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Introdução
O Rugby é uma modalidade esportiva, caracterizada pela coletividade, ataque e defesa,
que vem ganhando destaque no contexto social. O referido esporte se destaca também por
meio de noticiários como o jornal Estadão, que consiste em uma fonte de divulgação e
informação inserida na sociedade. Diante disso, o presente trabalho permeou-se pela seguinte
problemática: Como o periódico O Estado de São Paulo contribui com a repercussão histórica
do Rugby?
O referido jornal possui todas as edições já publicadas preservadas, tanto na forma
impressa como na digitalizada, e, além disso, dispõe de um acervo online, contendo todas as
publicações que datam dos seus 142 anos de existência. Por este motivo justifica-se a escolha
em utilizá-lo como fonte de informação no cumprimento da pesquisa. A escolha das décadas
de 1900 e 1910 se devem ao fato de marcarem o início das publicações a respeito do Rugby.
Nesse contexto, com este estudo objetivou-se investigar o acervo online do jornal O
Estado de São Paulo no que diz respeito ao Rugby, coletar dados, relatar curiosidades sobre
este esporte e apresentar sua trajetória histórica a partir das décadas analisadas.

Metodologia
Realizou-se uma pesquisa histórica documental com um mapeamento no jornal O
Estado de São Paulo, que está disponibilizado online. Este estudo está limitado no período de
tempo das décadas de 1900 a 1910. Para tanto, foram encontradas 21 páginas do referido
jornal que discutiam sobre o tema estudado, onde tratavam de informações sobre partidas e
anúncios de jogos.

Resultados e discussão
As práticas esportivas de maneira geral estiveram presentes em diversas civilizações e
em diferentes momentos ao longo da história. A Grécia antiga é berço dessas manifestações,
com objetivos de transportar uma bola para determinado local. Na Inglaterra, se originam as
regras influenciando para o surgimento do futebol.
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Na década de 1900 o jornal anunciava em 17 de agosto de 1905 a primeira reunião dos
fundadores do Rugby em São Paulo, e teria como destaque a presença dos times Athletic
Clube e do Clube Athletico Paulistano dentre outros para dar início à formação de times nesta
respectiva modalidade. As páginas anunciavam aos leitores campeonatos escolares, notícias
de partidas realizadas e partidas que iriam acontecer.
Historicamente na década de 1910 o Rugby teve sua possível origem contada no
referido periódico, surgindo como uma variação do futebol na cidade de Rugby na Inglaterra
em um colégio com o mesmo nome dessa cidade, sendo uma prática esportiva com rastros de
jogos realizados por soldados da Roma. O futebol da Cidade de Rugby ganhara então a
simpatia da população, passando a ser conhecido e praticado.
Os educadores ingleses atribuíam valor igualitário ao desenvolvimento físico e
psicológico, para eles, jogos ao ar livre eram indispensáveis aos alunos. Tanto o Rugby como
o Futebol tinham o gosto do público daquela época, segundo o periódico a diferença entre os
dois é que o primeiro citado o qual ganha o nome do colégio que primeiro o vivenciou,
necessita de mais força, flexibilidade e destreza, enquanto o Futebol é mais apto para
desenvolver o sangue frio, disciplina e trabalho em equipe.
As notícias referentes às décadas foram a inserção da história da modalidade esportiva
no contexto social, diversos anúncios sobre os campeonatos, as partidas e reuniões de
representantes da referida modalidade, bem como, a migração do mesmo para outros países
difundindo a modalidade esportiva.
Além disso, com a realização dos primeiros jogos no Brasil, houve os lançamentos de
notas históricas explicando o surgimento e como funciona esta modalidade, mostrando o
interesse do público leitor em assistir as partidas dos jogos.
Entretanto, foi considerado um dos esportes coletivos mais violentos, por ter muito
contato físico, onde sua prática exercia a função do desempenho e manutenção física dos
atletas.
Em contrapartida, vale ressaltar que nos frios de outono até primeiro de dezembro nos
Estados Unidos as universidades realizavam campeonatos de rugby entre os universitários,
com intuito de desenvolver o caráter e a integração.

Conclusões
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O estudo permitiu inferir que o jornal Estadão foi fonte primária para divulgação desta
modalidade esportiva, além de noticiar a realização dos jogos, lançava notas históricas com
informações acerca da história do Rugby para melhor entendimento do leitor sobre a
modalidade.
Por meio da análise das páginas avaliou-se as notícias referentes à sua fonte histórica
onde entendeu-se que de acordo com o jornal o rugby começa a ganhar destaque no Brasil
através das publicações como também suas partidas.
O jornal mostra ser um valioso documento, e um dos principais veículos de
comunicação das décadas abordadas, recuperando o passado e reconstruindo a história de uma
determinada abordagem. A pesquisa encontra-se em andamento, em busca de páginas em
outras décadas.
Palavras-Chave: História; Esporte; Rugby; Jornal O Estado de São Paulo.
Fomento
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID).
Referências
RUGBY. Acervo Estadão, São Paulo, 31 de mar.2015. Disponível em:<
http://acervo.estadao.com.br/procura/#!/rugby/Acervo/acervo >. Acesso em: 08 de mar.2016.

(83) 3322.3222
contato@joinbr.com.br

www.joinbr.com.br

