão e agregar conhecimentos para que os alunos possam tirar suas próprias 

conclusões sobre o esporte no mundo, e vice-versa. Deve-se considerar ainda a 

faixa etária dos alunos, isso é de suma importância  antes de entrar em uma sala de 

aula, e antes de criar um conteúdo de ensino. Assim, Paulo Freire, em sua obra 

Pedagogia da Autonomia (p. 3, 1996), já resume em seu índice algumas das 

‘exigências do ensinar’, das quais podemos destacar os seguintes tópicos para 

reflexão: 

 ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa e criticidade;  

 ensinar exige respeito ao saberes do educando; 

 ensinar exige estética, ética e curiosidade; 

 ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo;  

 ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a discriminação;  

 ensinar exige reflexão crítica sobre a prática;  

 ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando;  

 ensinar exige bom senso;  

 Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos 

educadores 

 ensinar exige reconhecimento e a assunção do identidade cultural  

 ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. 

 Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no 

mundo 
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 Ensinar exige tomada consciente de decisões 

 Ensinar exige saber escutar e disponibilidade para o diálogo 

 

 

5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente a tudo o que foi exposto, claramente o rugby pode ser utilizado no 

ambiente escolar, além de se apresentar como um importante instrumento 

pedagógico. Considerando a contextualização ‘exigida’ pela LDB e pelos PCNs, nos 

deparamos com o rugby como um excelente tema a ser trabalhado e discutido nas 

escolas, frente a repercussão que tem gerado no cenário brasileiro – com 

surgimento e aprimoramento de equipes, destaques do esporte tanto nacional 

quanto internacionalmente, além da reintrodução do rugby como modalidade 

olímpica nas olimpíadas de 2016, que se realizarão aqui no Brasil -.  

Não podemos esquecer ainda que o Espirito Santo possui mais de uma 

equipe de rugby, conquistando destaque dentro e fora do estado e repercutindo na 

mídia. Dessa forma, aclarar aos alunos acerca da modalidade se faz necessário 

para que sua inserção social e tomada de decisão, enquanto cidadão frente à um 

esporte presente em sua realidade, se torne algo possível e palpável. 

Por meio do rugby, é possível utilizar a multidisciplinaridade e 

transdisciplinaridade orientada pelas Diretrizes e Bases da Educação, uma vez 

tratado como tema da cultura corporal do movimento, na qual pode-se resgatar os 

diversos valores que permeiam a modalidade como o respeito, a coletividade, a 

inclusão e a vivência da diversidade em prática. Deve-se ainda questionar e adaptar 

a sua experiência de acordo com a realidade social em que estiver inserido, 

entendendo a importância do rugby como um todo, englobando os contextos 

histórico, condições materiais, regras, aspectos técnico-táticos e reflexões sobre as 

diferenças histórico-sociais enfrentadas no Brasil, a profissionalização, a influência 

da mídia e outros (ANDRADE e MELLO, 2013).  

Para encerrar este trabalho, e reforçar o significado do que o “Espírito do 

Rugby” representa aos praticantes, podendo influenciar ainda na prática escolar, 

temos a resposta de uma atleta9 do Vitória Rugby, em uma entrevista à uma 

                                                           
9
 Larissa do Nascimento é atleta e já iniciou sua caminha para se tornar árbitra de rugby.  
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empresa de fisioterapia esportiva. Ao ser questionada “O que o rugby significa para 

você?”, ela respondeu prontamente que “o rugby é análogo à vida”.  

Essa fala da jogadora pode ser bem definida, pela fala de Branz, trazida por 

Aguiar (2011, p.29), aclarando o que é o “Espírito do Rugby” e o que é ser um 

rugbyer, retirado de um folheto da URBA (União de Rugby de Buenos Aires) 

distribuído antes de uma partida local, concluindo com chave de ouro o presente 

trabalho. 

Ser rugbier é entender que o respeito é inegociável. É viver com paixão 
cada momento de nossa vida. É superar a adversidade. É aprender que o 
esforço é o único meio possível de transcender. É escutar dos maiores, que por 
alguma razão são maiores. É cortar-se no campo e não cortar-se fora dele. É 
imitar os bons gestos que nos rodeiam. É pensar antes de agir. É compartilhar. 
É saber que o árbitro sempre tem razão, por mais que se equivoque. É dizer 
não à violência. É fazer amigos todos os sábados e domingos. É compartilhar o 
terceiro tempo até o final. É assumir um compromisso. É sonhar o tempo todo. 
É ensinar com o exemplo. É ganhar as vezes sem ganhar. É cuidar do seu 
clube. É caminhar ereto e com o rosto alto sempre. É saber que o 
compromisso, a disciplina e todos os valores do rugby se estendem além do 
campo e do clube e devem transpassar todos os ambientes da vida. (BRANZ, 
2010, p.12) 
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GLOSSÁRIO 

 

BASEBALL ou basebol ............................................................................................ 18 

É um desporto praticado por duas equipas de nove jogadores, que alternadamente 

ocupam as posições de ataque e defesa. O objetivo é pontuar batendo com um 

bastão em uma bola lançada e depois correr pelas quatro bases do campo. Um 

jogador da equipa atacante pode parar em uma das bases e, depois, avançar com a 

ajuda da rebatida de um companheiro. Os times trocam de posição assim que três 

rebatedores são eliminados. Um turno de ataque e defesa de cada time representa 

uma entrada e nove entradas compõem um jogo profissional. O time com mais 

corridas no final vence. 

CAID ..................................................................................................................... 9, 10 

O Caid ou Futebol Gaélico é jogado por times de 15 jogadores em gramado 

retangular com traves em forma de H localizadas no fim do campo. O objetivo 

principal é marcar gols, conduzindo a bola com chutes e socos. O time com maior 

pontuação no fim da partida ganha. Jogadores podem avançar no campo com uma 

combinação de carregar a bola, "soloiar" (fazer uma embaixada e pegar a bola 

novamente), chutando, e passando a bola com os pés ou mãos para os 

companheiros de time 

CÁLCIO................................................................................................................. 9, 10 

O Cálcio Fiorentino (em português: Futebol Florentino) também chamado de Cálcio 

Storico ou Cálcio in Costume é um desporto de origens antigas, tradicional da cidade 

de Florença na Itália. É considerado o "pai" do futebol moderno apesar de se parecer 

mais com o rugby, e em latim era chamado de “florentinum harpastum”. As partidas 

são realizadas em uma arena com o campo coberto de areia na Piazza Santa 

Croce em Florença, entre duas equipas de 27 jogadores cada uma e usa-se tanto 

mãos quanto pés, a duração da partida é de cerca de 50 minutos. 
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CBRu ............................................................................................................ 16, 17, 29 

A Confederação Brasileira de Rugby é a entidade máxima do Rugby no Brasil. Ela 

foi fundada em 1972 com o nome de Associação Brasileira de Rugby 

CELTAS ...................................................................................................................... 9 

Povo místico que habitou o continente Europeu entre 2000 a.C. e 400 d.C. 

Os celtas descendiam das tribos indo-europeias. São atribuído a eles a introdução 

da metalurgia na Europa, dando inicio a idade do ferro nesta região. 

COI ............................................................................................................................ 16 

Comitê Olímpico Internacional (COI) é uma organização não governamental, com 

sede na Suíça, que atua na organização e realização dos Jogos Olímpicos. O COI 

foi criado por Pierre de Coubertin em 23 de junho de 1894. 

CRICKET ou Críquete ......................................................................................... 10, 18 

Uma partida de críquete é disputada entre dois times de onze jogadores, num 

campo oval que tem, no centro, uma área longa e retangular, chamada pitch, de 20 

metros de comprimento por 3 metros de largura. É um jogo parecido com o beisebol. 

Envolvem bastões, bolas e balizas, luvas, protetores de canela e de rosto. O time 

que faz mais pontos ganha. Um jogador arremessa a bola e o jogador do outro time 

tenta bater nela com um bastão para marcar pontos ou percursos. 

DROP KICK .............................................................................................................. 25 

Um chute longo para o adversário deixando antes a bola tocar o solo 

EPYSKIROS ............................................................................................................... 9 

Chamado pelos gregos de “pé na bola”, era disputando em um campo retangular 

com times de até 15 jogadores. A bola era feita de bexiga de vaca que, além de ar, 

levava também um pouco de areia em seu interior. Haviam duas metas, uma em 

cada lado, e o objetivo era passar a bola entre elas. Como era permitido o uso das 

mãos, imagina-se também que possa ser um ancestral do rugby. 

 



35 
 

FAIR PLAY ............................................................................................................... 13 

Significa jogo justo, jogar limpo, ter espírito esportivo, em português. Fair Play é uma 

expressão do inglês que significa modo leal de agir. 

HARPASTUM ................................................................................................. 9, 10, 30 

O jogo surgiu no Império Romano e decorria num recinto retangular dividido em 

duas metades por uma linha central, sendo o objetivo de uma equipe fazer a bola 

ultrapassar a linha final adversária de forma a pontuar; o uso dos pés era escasso, 

sendo a bola passada pelos intervenientes com as mãos. As equipes eram 

compostas de 5 a 12 elementos, dos quais os mais lentos estavam encarregados de 

proteger seu time e o mais ágeis transporem os adversários. O tackle era permitido 

sobre o jogador que detinha a bola, além da capacidade de iludir o adversário 

através de movimentos corporais de forma a ganhar vantagem sobre estes. 

HOCKEY ou hóquei ............................................................................................ 10, 18 

É qualquer um dos segmentos dos desportos nos quais duas equipes competem 

tentando manobrar um disco ou bola com um taco e introduzi-la na baliza do 

adversário (um mini-gol), onde o contato físico é amplamente utilizado na 

modalidade, e por isso possuem várias proteções corporais como pré-requisito ao 

uniforme. As formas principais de hóquei são: Hóquei em campo, jogado na relva 

com uma bola; hóquei no gelo, jogado no gelo com um pequeno disco de borracha; 

Hóquei em patins, jogado em pavilhão com patins e uma bola; Hóquei em linha, 

jogado em pavilhão com patins em linha e um disco; Hóquei de sala, jogado em 

pavilhão com tacos mais finos; Hóquei de rua, jogado no cimento com uma bola de 

borracha. 

IRB ...................................................................................................... 12,13,15, 16, 31 

É a entidade máxima do rugby. Foi fundado em 1886 como Conselho Internacional 

de Futebol-Rúgbi por Escócia, Irlanda e País de Gales, tendo a Inglaterra, em 1890, 

tornado-se o primeiro país não fundador a integrar a entidade. Sua sede está 

localizada na cidade de Dublin, na Irlanda. 
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KEMARI ................................................................................................................ 9, 31 

Esporte criado há mais de mil e quatrocentos anos no Japão onde se chutava a bola 

com os pés num misto de cerimônia e divertimento, praticado normalmente pela 

nobreza da corte imperial. 

LDB ......................................................................................................... 19, 20, 27, 31 

A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) - LDB - é a lei orgânica e geral da 

educação brasileira. Como o próprio nome diz, dita as diretrizes e as bases da 

organização do sistema educacional. 

LINE OUT.................................................................................................................. 15 

Quando a bola sai pela lateral do campo, uma das formas de repô-la em jogo é 

realizando um alinhamento. Um jogador da equipe, não responsável pelo 

alinhamento lança a bola por cima da cabeça no meio das duas linhas formadas por 

um máximo de oito jogadores de cada equipe (no rugby XV, pois no rugby Seven 

são normalmente utilizados 3 atletas), que tentarão pegar a bola saltando, sem 

haver disputas corpo-a-corpo. No alinhamento, é permitido que se ergam os 

jogadores no ar a fim de que seja pega a bola. Normalmente, os levantados são 

mais leves e ágeis, enquanto os que formam o "elevador" tendem a ser mais fortes. 

MAUL ........................................................................................................................ 15 

O maul acontece quando três jogadores, sendo um que tem a posse da bola e mais 

dois, um de cada time, estão em contato. O que difere o ruck do maul é que a bola 

não se encontra no chão, e sim na mão do jogador. A linha de impedimento também 

é formada no último pé, do último homem da formação e os jogadores só podem 

entrar no maul por trás desse último jogador, sendo a entrada pelo lado penalizada. 

PCN ..................................................................................................................... 19, 20 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais — PCN — são referências para os Ensinos 

Fundamental e Médio de todo o país. O objetivo dos PCN é garantir a todas as 

crianças e jovens brasileiros, mesmo em locais com condições socioeconômicas 

desfavoráveis, o direito de usufruir do conjunto de conhecimentos reconhecidos 
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como necessários para o exercício da cidadania. Não possuem caráter de 

obrigatoriedade e, portanto, pressupõe-se que serão adaptados às peculiaridades 

locais. 

PPP ........................................................................................................................... 19 

O Projeto Político Pedagógico escolar é um documento produzido por meio do 

diálogo entre os diversos segmentos da comunidade escolar a fim de organizar e 

planejar o trabalho administrativo-pedagógico, buscando soluções para os 

problemas diagnosticados. O PPP, além de ser uma obrigação legal, deve traduzir a 

visão, a missão, os objetivos, as metas e as ações que determinam o caminho do 

sucesso e da autonomia a ser trilhado pela instituição escolar. 

PUNT ........................................................................................................................ 25 

Um chute longo para o adversário sem deixar a bola tocar antes o solo. 

RUCK ........................................................................................................................ 15 

Um ruck é formado se a bola estiver no solo e um ou mais atletas de ambas as 

equipes que estejam em pé entrem em contato ao redor da bola. Os atletas não 

podem usar as mãos para manusear a bola no ruck. Os atletas podem utilizar os pés 

para mover a bola no ruck e podem empurrar os adversários para além da bola de 

forma que ela emirja após o ultimo pé e possa ser jogada com as mãos. 

SCRUM ..................................................................................................................... 15 

O scrum ou "formação ordenada" (ou ainda "peleja") é uma situação frequente 

no rugby. Geralmente, é usado após uma jogada irregular ou em alguma 

penalização. Os 8 jogadores das duas equipes (no rugby XV, pois no rugby Seven 

são apenas 3 jogadores de cada equipe) formam uns contra os outros. Um jogador 

da equipe que não cometeu a infração insere a bola no meio do "túnel" formado 

pelas duas primeiras linhas de cada equipe com a finalidade de que os jogadores da 

sua equipe consigam ganhar a bola. As novas regras dizem que qualquer jogador 

que não faça parte da formação ordenada tem que se encontrar a 10 metros da 

mesma. 
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SEDU .................................................................................................................. 24, 30 

Executa toda a política do Governo do Estado na área da Educação. Desenvolve 

atividades de ensino para estudantes de todos os níveis; presta assistência técnica, 

supervisão e fiscalização de estabelecimentos municipais e particulares de ensino. 

SIDE STEPS ............................................................................................................... 9 

Ato de ludibriar o adversário com os pés, simulando uma falsa mudança de direção. 

Trata-se de um drible. 

TACKLE ou TACKLEANDO ........................................................................ 15, 25, 33 

Apenas o portador da bola pode ser derrubado com um tackle de um atleta 

adversário. O tackle ocorre quando o portador da bola é segurado por um ou mais 

adversários e levado para o solo, ou seja, tocar com um ou dois joelhos o solo, 

sentar-se no solo ou tocar outro atleta que esteja no solo. 

TAP KICK ................................................................................................................. 25 

Um chute curto para as próprias mãos, possibilitando que a equipe saia jogando 

com as mãos, e não por meio de um chute ao adversário. 

 

 


