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CORSÁRIOS RUGBY CLUBE: MEMÓRIAS DA FUNDAÇÃO DE UMA EQUIPE DE
RUGBY DE RIO GRANDE (RS)
Frederico Boff Tagliani1
Méri Rosane Santos Silva2
RESUMO
A atual pesquisa surgiu de um trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Educação Física da
FURG. O objetivo é produzir algumas memórias sobre o processo de constituição do time de rugby da
cidade. Este estudo foi feito com um grupo de ex-jogadores da equipe do Corsário Rugby Clube, a
partir de entrevistas semi-estruturadas. Concluiu-se que o Corsário rugby clube foi sendo criado a
partir da vontade de alguns alunos da universidade de Rio Grande querer praticar um esporte diferente,
o rugby. Conforme o tempo foi passando a vontade de querer vivenciar algo a mais foi crescendo
dentro desse grupo e com isso resolveu-se criar um clube para poder tomar decisões, que levaria a
criação de uma equipe desportiva competitiva.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho está sendo desenvolvido a partir da investigação do universo do
Rugby, mais precisamente buscando contar como foi fundado e como se desenvolveu o
Corsário Rugby Clube, equipe masculina da cidade de Rio Grande (RS). Como não existe
nenhum registro sobre o processo de constituição e organização dessa equipe, considero
adequado investigá-lo.
Assim, o objetivo dessa pesquisa é produzir algumas memórias sobre como se
desenvolveu a idéia de criar um time de rugby. Contudo, esse objetivo transcende para alem
do desejado, abrindo portas para mais acontecimentos que ultrapassam a fundação da equipe.
REFERENCIAL TEÓRICO
Para Da Costa (2005), o rugby surgiu na Inglaterra, em 1823, na Rugby School of
England.
No entanto alguns relatos mostram que jogos com bola ja existiam muito antes do
nascimento do rugby, jogos estes que poderiam ser jogado tanto com as mãos como com os
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pés, eram jogos que envolvia uma cidade ou aldeia inteira sendo ilimitado o numero de
jogadores. Com isso as Leis do jogo foram sendo reformuladas ao longo dos anos a fim de
criar

um

jogo

menos

violento.

Conforme

pesquisas

realizadas

no

site

www.rugbyfootballhistory.com.
Segundo uma notícia publicada no site desdeingoal.com.br, que tem como objetivo
específico a divulgação da modalidade em questão, o rugby, destaca que a emergência do
esporte estaria relacionada a uma lenda que diz que o mesmo surgiu de uma jogada irregular
do futebol, na qual um jogador do colégio de Rugby (situado na cidade inglesa com o mesmo
nome) teria pegado a bola do jogo com as mãos e seguido com ela até a linha de fundo
adversária, em 1823.
Deixando de lado as várias narrativas sobre o como e onde surgiu o rugby, Gastaldo
(2008, s/p) afirma que "Dunning faz referência a diversos esportes diferentes, que na origem
se chamavam football, como o rugby, o futebol americano e o football association, nome
completo do esporte que no Brasil denominamos 'futebol'".
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo foi feito com um grupo de quatro ex-jogadores da equipe do Corsário
Rugby Clube, a partir de entrevistas semi-estruturadas, para que os mesmos tenham total
liberdade para que conte muito mais do que apenas aquilo que é solicitado na pergunta.
A primeira pessoa a ser entrevistada foi Matheus Bellé, que já atuou como o treinador
e, ao mesmo tempo, foi o presidente do clube, fazendo com que o time se mantivesse unido de
alguma forma e essa responsabilidade para com a equipe o fez se tornar a primeira pessoa a
ser entrevistada. Além disso, essa entrevista encaminhou aos demais colaboradores desta
investigação.
Em uma entrevista realizada com Fábio Schroeder, ex-treinador dos Corsários Rugby
Clube, foi relatado que ao ingressar no mestrado da FURG a primeira coisa que pensou sobre
o rugby foi, quero disseminar esse esporte e vou começar por aqui. E assim deu inicio a
caminhada que levou a criação da equipe masculina de rugby da cidade de Rio Grande.
RESULTADOS e DISCUSSÃO
Nessas entrevistas emergiram aspectos, tais como: o fato da FURG ter um papel
primordial na criação e desenvolvimento desse clube. O Corsário Rugby Clube foi criado por
um grupo de pessoas, como Fábio Schroeder, Carla Barbosa, Matheus Bellé, Pedro Vicente,
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Marcela Costa, na maioria, alunos da FURG, a partir da vontade de praticar um esporte
diferenciado e para desenvolver alguma atividade de lazer.
Inicialmente, segundo os colaboradores, não se pensava em criar uma equipe para
participar de competições, mas com o decorrer dos anos e o desejo de querer vivenciar novas
experiências, como a de jogar campeonatos, resolveram formar uma equipe de rugby que
assumisse a participação em torneios e campeonatos e a maior parte das ações do clube se
voltaram para atender as necessidades e exigências inerentes um esporte de rendimento
afastando-se da perspectiva de lazer que motivou a criação do Corsários.
Outro aspecto interessante é que, segundo relatos dos entrevistados, inicialmente, as
decisões sobre quaisquer que fossem os assuntos, eram tomadas em reuniões que aconteciam,
geralmente, assim que terminavam o treino, nos ditos terceiros tempo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de criação e desenvolvimento da equipe de rugby de Rio Grande,
denominada Corsário Rugby Clube, pode ser identificado a partir da iniciativa de duas
pessoas que foram primordiais, Fábio Schroeder e Carla Barbosa, ambas estudavam na FURG
e jogavam rugby em seu Estado, São Paulo, sendo que a prática surgiu como uma atividade
de lazer e acabaram assumindo um caráter competitivo, culminando com a criação de uma
equipe esportiva que busca o rendimento.
Alem do time masculino, Corsários rugby clube, existe uma equipe feminina de rugby
na cidade de Rio Grande, que juntos formam a A.R.R. (Associação Riograndina de Rugby),
essas duas equipes trabalham juntas para que o rugby se desenvolva na cidade do Rio Grande.
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