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CHARRUA RUGBY CLUBE: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES COM O RUGBY FEMININO. 
Dale Allison Krause, Silvana Vilodre Goellner (orient.) (UFRGS). 
O presente trabalho tem como foco a temática mulher e esporte, mais especificamente as mulheres 

praticantes de Rugby. Esse esporte ainda pouco conhecido no Brasil, possui suas origens vinculadas à um contexto 
cultural masculino. Partindo-se desta constatação, surgiu a motivação de analisar a prática do Rugby realizada pelo 
único time feminino do Rio Grande do Sul, vinculado ao Charrua Rugby Clube. As questões norteadoras da pesquisa 
são: O que é o Charrua Rugby Clube e quando foi criado? Como é o universo cultural desse Rugby? O que leva 
determinadas mulheres a participar deste esporte? Quais os significados do Rugby para suas praticantes? 
Fundamentado no aporte teórico dos estudos de gênero, o objetivo principal do trabalho é compreender como se dá a 
apropriação das mulheres do universo cultural do Rugby e, a partir disso, que representações sociais são vivenciadas 
pelas mesmas. Por caracterizar-se como uma pesquisa qualitativa, serão utilizadas como ferramentas metodológicas a 
observação participante e entrevista semi-estruturada, cujos os dados coletados serão analisados a luz do referencial 
teórico. A investigação encontra-se em fase inicial tanto com relação à fundamentação teórica quanto ao trabalho de 
campo, onde já realizamos a primeiras aproximações com significativa receptividade do grupo a ser analisado. Das 
observações registradas até o momento é possível perceber que o Rugby representa, para a maioria das participantes 
do Charrua Rugby Clube, um espaço de sociabilidade e de lazer. Porém, a partir da participação no Circuito 
Brasileiro de Rugby Feminino, há aquelas que adotam uma postura de atletas, chegando até mesmo a participar da 
Seleção Brasileira. Além disso, suas integrantes destacam os aspectos positivos do esporte, desvinculando-o da 
imagem de prática agressiva, violenta, ainda que a estética do jogo possa provocar, nos observadores, sentimentos 
dessa natureza. 
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