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Jogos tradicionais e legado histórico dos descendentes alemães
em Santa Cruz do Sul e Sinimbu-RS
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Definições A presente investigação de caráter descritivo-
exploratório tem como objetivo descrever os marcos históricos da
etnia alemã e verificar os elementos que compõem a cultura lúdica
atual dos descentes alemães em Santa Cruz do Sul e Sinimbu – RS.
O estudo é constituído por 151 pessoas de etnia alemã, de ambos
os sexos, com idade compreendida entre 7 e 90 anos, residentes
nos municípios de Santa Cruz do Sul e Sinimbu, no Rio Grande do
Sul. Utilizou-se o inventário de práticas de atividades lúdicas
tradicionais, aplicado através da técnica de entrevista. Os dados
mostram que a maior parte dos sujeitos investigados reside na
zona rural. Dentre as atividades realizadas no momento da coleta
de dados nas festas típicas, inferimos que os jogos mais praticados
são o bolãozinho, loto, schoofkop, bolão de mesa, rutschbahn, pife-
pafe e bola presa. Quanto às atividades relatadas no dia-a-dia
constatamos que as mais jogadas, são: bolãozinho, pife-pafe, loto,
bola presa, canastra, schoofkop e bolão de mesa. Concluímos que
o transporte à população mais jovem, da cultura lúdica de etnia
alemã vem acontecendo, mas em pequena escala, existindo uma
tendência progressiva à diminuição e até à extinção, se não forem
tomadas medidas cabíveis de preservação desta cultura lúdica.

Origens  Os imigrantes alemães chegaram na região de Santa
Cruz do Sul em 1849. Segundo Wink (2002), mesmo sem muito
tempo para a diversão e para o lazer, pois se encontravam envolvidos
com o trabalho, os colonos começaram a construir as primeiras
sociedades comunitárias a partir de 1860.  Kipper (1968) concluiu
que no fim do século XIX, o município de Santa Cruz salientou-se
entre os demais de origem germânica, por ser o possuidor de maior
número de sociedades, em sua maioria recreativa, as quais tinham
como finalidades a sadia recreação, o treinamento físico, a disciplina,
a conservação dos bons costumes e a manutenção da germanidade.
Essas sociedades exerceram função agregadora e integradora da
comunidade local e também regional, pois as competições que
realizavam reuniam sociedades de várias localidades. Martin (1999),
em sua obra intitulada “Recortes do passado em Santa Cruz”,
refere-se às atividades culturais e sociais de antigamente, aonde
se inserem o jogo e o lazer. A compreensão dos jogos dos tempos
passados exige auxílio da visão antropológica que é especifica em
cada cultura. O homem, através dos séculos, vem construindo seu
conhecimento e, inclusive dos jogos, passados de geração para
geração, o que gera acúmulo de experiências, transmissão e
reconstrução destas aos seus sucessores. Assim, neste estudo,
queremos descrever os marcos históricos da ocupação de europeus
de origem étnica alemã, no RS e verificar os elementos que
compõem a cultura lúdica atual dos seus descentes, nos municípios
de Santa Cruz do Sul e Sinimbu.

1824 Os primeiros imigrantes alemães chegaram a Porto Alegre,
antiga capital da Província de São Pedro do Rio Grande, no dia 18 de
julho deste ano, mas logo após foram enviados para um
estabelecimento agrícola do império que não dera resultados e já
estava desativado: a Feitoria do Linho-Cânhamo, que se localizava à
margem esquerda do Rio dos Sinos. Os primeiros 39 imigrantes
alemães que vieram para o estado desembarcaram do navio “Anna
Louise”, segundo Schäffer (1991, p. 167), destes 33 eram evangélicos
e 6 católicos. Ficaram instalados na Feitoria até que recebessem seus
lotes coloniais. O governo da Província batizou o núcleo de “Colônia
Alemã de São Leopoldo”, a qual se estendia por mais de mil quilômetros
quadrados. Como os limites da colônia iam, na direção Sul-Norte,
desde a localidade onde hoje é Esteio, até o chamado “campo dos
bugres”, hoje Caxias do Sul. Os imigrantes acabaram povoando os
arredores da região, formando, também, um núcleo em Hamburger
Berg, hoje o bairro de Hamburgo Velho, que originou a cidade de Novo
Hamburgo. Com o surgimento de várias casas comerciais nas
proximidades, o local convergiu a vida social dos colonos.

1825 Em 25 de julho deste ano, segundo Mauch e Vasconcellos
(1994), chegam os primeiros 43 colonos alemães na Feitoria Velha,
nas imediações da hodierna São Leopoldo.

1846 A extraordinária dedicação ao trabalho desencadeou o

progresso, o qual permitiu que a colônia alemã do Rio Grande do Sul
(São Leopoldo) se emancipasse de Porto Alegre, apenas 22 anos
depois de fundada. A variada produção acabou sendo o embrião
industrial do Vale do Rio dos Sinos. Em homenagem a esses imigrantes,
o dia 25 de Julho é Feriado Municipal (dia do colono e da imigração
alemã) em Santa Cruz do Sul e São Leopoldo, berços da Imigração
Alemã, no estado do Rio Grande do Sul, junto com Novo Hamburgo.

1849 Santa Cruz do Sul recebe seus primeiros imigrantes, do
Reno e da Silésia, tornando-se um dos principais núcleos de
colonização alemã do sul do país Estes, estabeleceram-se na colônia
de Santa Cruz – Picada Velha, hoje conhecida como Linha Santa
Cruz (altos do acesso Grasel, no trevo).

1850 Em Novo Hamburgo, surgem os primeiros curtumes, as selarias
e as oficinas dos sapateiros que abasteciam a província gaúcha com
seus produtos artesanais, o que contribui para a atribuição atual de
Capital Nacional do Calçado. O progresso chegou definitivamente
com a abertura de uma estrada de ferro, que acabou atraindo, para
as proximidades de sua estação, o centro comercial do povoado.

1852 Divulgada nas colônias alemãs do sul do Brasil, pela imprensa
em língua alemã, surge a idéia de germanidade, com características
de um imaginário étnico.

1854  Início do povoamento do Faxinal do João Faria, origem da
atual cidade de Santa Cruz do Sul.

1857 Início da colonização de Sinimbu, com a chegada do primeiro
imigrante, João Backes, que saiu da Alemanha no dia 10 de fevereiro
deste ano, chegando no Brasil no dia 1° de maio do mesmo ano. No
dia 1° de setembro, João recebia o lote n° 35 da linha de Sinimbu.
Os imigrantes pioneiros que, em Sinimbu, se instalaram, foram
responsáveis pelas primeiras roçadas e pelo plantio para o seu
sustento. Sinimbu foi distrito de Santa Cruz do Sul até 1992, ano
de sua emancipação.

1859  Deu-se a elevação do Faxinal do João Faria a condição de
Freguesia.

1860  Início da construção das primeiras sociedades (de jogos e
lazer) pelos colonos alemães, no RS, mesmo sem muito tempo para
a diversão e para o lazer, pois se encontravam muito envolvidos
com o trabalho.

1863 A primeira sociedade de tiro e cavalaria, fundada em Santa
Cruz do Sul, foi a Schützengilde, na hodierna região urbana de
Santa Cruz do Sul, no potreiro de propriedade José Ohland, depois
da família Borowky; entre as ruas Carlos Trein e São José; Félix
Hoppe e Tenente Coronel Oscar Jost, atuais. Os exercícios de tiro
eram realizados contra o morro em terras de Heinrich Peter Filter,
próximo do hoje, Colégio Mauá, junto à cervejaria de Carl Schütz
(MARTIN, 1999).

1866 A sociedade Schützengilde passa a oferecer aos associados
a primeira “cancha de bolão”, que ficava, onde hoje localiza-se o
Colégio Mauá.

1868  Fusão da Schützengilde com o Club Union, passando a
chamar-se de Deutscher Club ou Clube Alemão (atualmente Clube
União), sendo, portanto, a mais antiga sociedade santa-cruzense
em atividade.

1877 Surgiu a Vila de São João de Santa Cruz.; foi instalada,
quando conquistou sua autonomia política e estabeleceu-se uma
junta governativa que administrou até 1892.

1881  Conclusão do cadastramento dos lotes coloniais e, com isso,
marco final da colonização alemã em Santa Cruz do Sul.

1892  Nomeação do 1º intendente da Vila São João de Santa
Cruz, Coronel João Leite Pereira da Cunha.

1893 A Sociedade Ginástica é criada em Santa Cruz do Sul,

objetivando o desenvolvimento de atividades sociais, culturais
esportivas e, principalmente, a prática da ginástica acrobática.

1905  Vila São João de Santa Cruz recebe a visita do então
Governador Borges de Medeiros, para inaugurar a ferrovia que
ligaria Santa Cruz a Ramiz Galvão (hoje distrito de Rio Pardo).
Surpreendido pelo desenvolvimento do lugar, o Governador elevou-
a a condição de cidade, no mesmo dia.

1935 O governo brasileiro acirra uma campanha de
homogeneização nacionalista que elege as colônias alemãs no sul
do Brasil como alvo preferencial, embora também tenham sido
atingidas as colônias italianas e japonesas.

1944  Vila São João de Santa Cruz passou a chamar-se de Santa
Cruz do Sul.

1991  Plebiscito de Sinimbu em 10 de novembro, dia este que ficou
estabelecido por lei específica do Legislativo Municipal, como o dia
do município.

1992  Sinimbu desmembrou-se do município de Santa Cruz do
Sul, município do qual herdou traços marcantes, entre eles a alegria,
a hospitalidade e a seriedade em perseguirem os seus ideais. Vale
ressaltar que dos 100 novos municípios emancipados, Sinimbu era
o maior, mais populoso e, economicamente mais forte. Isto ocorreu
através da lei n° 9.614 de 20 de março de 1992. Tanto no município
de Santa Cruz do Sul, como em Sinimbu, os jogos tradicionais
acompanham a história dos descendentes da etnia alemã.

Situação Atual Este estudo é composto por 151 pessoas de
etnia alemã, de ambos os sexos, com idade compreendida entre 7
e 90 anos, residentes nos municípios de Santa Cruz do Sul e Sinimbu,
no Rio Grande do Sul. Observando o Quadro 1, verificamos que a
maioria dos sujeitos reside na zona rural. Do total, 86,8% são
moradores do município de Santa Cruz do Sul e 13,2% munícipes
de Sinimbu. No Quadro 2, observamos que dentre os entrevistados
as faixas etárias com maior freqüência situam-se entre 31 e 70
anos. Um pequeno número de sujeitos tem idade entre 71 e 90
anos. Adolescentes e jovens adultos estão representados com um
percentual de apenas 20%. Nas atividades observadas in loco, nas
festas típicas alemãs (Quadro 3), percebemos que o bolãozinho é o
jogo mais realizado, com maiores índices no sexo feminino. O jogo
de loto é praticado apenas por mulheres, enquanto o schoofkop
somente por indivíduos do sexo masculino. Já, o bolão de mesa é
jogado por ambos os sexos, porém com maiores freqüências no
sexo feminino. A atividade de argolinha (com o rutschbahn) é jogada,
quase que na totalidade, por indivíduos do sexo masculino, porém
o pife-pafe tem a maioria de jogadores do sexo feminino. Ainda,
verificamos jogos tradicionais praticadas em menores percentuais,
como: bola presa, canastra, tiro ao alvo, Eisstockschiesen,  tamancos
amarrados, serrar a tora e macau. Em relação às atividades que
fazem parte do dia-a-dia dos sujeitos de etnia alemã, verificamos
(Quadro 4), que as atividades mais praticadas são o jogo de
bolãozinho, pife-pafe, loto, bola presa, canastra, schoofkop, o bolão
de mesa, jogar bola. Alguns jogos são praticados somente por
indivíduos do sexo masculino:. bocha, general, xadrez,  sinuca e
boneca. O dominó é praticado somente por indivíduos do sexo
feminino. Outros jogos tradicionais também são realizados como:
o tiro ao alvo, argolinha (com Rutschbahn - banco de escorregar),
esconde-esconde, bolita, bilboquê, moinho e o eisstochsiessen,
jogo trazido da Alemanha em 2002 e realizado nas dependências
do Parque da Oktoberfest em Santa Cruz do Sul.

Do estudo realizado percebemos que a maior parte dos sujeitos
residem na zona rural, onde a cultura lúdica está sendo mais cultivada
pelos descendentes que moram no interior dos municípios, talvez
por ser uma das poucas possibilidades de entretenimento e lazer
disponível, o que propicia maior prática de jogos tradicionais, por
esta população. Dentre as atividades realizadas pelos indivíduos
descendentes de etnia alemã, destacam-se como atividades mais
praticadas: o bolãozinho, a loto, o schoofkop, bolão de mesa,
argolinha (com Rutschbahn - banco de escorregar), o pife-pafe,  a
bola presa, a canastra, tiro ao alvo, Eisstockschiesen, o bolão de
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mesa, tamancos amarrados, serrar a tora – Holzsaeger e o Macau
(jogo dos nove ou bacará) Tais brinquedos são de fácil acessibilidade
aos praticantes, uma vez que, normalmente, não necessitam de
altos custos para a prática. As atividades que exigem materiais
(objetos), com custo mais elevado, para a execução são praticadas
por um número restrito de indivíduos, como acontece com o jogo de
eisstockschiesen, que implica na utilização de peças importadas
(eisstocks), com um alto valor financeiro, inclusive por ser um jogo
recente no Brasil, trazido da Alemanha em 2002. Concluímos que
os descendentes étnicos alemães realizam uma gama de atividades
bem diversificadas, que exigem brinquedos (materiais) também
diversificados. Com isso, percebemos que o transporte, à população
mais jovem, da cultura lúdica de tal povo está acontecendo, mas
em pequena escala, com tendência progressiva à diminuição e até
à extinção, se não forem tomadas medidas cabíveis de preservação
da cultura lúdica de origem étnica alemã. Portanto, a necessidade
de incremento de eventos e de práticas de jogos tradicionais, seu
entendimento histórico e repercussão no cotidiano dos munícipes,
o que pode ser feito pela iniciativa pública e privada, mais

especificamente em universidades, poder público municipal, escolas
e entidades culturais, no sentido de garantir o registro vivo e a
vivência lúdica que compõem a história dos descendentes de etnia
alemã. A descrição sintética dos jogos tradicionais citados neste
estudo, encontra-se em texto publicado neste Atlas, no capítulo
intitulado “Jogos tradicionais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina”
de Burgos, Biguelini e Krebs.

Fontes

CUNHA, J. L. Os colonos alemães e a fumiculura: Santa Cruz do
Sul, Rio Grande do Sul 1849 – 1881. Santa Cruz do Sul: Livraria e
Editora da FISC, 1991.

FONTOURA, S. R. H. da. A cultura no desenvolvimento do turismo
em Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul: UNISC, 1999. (Dissertação
de Mestrado em Desenvolvimento Regional).

KISHIMOTO, T. Jogos tradicionais infantis: o jogo, a criança e a

educação. Petropólis: Vozes, 1993.

MARTIN, H. E. Recortes do passado de Santa Cruz. Santa Cruz do
Sul: EDUNISC, 1999.

MAUCH, C; VASCONCELLOS, N. (org.) Os alemães no sul do
Brasil: cultura, etnicidade, história. Canoas: ULBRA, 1994.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO. Histórico.
Acessado em: 05 de out. de 2005. Disponível em:
www.saoleopoldo.rs.gov.br/home/show_page.asp

RIGHI, J. V.; BISOGNIN, E. L.; TORRI, V. Povoadores da quarta
colônia. Porto Alegre: EST Edições, 2001.

SCHÄFFER, N. O. Os alemães no Rio Grande do Sul: dos números
iniciais aos censos demográficos. In: MAUCH, C; VASCONCELLOS,
N. (org.) Os alemães no sul do Brasil: cultura, etnicidade, história.
Canoas: ULBRA, 1994.

WINCK, R. Santa Cruz do Sul: urbanização e desenvolvimento.
Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2002.

Quadro 1
Jogos tradicionais descendentes alemães, 2005
Sujeitos discriminados por município e zona de moradia, n=151

Quadro 2
Jogos tradicionais descendentes alemães, 2005
Sujeitos discriminados por sexo e idade, n=151

Quadro 3
Jogos tradicionais descendentes alemães, 2005
Atividades lúdicas dos sujeitos, discriminados por sexo, observados no momento
da entrevista

(1) múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos da etnia alemã (n=151)

Quadro 4
Jogos tradicionais descendentes alemães, 2005
Atividades lúdicas realizadas no dia-a-dia relatas pelos sujeitos, discriminados
por sexo

(1) múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos da etnia alemã (n=151)


