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“Esporte que para praticar tem que ter caráter”: relatos de jovens mulheres 

universitárias sobre ethos esportivo, estilo de vida e o “espirito do rúgbi”1 

 

Resumo: 

Esse trabalho é um desdobramento da pesquisa intitulada “Pedagogias do 

rugby: feminilidades e corporeidades em jogo” que foi desenvolvida entre 2012 

e 2014. Nesse período foram realizadas entrevistas, observações em jogos e 

treinos em cidades localizadas no interior de Minas Gerais. Através dessas 

observações e relatos sobre o universo do rúgbi, em entrevistas realizadas com 

jovens mulheres universitárias, procuramos explorar a associação entre ethos 

esportivo, estilo de vida e a categoria nativa “espirito do rúgbi”. A principio 

analisamos os discursos sobre respeito ao adversário, hierarquia, 

companheirismo e cumplicidade que compõem a ética da pratica do rúgbi 

segundo as jogadoras. Em seguida indicamos que as narrativas sobre o rúgbi 

como um estilo de vida estão relacionadas às redes de relações estabelecidas 

entre os sujeitos que transcendem o território da esfera esportiva e se 

estendem a outras esferas e territórios de sociabilidades. Por fim, sugerimos 

que a categoria nativa “espirito do rúgbi” é uma ideia-valor que define o esporte 

e seus praticantes. Essa categoria parece operar de forma a distinguir os 

praticantes do rúgbi dos de outros esportes – principalmente o futebol pensado 

como uma alteridade radical –; fazendo do rúgbi, um “esporte que para praticar 

tem que ter caráter”. 

Palavras-Chave: rúgbi, estilo de vida, ética esportiva 

 

Introdução  

No dia 31 de agosto de 2012 escrevi no meu caderno de notas uma 

frase que ouvi quando observava algumas jogadoras reunidas em uma quadra 

                                                           
1
 Esse trabalho é um desdobramento da pesquisa intitulada “Pedagogias do rugby: 

feminilidades e corporeidades em jogo” que contou com recursos da chamada 
MCTI/CNPQ/SPM-PR/MDA Nº 32/2012. 
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de uma universidade de uma cidade do interior no sul de Minas Gerais.2 “Rúgbi 

é um esporte que para praticar tem que ter caráter”. Aquela frase me pareceu 

solta, meio sem sentido, pelo menos até aquele momento, quando ainda não 

havia entrado em contato com os discursos e as ideias-valores que pautam as 

formas de conduta a esfera do rúgbi.3 

Quando passei as anotações de campo para o diário é que comecei a 

refletir sobre essa frase. Ora, pensei, Richard Sennett (2014, p.10) indica que 

estamos vivenciando um momento em que mudanças estruturais colocam em 

suspensão aquilo que entendíamos como caráter pessoal nas esferas do 

trabalho. As caraterísticas de “experiência emocional de longo prazo”, “a 

lealdade e o compromisso mútuo”, “pratica de adiar a satisfação em troca de 

um fim futuro” que antes eram primordiais no mundo das relações de trabalho, 

agora, perdem seu valor na contemporaneidade. Se essas mudanças 

ocorreram, na perspectiva desse autor, no mundo do trabalho 

consequentemente também poderiam ser observadas no mundo do lazer e nas 

suas relações.  

Para minha surpresa, não foi nesse sentido que as narrativas das 

jogadoras de rúgbi e seus treinadores apontaram na prática de esporte. A 

“corrosão do caráter”, na perspectiva dos nativos, pode até afetar outros 

esportes, principalmente o futebol, mas não o rúgbi e seus praticantes.  

Certamente esse discurso sobre o caráter se relaciona com as 

características que dotam de identificação e pertencimento o praticante e 

iluminam uma categoria utilizada para definir os padrões de comportamentos e 

de pensamentos – uma ética e um ethos do esporte – do rugbier em relação ao 

esporte.4 Esses comportamentos e pensamentos são entendidos pelos 

                                                           
2
 Para manter o anonimato dos entrevistados escolhi não me referir à cidade e nem o nome do 

time em que jogam. No que se refere à cidade ela é denominada pela região em que se 
localiza. Em relação ao time me ative as suas mascotes – abelha, leoa, carcará, touro, etc... 
3
 Aqui vale uma explicação sobre a ortografia. Escolhi escrever o nome do esporte em 

português, seguindo a sugestão do Dicionário Houaiss e indo na contramão da escrita nativa 
que prefere o inglês rugby – a escrita em inglês foi mantida nas citações do meu diário de 
campo e nas transcrições das entrevistas. É digno de nota que nas redes sociais virtuais, sites 
das federações, blogs e sites sobre o esporte e nos programas televisivos rúgbi é escrito rugby. 
Interessante observar que se a escrita nativa mantém a forma em inglês a pronuncia, por outro 
lado, foi aportuguesada para râguebi, ao invés do râibi dos ingleses e norte-americanos. 
4
 Rugbier é aquele que pratica o esporte de maneira amadora ou profissional. 
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próprios como um estilo de vida que transcendem a esfera do jogo 

propriamente dita. Portanto uma rede de relações é construída através de um 

estilo de vida que agrega outras territorialidades de sociabilidade que não 

somente a esportiva. Na interlocução entre os discursos sobre o ethos 

esportivo e o estilo de vida surge a categoria “espirito do rúgbi” como que para 

sumarizar a identidade do rugbier. Assim, essa categoria se apresenta como 

uma ideia-valor que define o esporte e seus praticantes e os distingue de 

outros – principalmente o futebol pensado como uma alteridade radical.  

É esse entrelaçamento entre as narrativas sobre o ethos esportivo, estilo 

de vida e “espirito do rúgbi” que o presente trabalho se propõe a analisar. 

Narrativas sobre o ethos do rúgbi 

 Todo/a noviço/a que entra no mundo do rúgbi, mais cedo ou mais tarde, 

aprende que ele/a escolheu um esporte de bárbaros praticados por gentlemen. 

Essa é a definição que todo praticante de rúgbi faz deste esporte. E é a partir 

dessa definição que as narrativas sobre o ethos – valores, comportamento e 

emoções partilhadas – sobre esse esporte é construída.  

Ora, sabe-se através da leitura de Dunning e Sheard (2005) que a 

origem do rúgbi está ligada ao ethos masculino das elites anglo-saxã que 

frequentavam as public schools em meados do século XIX. Filhos de 

aristocratas e depois de burgueses industriais adentraram as escolas de Rugby 

e a de Eton principais pontas de lança de um novo modelo educacional que 

tanto pretendiam diminuir o bullying entre novatos e veteranos através de 

esportes com regras rígidas, como também formar homens fortes. Portanto 

visavam associar a força física à ideia de respeito às regras, autocontrole das 

condutas comportamentais e psíquicas.  

Em outras palavras desejavam a formação de “guerreiros civilizados”. 

Ou como aponta Chandler (1999a), o projeto era o de unir no ethos rugbier o 

monge e a besta fera – “monk and the beast”. 

Gentlemanliness no longer meant just toughness of muscle 
and physical vigour, power and strength, force and firmness. 
It meant self-discipline and self-motivation, a mastery of 
passions, patience and control of energy – it meant 
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“character”. The cultivation of the healthy body also include 
the cultivation of the character of the moral man within, so 
that character became a national trait, the natural sign of true 
gentleman; and character implied health and moral fitness 
(CHANDLER, 1999a, p. 25). 

Percebe-se pela citação que o ethos masculino do praticante de rúgbi 

sofreu e continua sofrendo transformações. Ademais recebeu diferentes 

apropriações dos praticantes em regiões diversas dentro do próprio paíse em 

que era praticado. Como a própria Inglaterra, como indica a oposição entre o 

norte e o sul: os primeiros oriundos de camadas populares e que se 

profissionalizaram e os segundo representantes das elites amadoras. Ambos 

com diferentes percepções de honra e de masculinidade (Martens, 1999a). A 

França com seus praticantes que privilegiam o drible, a finta e a beleza das 

performances em contraposição aos encontros corporais. Nesse estilo de rúgbi 

a elegância era primordial e o corpo a corpo visto de maneira desprezível, pelo 

menos no inicio da prática do esporte nesse país (Terret, 1999b). A Austrália, 

África do Sul, Nova Zelândia (com o ethos do homem conquistador de 

fronteiras e mais tarde com a incorporação dos maoris, tanto praticantes como 

de seus rituais Haka).5 País de Gales, Itália e Japão todos os países com suas 

respectivas maneiras de se portar em relação ao jogo como faz crer as 

coletâneas de Chandler e Nauright (1999a, 1999b) que se ocupam da 

interseção da temática do rúgbi e da construção de masculinidades.  

  Mesmo com todas essas diferenciações me parece que existem códigos 

comuns que são inculcados nos rugbiers masculinos e femininos 

contemporâneos. Esses partilham de uma ética que prega um ethos específico 

em relação a certos atores sociais no campo do rúgbi. E essa ética esportiva é 

frequentemente contraposta ao futebol.6 O futebol é percebido como um 

esporte de alteridade radical, mas essa alteridade é relevante para que os 

praticantes de rúgbi pensem a própria prática. Aqui o respeito ao adversário e 

ao arbitrário, as hierarquias entre jogadores e capitães e árbitros são frouxas. 

                                                           
5
 Haka é uma dança ritualística Maori de boas vindas aos amigos e intimidação dos inimigos. 

No rúgbi é realizada pela equipe da Nova Zelândia – All Blacks – como uma performance 
intimidadora aos adversários e de motivação á própria equipe. 
6
 Como apontam Dunning e Sheard (2005), Chandler (1999a) o futebol e o rúgbi são esportes 

em conflito desde a sua formação. Conflitos provenientes de estilos de jogos criados por 
escolas britânicas rivais. Rivalidade que persiste até a contemporaneidade quando se pensa 
em ethos e ética esportiva. 
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Um esporte que a malandragem é mais preponderante do que o jogo limpo e 

onde falta cumplicidade entre os companheiros de equipe. Todas essas 

características que faltam ao futebol na percepção dos praticantes de rúgbi são 

ideias valores que compõem o ethos do rugbier. 

Um enxerto do meu diário de campo ilumina essa questão: 

Viagem para uma festa. Encontrei um  jogador de rugby de 
um time da capital mineira. Conversamos, entre um copo de 
cerveja e outro [...] sobre a ética e moral do jogador de 
rugby em comparação com o de futebol. Reiteração 
constante do caráter de esporte de contato e da 
preocupação em respeitar o adversário antes, durante e 
depois da partida. A preocupação de não infligir danos 
deliberados ao adversário, mesmo que esses danos 
ocorram durante a partida (Diário de Campo, 8 de junho de 
2013). 

 O rúgbi é um esporte de contato que demanda certos cuidados e 

pressupõe riscos. É muito comum aos praticantes sofrerem hematomas, 

edemas, contusão, lesões sérias. Esses riscos podem ser minimizados se 

houver a predisposição de respeito ao adversário, de se jogar limpo – fair play, 

como indica o relato acima mencionado. Como a teoria nem sempre se 

coaduna com a prática, ouvi vários relatos de jogadoras que tiveram os cabelos 

puxados, foram socadas no scrum, levaram hand off na cara de propósito, 

foram tackleadas acima da cintura, levaram pescoções entre outras agressões 

gratuitas.7 Porém todas essas agressões foram condenadas e as equipes que 

as praticavam estigmatizadas como desviantes no que tange a ética do jogo. 

Equipes que contribuem para desvirtuar a ética do esporte. 

Portanto o respeito ao adversário e o jogo limpo são condutas que fazem 

os rugbiers orgulhosos de seu esporte. Outras características também que 

compõem esse ethos os fazem orgulhosos, como pode ser observado no relato 

da jogadora do time das abelhas: 

                                                           
7
 O scrum acontece no rúgbi quando ocorre uma infração acidental ou quando a bola não está 

mais em jogo e é necessário recomeça-lo. Os jogadores formam blocos abaixam a cabeça 
encaixam os ombros com os adversários e tentam recuperar a bola que o jogador da equipe 
beneficiada com a infração joga no espaço entre os blocos de jogadores das equipes 
adversárias. O tackle é uma técnica de defesa a qual se impede o ataque do jogador da equipe 
adversária agarrando-o da cintura para baixo. O Hand off é uma técnica de defesa do Tackle. 
O jogador que corre com a bola em direção a linha final do campo para fazer o ponto, chamado 
de try, para desvencilhar-se do adversário o empurra com a mão em seu peito, o 
desequilibrando e o fintando.  
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Então, o rugby é um esporte totalmente de união que tem 
muito respeito, visa muito isso. E além de que o rugby não é 
só um esporte, é uma forma de viver diferente. A gente se 
adapta a uma nova vida. Tanto ritmo quanto disciplina. 
Respeito ao próximo. Companheirismo e cumplicidade. 
Acho que coisas que nenhum outro esporte proporciona 
tanto isso pra gente (Jogadora Abelhas) 

 A ênfase, além do respeito aos praticantes, está localizada em aspectos 

como a disciplina de se praticar um esporte que não é ensinado e tampouco 

praticado nas escolas brasileiras. A disciplina é necessária para enfrentar as 

dificuldades com aprendizagem, mas também necessária para enfrentar as 

dificuldades decorrentes da carência de locais para se praticar, de matérias e 

incentivos financeiros. 

 A cumplicidade e o companheirismo são características reiteradas para 

reforçar que o rúgbi, muito mais que o futebol, é um esporte coletivo onde as 

habilidades individuais não tem valor por si só. Assim em momentos cruciais da 

partida é preciso contar com a cumplicidade e o companheiro do seu parceiro 

de equipe, pois é ele que faz a proteção e forma o ruck quando o individuo é 

derrubado ou mesmo é na força conjunta no abraço do scrum é que a bola é 

recuperada.8 

 Ora, estas características que foram elencadas rúgbi como formas de 

conduta ideal durante o jogo podem ser compreendidas não somente como 

ethos esportivo, mas também como características associadas ao estilo de vida 

desses praticantes e ultrapassam o território dos treinos e partidas e se 

alongam em outras esferas. É isso que analisaremos a seguir.  

Narrativas sobre o estilo de vida  

John Clark (1998) ao estudar a subculturas operárias juvenis inglesas no 

pós-guerra associa a construção de estilos a momentos de lazer e a 

experiências de classe. Nessa associação indica os diversos espaços que 

permitem que o estilo, em sua concepção uma marcação de diferença, torne-se 

visível – como nos pubs e bares, nas ruas, nos concertos de bandas, nos 

eventos esportivos e nas torcidas de futebol. 

                                                           
8
 O ruck acontece quando o jogador leva um tackle. Assim que for tackleado ele deve soltar a 

bola. É nessa hora que os companheiros formam uma espécie de cabana para ajuda-lo a 
recuperar a bola e protege-lo dos avanços dos adversários. 
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Para esse autor o estilo de vida não pode ser pensado de maneira 

isolada do contexto em que é construído. O estilo de vida deve ser pensado em 

relação à organização do grupo, posições de indivíduos dentro dele, práticas, 

experiências e autopercepções. Em sua perspectiva é importante compreender 

a apropriação de objetos simbólicos que darão ao grupo uma determinada 

identidade e os diferenciarão através de suas performances, aparências e 

valores de outros grupos; criando fronteiras de pertencimento e de segurança 

ontológica.  

Ao refletir sobre a construção de estilo a partir de apropriação de objetos 

simbólicos, Clark toma emprestado de Levi-Strauss o conceito de bricolagem. 

Assim ao reordenarem e re-contextualizarem determinados objetos dando a 

estes novos sentidos os grupos juvenis constroem novos discursos sobre os 

discursos previamente ligados ao objeto, tal qual faria o bricoleur levi-

straussiano. Para que esse objeto seja retraduzido, rearranjado e transformado 

ele necessita de portar um discurso e uso distinto em um grupo diferente. 

Penso que esse processo ocorra no rúgbi, se entendermos esse objeto 

simbólico como o ethos do esporte, esse conjunto de valores simbólicos que o 

definem para seus praticantes, à medida que se inverte a frase que o 

caracteriza para designar o futebol.  Se o rúgbi é “um esporte de bárbaros 

praticado por gentlemen”, o futebol é “um esporte de gentlemen praticados por 

bárbaros”. Portanto os discursos sobre respeito ao adversário, às hierarquias 

estabelecidas em campo como o árbitro, o capitão, o técnico e o médico, a 

conduta relativa a esses atores marcada pelo consentimento de suas decisões 

sem reclamações. O jogo limpo não somente no contato corporal com o 

adversário, mas também na conduta de não ludibriar o árbitro em relação a 

verdadeira intensidade dos encontrões e quedas. Como também na resistência 

a supervalorizar dores, contusões e lesões que nada tem de gravidade para 

levar vantagens. 

Todos esses valores são aprendidos e interiorizados de maneira a 

reivindicar um pertencimento a um grupo diferenciado. Como indica Coakley 

(2004) esse processo de identificação, diferenciação e envolvimento com o 

esporte é um processo de aprendizado que culmina no “talk the talk, walk the 
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walk”. Em outras palavras, é um processo de aprendizado dos códigos que 

fazem do jogador assumir o habitus e o estilo de vida distinto que compõem a 

modalidade. 

Como faz crer Bourdieu, 

Pelo fato de que as condições diferentes de existência 
produzem habitus diferentes, sistemas de esquemas 
geradores suscetíveis de serem aplicados, por simples, 
transferência, às mais diferentes áreas da prática, as 
práticas engendradas pelos diferentes habitus apresentam-
se como configurações sistemáticas de propriedades que 
exprimem as diferenças objetivamente inscritas nas 
condições de existência sob a forma de sistemas de 
distâncias diferenciais que, percebidos por agentes dotados 
dos esquemas de percepção e de apreciação necessários 
para identificar, interpretar e avaliar seus traços funcionam 
como estilos de vida [...] Cada condição é definida, 
inseparavelmente, por suas propriedades intrínsecas e pelas 
propriedades relacionais inerentes à sua posição no sistema 
das condições que é também, um sistema de diferenças, de 
posições diferenciais, ou seja, por tudo o que a distingue o 
que ela não é e, em particular, de tudo que lhe é oposto: a 
identidade social define-se e afirma-se na diferença. 
(BOURDIEU, 2003, p.164). 

Quando a jogadora das Abelhas argumenta que “o rúgbi não é só um 

esporte é uma forma de viver diferente” não é justamente isso que ela indica: o 

pertencimento a um grupo não só esportivo, mas de um estilo de vida distinto, 

pois engendra um habitus todo próprio. Um estilo de vida, que ademais é 

relacionado a uma ética esportiva e um ethos compartilhado sobre respeito, 

jogo limpo, companheirismo, cumplicidade, disciplina e hierarquia como valores 

que os diferencia de outros esportes. Ideias-valores que os jogadores 

aprendem a identificar como sendo primordiais ao esporte e as seguem como 

também esperam que todos que o pratiquem as sigam ao empreender suas 

ações no campo de jogo ou fora dele.  

Narrativas sobre sociabilidade 

Os jogadores e as jogadoras de rúgbi que mantive contanto no decorrer 

da pesquisa, em sua maioria, eram compostos por jovens universitário/as e 

residiam em repúblicas de cidades universitárias no interior de Minas Gerais.  
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Esse/as interagiam com pessoas do mesmo curso e estendiam essa 

interação com outras pessoas de outros cursos ao dividir casas e quartos em 

repúblicas, ao se encontrarem em festas sempre frequentes em cidades 

pequenas com pouca opção de lazer e ao praticarem esportes em espaços 

oferecidos pelas universidades.  

Não são todas as Universidades do interior de Minas Gerais que 

possuem a estrutura disponível para a prática do rúgbi. As que possuem são, 

geralmente, aquelas que dispõem de cursos de Educação Física já 

consolidados. Mesmo estas adequam o campo de futebol para a prática do 

rúgbi e poucas tem o material necessário para a prática desse esporte. Isso me 

leva a crer que o primeiro contato com o esporte se dê em espaços de lazer – 

como as festas – nas relações entre indivíduos de cursos diferentes. Essas 

relações, na sua maioria, lúdicas de interação que Simmel (2006) definiu como 

sociabilidade, devido à forma de se estar juntos pelo prazer de compartilhar as 

companhias reciprocas. Essas formas de fazer o social, jogar a sociedade, sem 

motivos profundos e na sua superficialidade entrar em comunhão com os 

outros permitem estabelecer laços a partir de interesses comuns nas relações 

entre iguais. 

Desse primeiro contato, nessas interações lúdicas, vem o convite para 

treinar. Do treino vem todo um acolhimento e um ensinamento de regras e 

perspectivas do esporte. Em seguida vêm às histórias sobre os jogos, os 

terceiros tempos que certamente engatam um convite para beber em algum 

bar. Com a frequência de treino estabelecem-se as afetividades e as 

proximidades que fazem do noviço um membro da família rúgbi. Os 

companheirismos e cumplicidades se cimentam entre as equipes Convites para 

sair juntos à noite, ir ao cinema, ir a um bar com o grupo, tomar açaí após os 

treinos tornam-se frequentes. Paqueras e namoros entre jogadore/as são 

comuns. 

Aqui um novo território de pertencimento é adentrado pelo neófito, como 

aponta Mafessoli quando trata da comunhão entre pessoas com interesses 

similares que partilham o mesmo espaço e o mesmo símbolo: 
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O que podemos reter deste exemplo é a junção entre a 
inscrição espacial e o cimento emocional. Neste sentido é 
que o ghetto permite esclarecer numerosos reagrupamentos 
contemporâneos que, ao mesmo tempo, se definem a partir 
de um território e de uma partilha afetual. Qualquer que seja, 
no caso, o território em questão ou o conteúdo da afeição: 
interesses culturais, gosto sexuais, cuidados vestimentares, 
representações religiosas, motivações intelectuais, 
engajamentos políticos. Podemos multiplicar os fatores de 
agregação, mas, por outro lado, eles estão circunscritos a 
partir destes dois polos que são o espaço e o símbolo 
(partilha, forma especifica de solidariedade, etc.) [...] Dessa 
maneira, a socialidade ou a proxemia são constituídas por 
uma constante sedimentação que faz rastros, que faz 
“território” (MAFFESOLI, 1998, p.188-189) 

Territórios que ultrapassam a pratica do esporte per se, mas que tem o 

esporte como símbolo de agregação, de partilha de sentimentos e emoções 

comum. Essa sociabilidade deixa rastros em outros espaços como os bares, as 

festas, as lanchonetes, as repúblicas, as praças. Locais que o esporte se faz 

presente pela conversa entre seus praticantes: pelas fofocas de casos 

ocorridos nos jogos e no terceiro tempo nos amistosos e campeonatos, pelas 

informações sobre as regras e os campeonatos vindouros, pelos comentários 

sobre jogos do passado e daqueles que estão por vir, sejam de equipes 

nacionais, mais principalmente seleções internacionais, entre outras coisas. 

Como argumenta uma informante: é como se o esporte para existir 

necessitasse dessa comunhão, desses laços que o extrapolam. E, ainda, que 

esses laços enlaçam os praticantes que o praticam frequentemente, mas  

desenlaçam aqueles que por um motivo ou outro abandonam a pratica. 

Eu acho que ultrapassa muito a ideia de esporte, entendeu? 
Não fica só na pratica do esporte, sempre acontece “ah, os 
colegas do futebol e num sei o que.. bla..bla..bla..” eu acho 
que o rugby é bem mais forte porque na própria ideia que 
vai ter um campeonato, que vai ter um jogo tem a inclusão 
de um terceiro tempo, que é...você sabe o que é... (risos) 
[...] faz esses laços ficarem fortes de verdade, e quando se 
para de praticar o rugby parece que vai soltando esses 
laços. É o esporte que mantém esses laços, mas parece 
que é um pretexto para fazer o esporte existir. (Jogadora 
Leoas) 

Com o tempo a participação em amistosos e depois em campeonatos 

fazem essa relação e os laços se estreitarem ainda mais. É nesse momento 

que o terceiro tempo é vivenciado e que contatos são ampliados. 
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O terceiro tempo é uma festa pós-jogo de confraternização entre as 

equipes. É nesse espaço regado a cerveja e comida que os praticantes se 

engajam em rituais de iniciação, discussões sobre o jogo, pedidos de 

desculpas pelos encontros corporais mais brutais, galanteios e paqueras. No 

terceiro tempo as redes de relações são alargadas através de troca de contatos 

entre pessoas de cidades e Estados diferentes. Trocam-se endereços de e-

mail, Facebook, Whatsapp e demais endereços de redes sociais virtuais. Essas 

trocas são importantes na medida em que permite o encontro dessas jogadoras 

em outros contextos. É muito comum jogadoras viajarem para outras cidades 

para participarem de amistosos com equipes diferentes.  

Coletei vários relatos de pessoas que saíram do sul de Minas para 

participar de jogos no Rio de Janeiro. Pessoas que saíram do Triângulo mineiro 

para participar de jogos em Florianópolis. Há um sentimento de pertencimento 

moral que amplia essas redes e que faz com que o jogador recém-conhecido 

seja acolhido em uma cidade estranha pelo fato de compartilhar o estilo de vida 

e o ethos esportivo do rúgbi. Os relatos dão conta que a participação na família 

do rúgbi permite essa sociabilidade ampliada, essa criação de rede de redes, 

redes de cooperação, (Agier, 2011) que inclui o individuo pelo fato do 

pertencimento a uma comunidade de praticas, experiências e afetos similares, 

compartilhadas.9 

O “espirito do rúgbi” 

Até o momento procurei refletir sobre o ethos e o estilo de vida do/a 

rugbier. Agora enfocarei a categoria “espirito do rúgbi” para procurar 

compreendê-la e relacioná-la com o ethos e o estilo de vida do/as jogadore/as. 

                                                           
9
 As redes diferenciam-se mais ou menos segundo o seu critério de cooperação, ou, em outras 

palavras, segundo a natureza da relação social que está na base de sua existência, a qual 
também não ocorreria sem uma função ou uso. A presença ou ausência de laços de 
parentesco e a definição dessa relação (filiação, aliança, parentela espiritual ou fictícia), a 
aproximação por sexo e classe de idade (os grupos de pares), a corresidência (rede de 
vizinhos, de rua) etc., são critérios de cooperação cuja presença deve ser posta em relação 
com outros componentes da rede, quais sejam: a ancoragem social, as funções (econômicas 
ou políticas), o tipo de desenvolvimento formal (até a institucionalização), a inscrição no espaço 
etc. por último, nessas redes circula um conjunto de valores, ideias e normas que permitem seu 
funcionamento. Tudo isso define o que se poderia designar como a qualidade das redes: a 
hipótese é que há uma relação substancial entre o tipo de laço social, a função e o conteúdo 
moral das redes. (AGIER, 2011, p. 79-80). 
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Tiro proveito de duas experiências de campo para iluminar o que seria essa 

categoria na perspectiva dos nativos.  

Viajei a uma cidade do interior de Minas Gerais localizada na região do 

campo das vertentes. Havia combinado entrevistas com as jogadoras dessa 

localidade, por uma série de imprevistos não aconteceu. No entanto consegui 

estabelecer contato com o técnico delas. Fomos conversar em uma lanchonete 

que vendia açaí perto do hotel em que eu estava ficando. Em uma hora e meia 

de dialogo pautado por dúvidas sobre a prática do rúgbi eis que surge a 

menção ao espirito do rúgbi.  

Anotei em meu diário de campo: 

Segundo ele as baladas competem diretamente com o 
rugby. E este sai perdendo. Reclamou diversas vezes que 
os jogadores e jogadoras não possuem o “espirito do rugby”. 
Perguntei o que era isso. Ele me respondeu: “É algo que 
você tem ou não tem. Não é algo aprendido”. Perguntei se 
era possível alguém ter esse espírito e não saber. Ele disse 
que sim que é possível descobrir que se tem quando entra 
em contato com o jogo. (Diário de Campo, 03 de Outubro de 
2013). 

Em uma conversa com uma jogadora do Carcará sobre o campeonato 

que disputaram em uma cidade histórica no interior de Minas Gerais fiquei 

sabendo que elas levaram jogadoras de outra cidade vizinha para completar o 

time. Dei a entender que elas levaram essas meninas para apanhar no lugar 

delas e que no final elas ficariam com as medalhas. Erro grosseiro que 

desencadeou uma conversa sobre o “espírito do rúgbi”. Conversa marcada por 

constrangimento quando eu indico que não jogo rúgbi e peço para ela me 

explicar o que seria o “espírito do rúgbi”. 

Elas ficaram muito felizes de poder jogar (se refere às 
meninas da cidade vizinha). Aprender. Não é fácil ter essa 
oportunidade. Levaram medalhas. Ficaram felizes sim. E 
não estamos nos aproveitando. Sem elas não teríamos time. 
Elas sabem disso. [...] O espirito do rugby é como ser mãe, 
difícil de explicar, só sabe quem é. (Diário de campo, 11 de 
novembro de 2013). 

Percebemos que esses relatos se assemelham na medida em que 

ambos têm dificuldades em expressar em palavras o que seria o “espirito do 

rúgbi”. A dificuldade em racionalizar a categoria me parece ligada ao aspecto 
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da experiência emocional e afetiva com a prática do esporte. Ora, tudo se 

passa como se para saber o que é o “espirito” fosse necessário ter tido a 

experiência da comunhão em treinos e jogos. 

É isso que minha interlocutora decreta quando diz que é uma 

experiência inexplicável. A analogia com a maternidade faz crer isso. Em 

outras palavras e seguindo essa linha de raciocínio a experiência de 

maternidade é infinitamente distante da ideia da maternidade. Portanto a 

experiência de maternidade, tal qual a experiência no rúgbi e seu “espirito” 

torna-se habitus, esse conjunto de disposições de ação e pensamento 

interiorizados na prática (Bourdieu, 2003). O meu interlocutor contribui com 

essa percepção à medida que coloca o espirito como algo revelado na prática, 

algo que se toma conhecimento da presença jogando. 

Os relatos contribuem para associar ethos esportivo, estilo de vida e 

“espirito do rúgbi”, creio eu. O interlocutor quando aponta para o “espirito do 

rúgbi” indica que para praticar é necessário disciplina e autocontrole. Ao 

estabelecer a falta de compromisso de algumas das jogadoras de sua equipe 

para com os treinos ele reafirma justamente o ethos e estilo de vida do 

praticante. Em outras palavras, para viver o rúgbi é necessário entre escolher 

entre o compromisso e a disciplina com o esporte ou a ausência dessas 

características marcadas pela frivolidade e excesso das festas noturnas – 

baladas. Veja bem, não há uma condenação dessas atividades por si mesmas, 

mas sim como um impedimento para que a atividade com o rúgbi seja 

privilegiada. É como se o estilo de vida fosse retalhado ao meio, só uma parte 

da comunhão estivesse sendo levada a cabo e a outra deixada de lado. O que 

constituiria um contrassenso na identificação, ou seja, um rugbier que não joga 

rúgbi. 

O segundo relato, da interlocutora, contribui ainda mais para associar 

ethos, estilo e “espirito do rúgbi”. Isso porque assinala que ao proporcionar o 

aprendizado de outras jogadoras de outra cidade na equipe de sua cidade nos 

campeonatos e amistosos há uma contribuição para a inclusão de novo atores 

no campo. E, além disso, aponta para o companheirismo e a cumplicidade que 

se formam na cooperação entre umas e outras. As convidadas adquirem maior 
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experiência com o esporte e entram em contato com o “espirito do rúgbi”. 

Levam para casa medalhas, estabelecem contatos com pessoas novas 

renovando suas redes de relações e reforçando os laços já criados. 

Compreendem aquilo que faz do rúgbi um esporte de caráter – disciplina, 

autocontrole, hierarquia, respeito ao adversário, jogo limpo, cumplicidade, 

companheirismo e solidariedade – em outras palavras são invadidas pelo 

“espirito do rúgbi”, aprendem o ethos e experimentam o esporte como um estilo 

de vida. 

Considerações finais 

Este trabalho teve como objetivo a reflexão sobre e a associação entre o 

ethos esportivo, estilo de vida e da categoria “espirito do rúgbi” entre jovens 

praticantes de rúgbi no interior de Minas Gerais. 

Indicamos que o ethos desse esporte é contraposto ao ethos do futebol 

e se diferencia e se distingue deste pelo respeito ao adversário, por hierarquias 

de poder dentro de campo seguido à risca, pela condenação ao jogo sujo e 

malandragens, pela disciplina e autocontrole, pelo companheirismo e 

cumplicidade entre jogadores das equipes. Todas essas características foram 

entendidas como motivo de orgulho e de distinção entre os jogadores de rúgbi.  

O estilo de vida é associado a esse ethos à medida que as 

características desse compõem a experiência daquele. Assim se instauram 

sociabilidades que extrapolam os espaços de treinos e jogos e abrangem 

outros territórios de lazer. Da mesma forma os amistosos e campeonatos 

permitem a formação de redes alargadas que contribuem para inclusão, 

solidariedade, cooperação e acolhimento entre jogadores em viagens a outras 

cidades e Estados fazendo do rúgbi, segundo os praticantes, uma grande 

família. 

Por fim enfocamos a categoria “espirito do rúgbi”. Categoria que apesar 

das dificuldades de expressão por palavras pelos praticantes, engloba o ethos 

e o estilo de vida dos jogadores. Isso porque, creio que sumariza a experiência 

prática e afetiva dos rugbiers em relação ao próprio rúgbi enquanto um habitus. 
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Um conjunto de comportamentos, atitudes e emoções interiorizadas 

necessárias de forma a ter “caráter” para praticar o rúgbi. 
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