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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo relatar as experiências de planejamento, 

intervenções e pesquisas com o conteúdo Rugby. Abordando os conhecimentos a 

serem ampliados a partir do trabalho realizado com um esporte pouco abordado na 

Educação Física escolar de uma determinada Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF), e tendo como objetivo aumentar a gama de conhecimentos 

em relação aos esportes coletivos dos envolvidos e consequentemente aumentando 

a chamada cultura corporal de movimento de nossos alunos. O conteúdo foi 

trabalhado com uma única turma das séries finais do ensino fundamental. 

O processo de contato com o ambiente escolar se iniciou no segundo semestre de 

2015, através da disciplina Estágio Supervisionado e se prorrogou até o primeiro 

semestre de 2016 já após o término da disciplina. Foram utilizados como 

instrumentos para a produção de dados diários de campo, relatórios de aula e 

questionários dirigidos aos alunos, além de tudo aquilo que de certa forma foi 

significativo para o grupo. 

Foram realizadas 15 intervenções no total, sendo 6 no ano de 2015 cumprindo a 

carga horária da disciplina Estágio Supervisionado, e 9 no ano de 2016, realizadas 

já após o término da mesma. A intenção de prorrogar o trabalho iniciado em uma 

disciplina obrigatória do curso de formação se deu por conta do interesse adquirido 

pelo conteúdo e pela necessidade de aprofundar aquilo que foi iniciado no primeiro 

momento, afim de enriquecer o nosso processo de formação, assim como o 

conhecimento dos envolvidos em relação ao Rugby. 

 

Palavras-chave: Rugby. Educação Física Escolar.Narrativas de Formação. 
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Experiências com o Rugby na escola: primeiras aproximações 

 

Guilherme de Paula Torres 

Matheus Baptista Queiroz 

 

1 Apresentação  

O seguinte artigo tem como objetivo relatar as possibilidades de se trabalhar um 

esporte coletivo pouco difundido na Educação Física Escolar capixaba. O ponto de 

partida para este trabalho foi Disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino 

Fundamental do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFES, realizado no 

ano de 2015.  

O período de intervenção foi realizado em uma Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF), localizada no Bairro Jardim da Penha em Vitória, Espírito 

Santo. As intervenções foram realizadas junto a turma de 6° ano do Ensino 

Fundamental. 

A disciplina de estágio compreendeu atividades de leitura, fundamentação teórica, 

planejamento, produção de planos de unidade e de aula, escrita de memorial e de 

artigo sobre a experiência da prática pedagógica.  

[...] os estágios tem como objetivos, dentre outros aspectos, a observação, 
o planejamento, a intervenção  avaliação de ações pedagógicas nas 
escolas, indicando uma aproximação importante do licenciado com a 
realidade de sua atuação profissional.  (VENTORIM et al. 2011, p. 16) 

A intenção era abordar os conteúdos Esportes Coletivos pelo fato dessas 

modalidades estabelecerem uma interação entre todos os alunos, de modo que os 

mesmos realizem as atividades propostas e aprendam o jogo em si.  

Para Garganta (1998), "os jogos desportivos coletivos fazem parte da cultura 

desportiva contemporânea e, sendo bem orientados, podem promover 

desenvolvimento tático-cognitivo, técnico e sócio-afetivo". Os jogos desportivos 

coletivos apresentam dois traços fundamentais: a cooperação (capacidade de 

encontrar respostas adequadas aos problemas que surgem pelas situações de jogo) 

e a competição.  

A ideia era trabalhar um conteúdo pouco tradicional para essa escola, ou seja, um 
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conteúdo em que os/as alunos/as tivessem pouca ou nenhuma experiência. Dentre 

a gama de modalidades disponíveis, o Rugby foi escolhido como conteúdo pelo fato 

de se tratar de um esporte pouco praticado na realidade esportiva das escolas 

capixabas e também por favorecer a ampliação dos nossos conhecimentos técnicos 

e pedagógicos. 

Com o início das intervenções com esse conteúdo, assim como os alunos fomos 

aprendendo a cada aula um pouco mais sobre essa modalidade. O interesse pelo 

conteúdo nos levou a ir além das aulas limitadas pela disciplina. Então decidimos 

dar continuidade as intervenções com a intenção de ampliar o conhecimento dos 

alunos e o nosso a respeito desse esporte. 

Com isso, o principal objetivo era ampliar os saberes e fazeres (NUNES; 

LOCATELLI; CASOTTE, POZATTI; VENTORIM; SILVA, 2016) a respeito do Rugby, 

de modo a resgatar aquilo que já foi trabalhado inicialmente e aumentar o 

conhecimento acerca da modalidade. 

Foram definidos como objetivos das intervenções a serem contemplados: objetivos 

conceituais, a contextualização histórica e o processo de popularização do Rugby e 

suas diferentes modalidades; objetivos atitudinais, os valores que o esporte emprega 

como valores morais e éticos além da cooperação; objetivos procedimentais, noções 

técnicas, táticas e as regras acerca da modalidade seriam contemplados além de 

difundir a noção do esporte adquirido no processo de aprendizagem inicial. 

Como problematização do estudo, temos como objetivo responder as seguintes 

perguntas: O que tem sido produzido em artigos científicos sobre o trabalho com o 

Rugby? Quais conhecimentos profissionais foram ampliados a partir da nossa 

intervenção? Quais conhecimentos dos alunos foram ampliados no Estágio e na 

intervenção da pesquisa? 

 

2 Metodologia  

Durante o desenvolvimento do trabalho foram utilizados como instrumentos de 

pesquisa para a produção de dados principalmente questionários, relatórios de aulas 

e diário de campo, além de tudo aquilo que de certa forma foi significativo no período 

de permanência na escola e o que nos marcou em relação ao processo de ensino 

aprendizagem. Com isso, optamos pelas narrativas de formação, que segundo 
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Ventorim (2011) "que, ao articular formação, pesquisa e ensino, buscam estimular os 

acadêmicos a pensar sua constituição profissional e as possibilidades para a 

Educação Física escolar para além do já sabido, do conformado, do engavetado.". 

 

Com isso temos como ponto de partida o conceito de experiência que são 

explicadas como parte de uma narrativa de formação quando Larrosa (2002) diz: "É 

experiência aquilo que “nos passa”, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos 

passar-nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, 

aberto à sua própria transformação.”. 

Deste modo a experiência está relacionada às vivencias em que transformam e 

modificam o indivíduo, deixando marcas e contribuições para posteriormente cultivar 

novos aprendizados. Com isso buscamos a partir das experiências proporcionadas 

nesse processo de formação contribuir neste processo de ensino/aprendizagem 

entre os sujeitos envolvidos.  

Outro ponto que deve ser mencionado para problematizar é o modo como deve ser 

compreendido a intervenção pedagógica, como destacado no Fascículo Estágio 

Supervisionado 2:  

Mais do que definir um modo de pensar a Educação Física escolar, 
problematizamos o modo como você, na escola se identificou para o 
Estágio Supervisionado, compreende sua intervenção pedagógica. Assim, 
entendemos que as abordagens metodológicas de ensino a Educação 
Física não podem ser tomada como referencia para serem “aplicadas” por 
você, mas utilizadas a fundamentar e subsidiar o trabalho como professor 
de estágio. (NASCIMENTO; NUNES; VENTORIM; SANTOS, 2012, p.104) 

Com isso, notamos que as abordagens metodológicas servem de suporte teórico 

para fundamentar a prática pedagógica, e essas abordagens devem servir de 

aparato para se trabalhar com os diversos temas existentes no campo da Educação 

Física Escolar. 

Pelo fato do conteúdo escolhido para as intervenções ser pouco trabalhado em 

nosso processo de graduação, isso nos remete a pesquisas específicas acerca da 

modalidade que consequentemente nos tornam professores pesquisadores, que 

refletem a prática docente. Percebemos então que a pesquisa é de suma 

importância para a realização das intervenções, e também para todo o nosso 

processo de formação. 

Essa perspectiva de formação defende a possibilidade da pesquisa na 
formação e na prática docente como instrumento de construção da 
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autonomia do professor expressa no desenvolvimento de disposições para 
a produção e a reconstrução de saberes e para as mudanças na prática 
docente. Por meio dessas investigações pretende-se a compreensão e 
transformação do pensamento e da prática do professor (VENTORIM et al., 
2011, p.28-29)  

Este trabalho busca a ampliação de nossos conhecimentos acerca dos esportes 

coletivos, especialmente do conteúdo Rugby. Além de estarmos centrados na 

investigação desse conteúdo, para a produção de conhecimentos que 

consequentemente ampliam também o conhecimento dos nossos alunos. Segundo 

Ventorim (2011 p.8) isso nos leva a construção de uma autonomia profissional:  

Ao considerar o papel do professor como investigador e produtor de 
conhecimentos, outros elementos são ampliados e contribuem com o 
processo de construção da autonomia profissional e da prática pedagógica 
investigativa dos professores em formação (VENTORIM et al., 2011).  

 
3 Notas sobre o ensino do Rugby  

Essa sessão tem como objetivo responder a questão: o que tem sido produzido em 

artigos científicos sobre o trabalho com o Rugby? Para tanto, realizamos uma 

pesquisa bibliográfica a respeito do que tem sido produzido de trabalhos com o 

Rugby como conteúdo de Educação Física na escola. A pesquisa bibliográfica, 

segundo Gil (2002) “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. 

Quanto a isso, foi realizada uma busca em revistas científicas da área da Educação 

Física e na base Scientific Eletronic Library Onlne. Foram identificados 25 trabalhos, 

no entanto, a maioria desses artigos tratava de temáticas relacionadas ao 

treinamento desportivo e não às práticas pedagógicas escolares. Dessa forma, 

selecionamos o total de 9 artigos que tratam do Rugby como conteúdo de Educação 

Física na escola, de modo que fazem parte desse mapeamento os trabalhos: O 

Rugby na Educação Física Escolar (MELLO; PINHEIRO, 2014), Rugby: Inserção nas 

aulas de Educação Física Escolar (MENDES; QUINTINO; FERREIRA; GOMES, 

2012), A inclusão do Rugby na Educação Física Escolar: notas para a construção de 

uma abordagem de ensino (ABREU; SANTOS, 2011), Ensino do Rugby no meio 

escolar (VAZ, 2005), Experiência do Rugby Escolar. Localizacion: Escuela privada 

Ranelagh (RON,1995), O rugby e o Tag Rugby nas aulas de Educação Física: Um 

esporte-jogo para ser explorado nas escolas brasileiras (GOLIN;SAMBRANA, 2015), 

A relação do Governo Federal e a Confederação Brasileira de Rugby (SBRu) 

(SILVA; MEZZADRI; SOUZA, 2014), Rúgbi na escola?!... Perspectivas de uma 
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proposta diversificada, pautada na pedagogia de esporte para a Educação Física 

Escolar do Ensino Fundamental (NEVES; VENDITTI; SOUZA; KOCIAN; PEREIRA; 

CASTELAN; SILVA, 2013), O Rugby na Educação Física Escolar: Relato de 

experiência inclusiva de uma prática de componente curricular (SANTOS; 

PINHEIRO, 2014). Além desses artigos, identificamos 3 Trabalhos de Conclusão de 

Curso, quais sejam: O Ensino do Rugby para crianças e jovens de 9 a 14 anos: 

Relatos de Experiência (MORENO 2012), Valores presentes na prática do Rugby em 

um clube de Porto Alegre (AGUIAR 2011), História do Rugby (CENAMO, 2010). 

Nota-se com a leitura desses artigos que a produção em torno desse conteúdo tem 

se pautado em quesitos similares, como os fatos históricos do esporte, adaptações 

para o ambiente escolar e narrativas de experiências com o Rugby. Apesar das 

similaridades, cada texto aborda com mais ênfase um determinado assunto, por 

exemplo, o texto História do Rugby (CENAMO, 2010) em que aponta diversos 

aspectos, mas o enfoque está na construção histórica da modalidade. Alguns 

elementos abordados nos artigos foram de suma importância para o 

desenvolvimento do trabalho, como a história do Rugby, processo de popularização, 

regras, como jogar e as modalidades do Rugby.  

Esses artigos foram os que mais se aproximaram de nossa proposta pedagógica 

com o conteúdo Rugby, e que de certa forma auxiliaram nosso período de 

intervenção e ampliação de conhecimentos. Entretanto, é evidente que a produção 

de pesquisas sobre o tema Rugby na escola é relativamente escasso em relação as 

outras modalidades esportivas mais populares.   

Na realização da busca por artigos científicos, foram encontrados alguns 

documentos importantes sobre o esporte, que abrangiam informações, dados, 

história, modo de jogo e outros saberes importantes. Sendo eles: Capacitação 

Esportiva do Rugby, Aula 11 e Aula 22, fornecida pelo site Oficial dos Jogos 

 

1  Disponível em: 

<https://www.rio2016.com/educacao/participe/download?file=aHR0cDovL3d3dy5yaW8yMDE2LmNvb

S9lZHVjYWNhby9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL21pZGlhdGVjYS9hdWxhcy9jYXBhY2l0YWNhb1

9lc3BvcnRpdmFfcnVnYnlfYXVsYTAxXzAucGRm&aula=OTgxNTI3>. Necessário cadastrar no site, 

para ter acesso ao documento.  
2  Disponível em: 

<ttps://www.rio2016.com/educacao/participe/download?file=aHR0cDovL3d3dy5yaW8yMDE2LmNvbS

9lZHVjYWNhby9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL21pZGlhdGVjYS9hdWxhcy9jYXBhY2l0YWNhb19l

c3BvcnRpdmFfcnVnYnlfYXVsYTAyXzAucGRm&aula=OTgxNTI5>. Necessário cadastrar no site, para 

https://www.rio2016.com/educacao/participe/download?file=aHR0cDovL3d3dy5yaW8yMDE2LmNvbS9lZHVjYWNhby9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL21pZGlhdGVjYS9hdWxhcy9jYXBhY2l0YWNhb19lc3BvcnRpdmFfcnVnYnlfYXVsYTAxXzAucGRm&aula=OTgxNTI3
https://www.rio2016.com/educacao/participe/download?file=aHR0cDovL3d3dy5yaW8yMDE2LmNvbS9lZHVjYWNhby9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL21pZGlhdGVjYS9hdWxhcy9jYXBhY2l0YWNhb19lc3BvcnRpdmFfcnVnYnlfYXVsYTAxXzAucGRm&aula=OTgxNTI3
https://www.rio2016.com/educacao/participe/download?file=aHR0cDovL3d3dy5yaW8yMDE2LmNvbS9lZHVjYWNhby9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL21pZGlhdGVjYS9hdWxhcy9jYXBhY2l0YWNhb19lc3BvcnRpdmFfcnVnYnlfYXVsYTAxXzAucGRm&aula=OTgxNTI3
https://www.rio2016.com/educacao/participe/download?file=aHR0cDovL3d3dy5yaW8yMDE2LmNvbS9lZHVjYWNhby9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL21pZGlhdGVjYS9hdWxhcy9jYXBhY2l0YWNhb19lc3BvcnRpdmFfcnVnYnlfYXVsYTAxXzAucGRm&aula=OTgxNTI3
https://www.rio2016.com/educacao/participe/download?file=aHR0cDovL3d3dy5yaW8yMDE2LmNvbS9lZHVjYWNhby9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL21pZGlhdGVjYS9hdWxhcy9jYXBhY2l0YWNhb19lc3BvcnRpdmFfcnVnYnlfYXVsYTAyXzAucGRm&aula=OTgxNTI5
https://www.rio2016.com/educacao/participe/download?file=aHR0cDovL3d3dy5yaW8yMDE2LmNvbS9lZHVjYWNhby9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL21pZGlhdGVjYS9hdWxhcy9jYXBhY2l0YWNhb19lc3BvcnRpdmFfcnVnYnlfYXVsYTAyXzAucGRm&aula=OTgxNTI5
https://www.rio2016.com/educacao/participe/download?file=aHR0cDovL3d3dy5yaW8yMDE2LmNvbS9lZHVjYWNhby9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL21pZGlhdGVjYS9hdWxhcy9jYXBhY2l0YWNhb19lc3BvcnRpdmFfcnVnYnlfYXVsYTAyXzAucGRm&aula=OTgxNTI5
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Olímpicos Rio 2016; Guia de principiantes3 do Rugby Union e Leis do Jogo Rugby 

Union4, ambos publicados pela World Rugby, entidade máxima da modalidade; Tag 

Rugby5 na Escola Dossier do Professor, uma produção em parceria da Portugal 

Rugby, Desporto Escolar e Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular 

(DGIDC). Esses documentos nos deram um embasamento que nos propiciou a 

pensar o rugby como um conteúdo pedagógico. 

O Rugby por se tratar de um esporte coletivo fez com que buscássemos referências 

teóricas das práticas esportivas coletivas. Os esportes coletivos são atividades 

complexas, que tem como características um conjunto de combinações de ações 

técnicas e táticas. Uma das principais características dos esportes coletivos que se 

associam com as características do Rugby são: 

[...] a variabilidade das situações de jogo, a velocidade com que as 
informações devem ser processadas (a partir da percepção do ambiente), a 
coerência para as tomadas de decisões, a velocidade na execução das 
ações motoras e a complexidade e imprevisibilidade provocada pela 
combinação desses fatores (GRECO, 1988; TAVARES, 1996; PAULA; 
GRECO; SOUZA, 2000; MENEZES, 2012).  

Dentre os esportes coletivos existem a classificação de esportes coletivos de 

invasão, que tem como essência o confronto de ataque contra a defesa, buscando 

invadir o campo adversário para pontuar. Dentre os esportes de invasão mais 

populares nas unidades escolares brasileiras, estão o futsal, handebol e 

basquetebol. Em outros países é comum a prática de outras modalidades que é o 

caso do Futebol Americano e do Rugby. 

As aulas de Educação Física tem se limitado a prática do "quarteto fantástico", que 

inclui além das três modalidades citadas acima, o voleibol,  muitas vezes por conta 

do espaços físicos da escola ou por conta da insegurança do professor em se 

trabalhar com outras práticas esportivas. Com a privação de certas práticas, acaba 

"desfavorecendo a ampliação da cultura corporal de movimento dos alunos" 

(NEVES;VENDITTI;KOCIAN, 2013). Buscando uma alternativa a essa problemática, 

                                                                                                                                                                                     

ter acesso ao documento.  
3  Disponível em: 

<http://www.sharklion.com/proyectos/cbru/main/Download/guia_para_principiantes_do_rugby_union.p

df> 
4  Disponível em: 

<http://www.sharklion.com/proyectos/cbru/main/Download/leis_do_jogo_rugby_union_2015.pdf> 
5  Disponível em: <http://www.rugbydosul.pt/fotos/editor2/dossiertagrugby2011.pdf> 

http://www.sharklion.com/proyectos/cbru/main/Download/guia_para_principiantes_do_rugby_union.pdf
http://www.sharklion.com/proyectos/cbru/main/Download/guia_para_principiantes_do_rugby_union.pdf
http://www.sharklion.com/proyectos/cbru/main/Download/leis_do_jogo_rugby_union_2015.pdf
http://www.rugbydosul.pt/fotos/editor2/dossiertagrugby2011.pdf
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procuramos esportes que pudessem então ampliar a cultura corporal de movimento 

dos alunos, neste caso o Rugby.  

Apesar de ainda ser pouco difundido no Brasil, é uma modalidade disputada em 

mais 120 países. "O Rugby é extremamente popular, sobretudo em países de 

colonização inglesa, tais como Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e 

África do Sul (Confederação Brasileira de Rugby)." Entre os países sul-americanos a 

Argentina, Chile e o Uruguai possuem um maior destaque.  

Segundo Cenamo (2010), os primeiros indícios do surgimento do Rugby, 

apareceram em novembro de 1823, quando Willian Webb Ellis um aluno da School 

Rugby, localizada na cidade de Rugby na Inglaterra, segurou a bola durante um jogo 

de futebol e correu para tentar marcar o gol. Ao tentar fazer a travessia foi agarrado 

pelos adversários e derrubado ao chão sendo impedido de marcar o gol. Apesar de 

a história ser propagada pelos praticantes da modalidade, e se tornado uma 

verdade, porém segundo as referências literárias encontradas, não há uma 

comprovação de que essa história seja verdadeira, ou que seja a partir dela o 

surgimento do Rugby.  

Segundo as pesquisas, o Rugby no Brasil chegou junto com o futebol, com Charles 

Miller. Já sobre o aspecto burocrático,  

A história do Rugby brasileiro, sob o ponto de vista do aparato burocrático, 
iniciou-se somente em 1963. Foi neste ano que surgiu a primeira instituição 
para a organização e gestão do esporte: a União deRugby Brasil (URB), 
entidade esta que viria a se tornar o núcleo inicial da atual CBRu. Em 1972, 
com o reconhecimento do Conselho Nacional de Desportos (CND), a URB 
passou a se chamar Associação Brasileira de Rugby (ABR), nomenclatura 
que permaneceu até 2010 (CENAMO, 2010). 

Diferente do futebol, o Rugby tem possui a bola oval se joga com as mãos e tem 

como objetivo de jogo, atravessar a linha de in-goal, linha de fundo do time 

adversário marcando um try, pontuação do esporte, que equivale a 5 pontos. Ao 

marcar o try, o time tem uma bonificação, chamada de conversão, em que o jogador 

tem direito a um chute, que ao passar pelo poste localizado no in-goal marca-se 2 

pontos, totalizando 7 pontos (5 pontos do try mais 2 pontos da conversão). 

O Rugby tem um modo peculiar de se jogar, em que o passe é realizado com as 

mãos e tem quer se direcionado para os lados ou para trás, o passe para frente só é 

permitido com o chute, mas somente o jogador que está na mesma linha ou atras de 

quem chutou pode receber a bola, caso o jogador esteja a frente é considerado 
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impedimento. O jogador que está com a bola pode ser "tackleado", ou seja, 

derrubado ou agarrado pelo seu adversário na linha de cintura, reiniciando assim o 

jogo. Caso aconteça alguma irregularidade, ocorre a formação do "Scrum", que 

consiste em um agrupamento de jogadores contra a mesma quantidade de 

jogadores da equipe adversária onde os jogadores dos dois times se juntam com a 

cabeça abaixada e se empurram com o objetivo de disputar a posse de bola. Essas 

foram as principais regras abordadas durante nossa vivência com a docência nesse 

período.  

Apesar de ser um esporte de muito contato, "O Rugby envolve uma série de 

conceitos sociais e emocionais como coragem, lealdade, disciplina, espírito 

esportivo e de equipe" (WORLD RUGBY), além do respeito, a solidariedade, a 

paixão pelo esporte e a integridade. Esses elementos são parte dessa modalidade. 

"É através da disciplina, controle e respeito mútuo, que se faz com que espírito do 

jogo prospere "(WORLD RUGBY).   

O Rugby estimula o trabalho em equipe, compreensão, cooperação além de 
respeito pelos atletas companheiros. Seus pilares fundamentais 
permanecem o prazer de participar, a coragem e habilidade que o jogo 
exige, o amor por um esporte coletivo que enriquece a vida de todos os 
envolvidos; e as amizades criadas para sempre através do interesse 
compartilhado pelo jogo. (WORLD RUGBY) 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, "que 

estabelecem a base nacional comum, responsável por orientar a organização, 

articulação, o desenvolvimento e a avaliação das propostas pedagógicas de todas 

as redes de ensino brasileiras", (Diretrizes Curriculares, 2012, p.4) "[...] os 

conhecimentos escolares podem ser compreendidos como o conjunto de 

conhecimentos que a escola seleciona e transforma”, e percebemos que esses 

conhecimentos caminham “no sentido de torná-los passíveis de serem ensinados, 

ao mesmo tempo em que servem de elementos para a formação ética, estética e 

política do aluno" (p. 112). Então temos também como função em nossas aulas com 

o conteúdo Rugby, desenvolver medidas que potencializam esses elementos citados 

pelas diretrizes. 

Segundo os PCN's cujo objetivo é auxiliar na execução do trabalho docente, é 

sugerido trabalhar com determinados conteúdos e um deles são os esportes de 

caráter competitivo: 

Os esportes são sempre notícia nos meios de comunicação e dentro da 
escola; portanto, podem fazer parte do conteúdo, principalmente nos dois 
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primeiros ciclos, se for abordado sob o enfoque da apreciação e da 
discussão de aspectos técnicos, táticos e estéticos. Nos ciclos posteriores, 
existem contextos mais específicos (como torneios e campeonatos) que 
possibilitam que os alunos vivenciem uma situação mais caracterizada 
como esporte. (PCN, Educação Física, 1997, p.38). 

O conteúdo Rugby não é tratado de forma clara pelo PCN, mas por se tratar de um 

esporte coletivo sua importância se dá pelo fato do não conhecimento deste esporte 

na cultura brasileira. Como consequência por voltar a fazer parte dos Jogos 

Olímpicos em 2016 e do aumento da popularidade no Brasil, aumentou o interesse 

da mídia e de verba destinada para a modalidade. A pesquisa de Silva, Mezzadri e 

Souza (2015), se tratando de números, mostra claramente esse aumento no 

investimento. Em 2011 a verba captada para o esporte foi de apenas 135 mil reais, 

enquanto no ano seguinte teve um aumento de 373,06%, passando para R$ 

503.641,22 reais.  

Outro aspecto que cabe ressaltar é a influência da mídia em relação ao Rugby, que 

por sua vez foi subdivida em 3 formatos: a modalidade Sevens, a modalidade Union 

e o Rugby League, mas pelo fato de o Rugby Union se tratar do mais popular e o 

Sevens  da modalidade olímpica, contextualizamos principalmente essas duas 

modalidades em nossas intervenções. 

Nos jogos a serem realizados no Rio de Janeiro, visando atender os 
interesses da televisão, o Rugby será disputado na modalidade Sevens. 
Neste formato, a partida tem 14 minutos de duração (dois tempos de sete 
minutos) e apenas sete jogadores titulares. Esta modalidade é diferente do 
Rugby Union onde o jogo dura 80 minutos (dois tempos de 40 minutos) e 
conta com quinze jogadores titulares. O formato Seven foi adotado devido a 
diversos fatores, como a diminuição do desgaste físico dos atletas durante 
as partidas e, principalmente, a melhor visibilidade midiática, facilitando a 
exibição de partidas na televisão  (SILVA, MEZZADRI, SOUZA, 2015). 

 

Devido a melhor organização das intervenções e por conta dos espaços físicos da 

escola foi escolhido trabalhar com a modalidade Rugby Sevens, além disso, na 

opinião do grupo trabalhando com essa modalidade  o conteúdo poderia ser melhor 

desenvolvido. A partir de agora  seguindo os conceitos metodológicos já abordados, 

traremos as narrativas de experiências escolares vivenciadas durante o processo. 

 

4 Possibilidades de intervenção com o Rugby: narrativas de experiências 

escolares  

Essa sessão tem como objetivo responder a questão: quais conhecimentos 

profissionais foram ampliados a partir da nossa intervenção? Para tanto, voltamo-
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nos às experiências realizadas na prática pedagógica com os alunos nos semestres 

2015/2 e 2016/1. A primeira etapa do processo iniciou no segundo semestre de 

2015, com a disciplina de Estagio Supervisionado no Ensino Fundamental, onde os 

alunos-estagiários tiveram a oportunidade de vivenciar a prática docente 

acompanhados pela professora regente da disciplina Educação Física. 

A professora tinha o total domínio de suas intervenções, além de ter o respeito por 

parte dos alunos, o que resultava no sucesso de suas aulas. Com isso, a professora 

transmitiu segurança para que o trabalho com o conteúdo escolhido pudesse ser 

realizado. 

Com relação a estrutura física da escola, pode-se considerar uma instituição bem 

estruturada, apresentando amplos espaços físicos e os mais diversos recursos 

materiais, que facilitam/auxiliam o trabalho pedagógico do professor e 

consequentemente o desenvolvimento do aprendizado. Apesar dos espaços físicos 

e recursos materiais serem considerados bons, para pensar a prática do Rugby 

esses recursos eram limitados, fazendo com que buscássemos alternativas de 

adaptação de materiais e espaços, uma vez que esses recursos são pensados para 

a realização de práticas convencionais. Como alternativa para a falta de recursos 

materiais, recorremos durante todo o processo a materiais disponibilizados pelo 

Programa de Educação Tutorial (PET), do curso de Educação Física da 

Universidade Federal do Espírito Santo, que dispunha de bolas próprias do esporte.  

No início do processo do Estágio Supervisionado o grupo de professores/estagiários 

eram composto por quatro integrantes. O intuito do grupo era de sair da chamada 

"zona de conforto" e vivenciar uma prática que exigiria superação e pesquisa a 

respeito desse determinado conteúdo, aumentando assim nossa gama de 

conhecimento dos diversos conteúdos existentes dentro da Educação Física 

Escolar.  

Cabe destacar mais uma vez a importância da pesquisa para a obtenção de êxito 

durante todo o  processo. Pesquisa que para Barcelos e Pozatti (2012, p.27) é: “[...] 

entendida como uma significativa ferramenta que auxilia esse processo, pois 

contribuí para a reflexão sobre a prática, resultando em novos conhecimentos”.   

O fato de dois dos integrantes do grupo terem participado de uma oficina de Rugby 

ofertada no curso de formação, reforçou a ideia de se trabalhar com esse esporte. 
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Durante a escolha do conteúdo o grupo teve receio em relação a  aceitação por 

parte dos alunos, visto que poderíamos encontrar certa resistência por se tratar de 

um esporte que não faz parte de seus cotidianos.  

Com o início das intervenções e apresentação do projeto, para a nossa surpresa, a 

turma reagiu de forma positiva e se mostrou interessada em aprender sobre um 

novo esporte. Porém o número de aulas estipulados pela disciplina eram um tanto 

quanto limitadas e somado com os imprevistos do calendário escolar dificultaram o 

desenvolvimento do conteúdo, fazendo com que fossem ministradas apenas 6 aulas, 

e dessa maneira fossem desenvolvidos apenas aspectos básicos do jogo.  

Com o término da disciplina, diferente do restante do grupo tivemos o interesse em 

aprofundar o que havíamos começado a trabalhar anteriormente. Então junto com a 

professora responsável pela disciplina Estagio Supervisionado no Ensino 

Fundamental, foi elaborada uma proposta para dar continuidade as intervenções 

com o conteúdo Rugby, a fim de ampliar o nosso  conhecimento e dos alunos, com 

isso decidimos trabalhar com a mesma turma em que iniciamos o processo.  

A segunda etapa de intervenções na EMEF iniciou no ano de 2016, com o propósito 

de ampliar o conhecimento dos alunos acerca do conteúdo Rugby. Foram 

disponibilizadas em acordo com a professora regente da disciplina na escola, 9 

aulas para que pudéssemos dar continuidade ao trabalho.   

A primeira grande tarefa foi retomar aquilo que havia sido trabalhado inicialmente 

com a turma, para que os mesmos pudessem relembrar tudo àquilo que foi 

desenvolvido anteriormente. Outro fato que levou a retomada desses quesitos se 

deu por conta da chegada de alguns alunos que não faziam parte da turma, para 

que os mesmos se familiarizassem com a modalidade.  

Como dito anteriormente no primeiro período de intervenções foram trabalhados 

apenas aspectos básicos do esporte, quais sejam: passe, corrida, regras básicas e o 

jogo "Tag Rugby", que é uma adaptação do esporte que se encaixa no ambiente 

escolar, pois evita demasiados contatos físicos, pois ao invés de derrubar o 

oponente basta retirar uma fita que estará presa a sua cintura. 

Com isso esses elementos foram retomados nas primeiras aulas práticas da 

segunda passagem. A partir disso, tínhamos que pensar uma maneira de aprofundar 

esses quesitos e adentrar em novos aspectos do jogo que não foram trabalhados no 
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primeiro momento. Um aspecto importante que não havíamos trabalhado 

anteriormente, é a contextualização da história desse esporte, com isso, demos 

ênfase nesse importante quesito. Em nosso curso de formação aprendemos a dar 

sentido à prática, com isso buscamos contextualizar o conteúdo a ser trabalhado, 

para assim fundamentar as nossas intervenções, e ampliar a visão de nossos alunos 

em relação ao esporte no caso.                                       

Assim, faz-se necessário tratar da educação física escolar de forma 
contextualizada, fator decisivo para uma aprendizagem significativa. Tal 
prática ampliará a visão de conceitos, dos conteúdos, procedimentos, 
atitudes e valores. Ou seja, o professor deve considerar a relação de 
aprendizagem e as vivências do educando de modo que transfira o 
conhecimento prévio para uma aplicação de novos conhecimentos que 
tenha condições de utiliza-las em sua vida. (ROSSATO, 2001. P.109-110) 

A partir da contextualização do esporte, foram discutidas as diferentes modalidades 

do Rugby existentes (Rugby Sevens e Rugby Union). Em sequência, dado inicio as 

aulas de caráter prático, a ênfase se deu por conta da retomada e vivência de 

aspectos que já haviam sido trabalhados em nossa primeira passagem, para que a 

partir daí pudéssemos evoluir em relação ao conteúdo. 

Os documentos fornecidos pelo site Oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016, World 

Rugby e Federação Portuguesa de Rugby, auxiliaram nesse processo de ampliação 

de conhecimento acerca do esporte, além de servir de suporte para as intervenções. 

Partindo da vivência docente e das pesquisas realizadas, é notório que o Rugby traz 

inúmeras possibilidades de ser vivenciado no âmbito escolar. Apesar de ser um 

esporte de muito contato físico existem algumas adaptações que podem ser 

pensadas para o trato pedagógico do esporte. Além de conhecer um novo esporte e 

saber como trabalhar com esse conteúdo, o Rugby traz ao docente a possibilidade 

de se trabalhar também aspectos atitudinais como, por exemplo, a ética, o respeito 

ao próximo e a cooperação.  

Em relação aos conhecimentos profissionais ampliados a partir da nossa 

intervenção, cabe destacar as regras e a história dessa modalidade que no inicio 

eram desconhecidas para nós, além da existência de outras modalidades do Rugby. 

Destacamos também a importância dos dados coletados através de instrumentos 

como questionários e relatórios de aula, o que leva o professor a situar os pontos 

negativos e positivos em suas intervenções e podem servir de auxílio para pensar 

algumas atividades ou métodos a serem utilizados em aulas posteriores. 
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Mas o que pode ser considerado mais importante nesse processo é a ampliação de 

conhecimentos em relação aos esportes coletivos e a possibilidade/importância de 

trabalhar um conteúdo de pouco conhecimentos do próprio professor. Fazendo com 

que ele aprenda sobre um novo esporte, o que irá enriquecer a sua 

formação/profissão, fazendo com que deixe a chamada zona de conforto e busque 

trabalhar em cima dos diversos conteúdos enriquecedores existentes no campo da 

Educação Física Escolar. 

 

5 O Rugby na escola: ampliando conhecimentos com os alunos 

Essa sessão tem como objetivo responder a questão: quais conhecimentos dos 

alunos foram ampliados no Estágio e na intervenção da pesquisa? 

A turma de 6° ano era composta por 34 alunos, com características distintas, mas 

em geral era uma turma tida como participativa e foram bem receptivos para com o 

grupo.  No período de estágio a turma se encontrava no 6° ano, mas como o período 

de intervenções durou do ano de 2015/2 ao ano de 2016/1, no fim do processo a 

turma havia passado ao 7° ano. 

Voltamo-nos às experiências realizadas na prática pedagógica com os alunos nos 

semestres 2015/2 e 2016/1. Nossa intenção consistiu em ampliar a cultura corporal 

de movimento dos alunos, fugindo de práticas que estão constantemente presentes 

em seus cotidianos, sabendo que:  

[...] a Educação Física possui um vasto conteúdo formado pelas diversas 
manifestações corporais criadas pelo ser humano ao longo dos anos. São 
eles jogos, brincadeiras, danças, esportes, ginásticas, lutas, etc. Este 
conjunto de práticas tem sido chamado de cultura corporal de movimento, 
cultura corporal, cultura de movimento, etc. Por se tratar de um conjunto de 
saberes diversificado e riquíssimo (DARIDO, ROSARIO; 2005). 

E isso nos leva a pensar o porquê, que apesar da diversidade dos conteúdos que a 

Educação Física nos possibilita trabalhar dentro do ambiente escolar, os professores 

muitas vezes se prendem aos conteúdos convencionais e acabam não buscando 

novas práticas a serem trabalhadas. Com isso, os alunos acabam sendo privados de 

determinadas práticas corporais que seriam enriquecedoras para o seu 

desenvolvimento motor, cognitivo e social.  

Esse apontamento é o mesmo que Rangel Betti (1999) aponta em sua pesquisa 

“Esporte na Escola: Mais é só isso, professor?", em que procura respostas para 
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esses mesmos questionamentos, visto que os professores em sua formação 

possuem um currículo que incluem diversas outras modalidades.  

Uma ordem lógica de conteúdos diversificados e aprofundados traria 
diversos benefícios aos professores e alunos nas aulas de Educação Física. 
Para citar alguns: possibilidades de refletir sobre a própria prática; facilitar a 
transferência de alunos de uma escola para outra; melhor planejamento das 
atividades; implementação de um maior número de conteúdos; melhores 
condições de aprendizagem. (DARIDO; ROSÁRIO, 2005, p.168) 

A resistência inicial dos alunos foi superada com a sistematização das intervenções, 

e a insistência no conteúdo no momento pós estágio relacionava-se ao desejo de 

ampliar as experiências técnicas e qualificar as experiências corporais dos alunos. 

Com isso buscamos através do Rugby desenvolver um trabalho de ampliação de 

cultura corporal de movimento. Para isso, tivemos que procurar instrumentos de 

avaliação que nos permitissem diagnosticar o desenvolvimento dos alunos. "Nos 

procedimentos de avaliação, o professor deve refletir criticamente sobre: o que 

avaliar (que inclui o como avaliar) e para que avaliar" (BETTI, ZULIANI; 2002). Com 

essa nova visão de Educação Física Escolar, baseada na cultura corporal, "a 

avaliação deve englobar os domínios cognitivo, afetivo ou emocional, social e motor" 

(BETTI, ZULIANI; 2002). 

Uma nova concepção de Educação Física, baseada no conceito de cultura 
corporal de movimento, exige, contudo, uma melhoria de qualidade dos 
procedimentos de avaliação. Isso inclui a avaliação da dimensão cognitiva, 
pouco considerada até aqui pela Educação Física, e uma explicitação e 
diferenciação dos aspectos a serem considerados para a atribuição de 
conceitos aos alunos, e dos que serão úteis para a autoavaliação do 
professor e do próprio ensino. (BETTI, ZULIANI; 2002)  
 

Os instrumentos avaliativos utilizados durante o processo foram relatórios de aula, 

observações e questionários. O propósito dessas informações obtidas através 

desses instrumentos era verificar se os objetivos foram ou não contemplados. Na 

primeira passagem pela EMEF, os instrumentos avaliativos mais utilizados foram as 

observações e relatórios de aula. E através deles foi notório o alcance dos objetivos 

traçados inicialmente, que consistiam no desenvolvimento dos fundamentos básicos 

do Rugby e no conhecimento geral acerca da modalidade. 

Já na segunda passagem, os instrumentos avaliativos que predominaram foram os 

questionários, e logo no inicio das intervenções foi elaborada a seguinte questão 

para os alunos: “qual o contato que já tiveram com o Rugby e quais conhecimentos 

foram adquiridos até então?” O propósito dessa questão era fazer a retomada dos 
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conteúdos vivenciados na primeira passagem pela EMEF. /Algumas respostas 

obtidas foram bastantes vagas, porém outras respostas foram bem interessantes, 

tais como:  

Nossa primeira experiência com Rugby foi na escola no ano passado, mas 
já tínhamos conhecido um pouco sobre o futebol americano que lembra o 
Rugby, em alguns filmes americanos. Não é o nosso esporte favorito, mas o 
achamos interessante. Algumas das características que lembramos sobre o 
Rugby é que a bola só pode ser jogada para trás ou para os lados, sendo 
que a única exceção para jogar para frente era com um chute. Também 
lembramos que a bola tem o formato similar ao de futebol americano 
(Alunos J1 e M1).  

Nunca assistimos Rugby pela televisão, mas nossa experiência foi muito 
legal aprendemos muito. Aprendemos que a bola tem o formato parecido 
com a bola de futebol americano e que os modos de passe é apenas para 
os lados para trás (mãos) e para frente (pés) (Alunos J2 e M2). 

Além de o Rugby parecer muito agressivo pelo que vimos na TV, para ser 
um jogo muito técnico pelo que nos jogamos o jogo é praticamente técnico e 
pouco agressivo. E Além disso, o jogo necessita de coordenação motora e 
pensamento rápido (Alunos E1 e G1). 

Além do Rugby parecer com o Futebol Americano algumas regras são 
diferentes como só pode passar para trás e para o lado, mas é agressivo 
(Aluno G2). 

Pode-se notar na fala dos alunos que a grande maioria teve pouco contato com essa 

modalidade esportiva. Suas primeiras vivências com esse esporte foram através das 

aulas de Educação Física ministrada em nossa primeira passagem pela escola.  

Ao comparar os nossos relatórios e observações com as respostas dadas pelos 

alunos, fica evidente que suas respostas ficaram presas apenas à parte prática 

daquilo que se foi trabalhado, isso evidenciou a carência de conhecimentos teóricos, 

que foram pouco enfatizados no primeiro momento. Por isso ao longo da segunda 

passagem pela EMEF conhecimentos teóricos também foram abordados.   

Buscamos já em nossa primeira passagem dissociar o Rugby do Futebol Americano, 

uma vez que os alunos sempre faziam relações entre as duas modalidades. Mesmo 

com o trabalho de distinguir esses esportes os alunos continuavam a fazer essa 

relação. Como se pode notar na fala dos alunos “J1 e M1”, “J2 e M2” e “Aluno G2”.  

Mesmo com o interesse da turma pela modalidade, uma das dificuldades 

encontradas foi em relação à participação de alguns alunos, não só por se tratar de 

uma nova modalidade, mas por conta da movimentação que levava ao contato físico 

e a transpiração. Isso ficou evidente na fala de outros alunos, no caso Aluno L e V: 

“Eu não gosto do Rugby porque se mexe demais”. Durante o processo, foi 

necessário buscar o interesse dos alunos por esse esporte pouco conhecido, 
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tornando as aulas prazerosas e bem diversificadas.  

Na educação formal, o professor de Educação Física deverá dar ao esporte 
um tratamento pedagógico, desenvolvendo-o de forma abrangente e 
diversificada, proporcionando ao aluno a oportunidade de conhecer, tomar 
gosto, aprender e manter o interesse pelo esporte (PAES, 1996). 

Foram utilizadas como ferramentas atrativas para as aulas do conteúdo Rugby, o 

jogo pré desportivo Tag-Rugby, assim como algumas brincadeiras que de certa 

forma utilizavam alguns dos fundamentos do Rugby (pique bandeira, jogo dos 

passes, estafetas). Assim como a própria contextualização do esporte, que levou ao 

maior interesse da turma pelo Rugby. 

Como dito anteriormente no inicio da segunda passagem à intenção era relembrar 

os fundamentos básicos do Rugby, e a partir disso aprofundar os saberes. Com isso 

foram abordados em nossa segunda passagem alem dos fundamentos básicos, 

contexto histórico, aspectos táticos (posicionamento, funções e estratégias) e as 

diferentes modalidades (Rugby Union, Rugby Sevens). 

As aulas foram divididas da seguinte maneira: Primeira passagem, Aula 1 - 

Apresentação do conteúdo e jogos pré-desportivos; Aula 2 e 3 – Corrida com a 

posse de bola e Tag Rugby; Aula 4 - tipos de passe e Tag Rugby; Aula 5 – Tag 

Rugby; Aula 6 - revisão e encerramento.   

Segunda passagem: Aula 1 – Contexto Histórico e aplicação do primeiro 

questionário; Aula 2 e 3 – Retomada dos fundamentos e Tag Rugby; Aula 4 e 5 – 

Aspectos Táticos e introdução ao Rugby Sevens; Aula 6, 7 e 8 - Prática Rugby 

Sevens; Aula 9 – Encerramento e aplicação do último questionário. 

Em relação ao questionário que ocorreu no ultimo dia de intervenção foram 

elaboradas 4 questões referentes a todo processo com o conteúdo, com as 

seguintes questões: o que vocês aprenderam com o conteúdo Rugby? Como foi a 

sua experiência com o Rugby? Avalie sua participação nas aulas? Vocês acham que 

o conteúdo deveria ser trabalhado mais nas escolas?   

Esses questionários foram aplicados com o objetivo de obter informações concretas 

por parte dos alunos acerca do conhecimento adquirido durante as intervenções. 

Suas respostas serviram como bases para averiguar se de fato os alunos ampliaram 

conhecimentos em nosso período de permanência na escola. Os resultados obtidos 

foram significativos, assim como a auto avaliação dos alunos nas aulas. Em relação 

à primeira questão, as respostas que cabem destacar: 
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Aprendi as regras, novos modos de fazer o passe, o modo de jogar e a 
respeitar mais as pessoas (Aluna M.E). 

Achei bem interessante, aprendi a história, regras e como se faz cada passe 
(Aluna J.S). 

Aprendi que o Rugby e o Futebol Americano são muito diferentes quanto as 
regras, tempo de jogo, equipamento, campo, jogadores, entre outros. 
Aprendi a praticar esse esporte (Aluno G.D).  

Aprendi a forma diferencia de passar e algumas regras, que não foram 
mostradas ano passado, como a forma que funciona a saída de bola (Aluno 
J.L). 

Aprendi as jogadas, as regras mais importantes e a parte história de como e 
onde o jogo foi criado (Aluna J.F). 

As. Respostas foram significativas pelo fato de contemplar justamente alguns dos 

principais conhecimentos abordados, como o contexto histórico, regras e 

fundamentos. Além da dissociação entre os esportes Rugby e Futebol Americano.   

A segunda pergunta tem relação com as experiências vividas durante o processo de 

intervenção, pois as experiências vividas por cada aluno são algo único, por mais 

que os alunos tenham passado pelas mesmas vivências. As respostas obtidas as 

que cabem destacar foram:  

Bom, eu achei legal é um esporte que já tinha ouvido falar mas não sabia 
como jogar e aprendi (Aluno M.A). 

Foi bem interessante, foi uma coisa nova, nem sabia que esse esporte 
existia" (Aluno V.R). 

A minha experiência foi produtiva, pois me aprofundei no conhecimento 
sobre o conteúdo e aprendi mais sobre como jogar (Aluno C.C). 

Ao analisar as respostas pôde-se notar que as maiorias das respostas foram 

bastantes vagas, talvez por não conseguirem descrever as experiências marcantes 

vividas no decorrer do processo, mas por outro lado como se pode observar nas 

respostas acima o que mais marcou foi à vivência com um novo conteúdo jamais 

praticado por eles até então.  

Compreendemos que narrar experiências, tal como discute Larrosa (2002), refere-se 

a uma demanda diferente da experiência vivida. Trata-se de uma tentativa de 

explicar em palavras o que não é vivido por palavras, mas com o corpo e com todos 

os sentidos. Ao compararmos a avaliação que realizamos dos alunos quanto ao seu 

desempenho no jogo, ou seja, quanto aos objetivos procedimentais que foram 

ampliados, compreendemos que identificamos avanços que eles não mencionaram 

ou talvez não houvesse se colocado a pensar sobre eles, o que, a nosso ver, trata 

de um limite da autoavaliação. 
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A terceira pergunta é uma auto avaliação em que o aluno deveria retratar a 

participação individual. Como no seguinte exemplo: 

No começo não gostei muito então não participava mas depois fui gostando 
das aulas e participando mais. (Aluno J.S) 

A auto avaliação é "Atividade de autocontrole refletido das ações de 

comportamentos do sujeito que aprende" (Hadji, 1997, p.95 apud SANTOS, Leonor), 

ou seja, o aluno deve refletir sobre suas ações e o seu comportamento durante o 

processo de aprendizagem.  Assim, compreendemos que para superar os limites de 

cada avaliação, é necessário que estejamos conversando, compartilhando em grupo 

os diferentes momentos e experiências vividas afins de que a compreensão dos 

alunos a respeito dos elementos ampliados também considere essa discussão 

realizada no grupo. 

A intenção da ultima questão era saber a opinião dos alunos em relação a uma 

maior propagação do Rugby nas escolas. Como nas perguntas anteriores, cabe 

destacar algumas respostas: 

Seria legal, pois é um esporte que muitas pessoas não conhecem. (Aluno I) 

Sim, pois embora o material seja caro é sempre bom trazer esportes pouco 
conhecidos para a escola. (Aluno G.D) 

Não, pois é um esporte muito difícil (Aluno V.R). 

Não, eu não gosto (Aluno J.F). 

Em relação a ultima questão pode-se observar que por um lado os alunos 

entenderam a importância de se trabalhar um esporte pouco conhecido, e por outro 

lado alunos que encontram certas dificuldades ou até mesmo aqueles que não 

gostaram do conteúdo. 

De modo geral, a julgar pelos resultados obtidos dos questionários junto com as 

observações e relatórios de aulas feitos durante as intervenções os principais 

conhecimentos adquiridos/ampliados pelos alunos durante nossa segunda 

passagem pela EMEF foram basicamente os que haviam sido elaborados como 

objetivos específicos, já mencionados anteriormente na apresentação do artigo, tais 

como: contextualização do Rugby, aprendizagem dos aspectos técnicos, táticos, 

regras e os valores empregados do esporte.  

O Rugby por não fazer parte de nossa cultura esportiva acaba não agradando a 

todos, mas julgamos como um resultado positivo, pois mesmo com a resistência de 

alguns alunos buscamos mecanismos e atrativos para a sua aproximação com o 
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Rugby. Trazendo assim um conteúdo que anteriormente era de pouco conhecimento 

dos alunos, e que agora não lhe é mais estranho, e sim apenas outro esporte 

coletivo, com suas regras próprias, seus fundamentos específicos e sua 

jogabilidade.   

 

6 Considerações finais 

Concluímos que essa pesquisa esteve interessada em narrar as experiências de 

trabalho com o Rugby, tanto da pratica pedagógica quanto da pesquisa acadêmica 

que ajuda a compreender como esse conteúdo se configura no cenário escolar. 

Assim, as experiências da intervenção foram ampliadas tanto pelas demandas da 

interação entre os sujeitos (estagiários e alunos, professoras e estagiários, equipe 

pedagógica e estagiários e alunos) quanto pela escolha do conteúdo e das 

pesquisas realizadas. 

Acreditamos que o Rugby, assim como outras práticas esportivas mais populares, 

podem ser vivenciadas pelos alunos do Ensino Fundamental desde que de maneira 

adaptada as condições escolares, ampliando assim sua cultura corporal de 

movimento. Desta forma, destacamos que cabe ao professor de Educação Física 

adquirir o conhecimento necessário para proporcionar aos seus alunos esses e 

outros variados tipos de vivência. Podemos dizer que os professores muitas vezes 

não se sentem preparados ou capacitados para trabalharem esse tipo de prática nas 

escolas. 

Nota-se que o Rugby se diferencia dos outros Esportes Coletivos, pela sua 

diversidade de regras e técnicas, onde é possível atrair os dois gêneros, pelo fato de 

poder utilizar tanto as mãos quanto os pés durante o jogo, além da corrida. Então os 

alunos tem mais facilidade de se destacar em uma determinada função da 

modalidade, seja ela passar, correr, chutar, fazendo com que isso atraia ainda mais 

os alunos.  

Em relação aos objetivos traçados inicialmente, podemos afirmar que os mesmos 

foram contemplados, pois os alunos e nós demonstramos no final do processo 

conhecimentos mais apurados acerca da modalidade, tratando-se do contexto 

histórico, jogabildade, regras e etc. Esses conhecimentos foram possíveis de serem 

notados, graças aos métodos avaliativos empregados durante o processo. 
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Consideramos essa experiência importante para a nossa formação, pois nos 

proporcionou trabalhar com essa prática que havíamos tido pouco contato até então 

em nossa graduação. Nos fez refletir e perceber a importância da Educação Física 

dentro do ambiente escolar, destacando o papel do professor, que tem a função de 

propor a diversificação de práticas em suas aulas. Trabalhando com o conteúdo 

Rugby foi possível aprender sobre essa modalidade e ao mesmo tempo ampliar 

nosso conhecimento acerca dos esportes coletivos.  

Desta forma, o professor de Educação Física deve estar preparado para atuar com 

os mais diversos conteúdos existentes no campo da Educação Física. Nesse 

sentido, é desejável que as instituições estejam preparadas para lidar com as 

demandas que o campo da Educação Física pode oferecer.   

Por fim, destacamos a importância da escrita desse artigo, e do desenvolvimento de 

todo o trabalho, desde processo inicial onde o grupo era composto por mais dois 

integrantes que foram de extrema importância, principalmente na escolha do 

conteúdo. Após isso demos seguimento ao trabalho, e com o término de todo o 

processo não podemos deixar de enaltecer os conhecimentos ampliados em relação 

à pesquisa bibliográfica, a pesquisa a campo, a escrita do texto coletivo e a relação 

com a professora da escola e a orientadora. Também foi de suma importância 

recorrer a pesquisa bibliográfica para servir de aporte teórico e ampliação de 

conhecimento teórico sobre os esportes coletivos, e isso fez com que pudéssemos 

enxergar as vantagens de trabalhar novos conteúdos. 
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