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Origens  A presença de portugueses a partir do século XVII e a
vinda de alemães e italianos da Europa a partir do século XIX marca-
ram o início da colonização e composição da cultura e desenvolvi-
mento no sul do Brasil. Inicialmente, com fins militares (no século
XVII), a ocupação foi se ampliando também para fins de trabalhos
agrícolas e após, principalmente, com italianos e alemães, houve a
instalação de indústrias, isto já entre os séculos XIX e XX. Na baga-
gem dos imigrantes também foi trazida a cultura lúdica caracteriza-
da por diferentes jogos tradicionais, que foram preservados nas
novas terras, em alguns aspectos modificados, dando a feição particu-
lar da miscigenação de culturas que hoje habitam os estados do sul do
Brasil. Como se poderá ver adiante, os marcos de memória que
caracterizam a história da cultura européia enraizada no Rio Grande
do Sul (RS) e Santa Catarina (SC),  revelam jogos tradicionais que
ainda hoje permanecem no cotidiano dos descendentes das etnias
estudadas. A cultura lúdica mostrada neste estudo, refere-se aos
dados coletados no Instrumento II de uma pesquisa mais ampla: “Brin-
quedos e brincadeiras tradicionais no sul do Brasil: uma interpretação
na abordagem da teoria dos sistemas ecológicos”. A compreensão
dos jogos dos tempos passados, exige auxílio da visão antropológica,
para discriminar o jogo em diferentes culturas. O homem, através dos
séculos, vem passando seu conhecimento e, inclusive os jogos, de
geração para geração, o que produz um arcabouço de experiências e
possibilita a transmissão destas, aos seus sucessores.

Definições  O  ‘jogo tradicional’ é uma atividade de caráter
lúdico-desportivo que expressa a cultura étnica de lazer, educação
e entretenimento dos grupos sociais, regulada por normas
institucionais, ou por acordos entre os pares e que tem como
principal objetivo a alegria do encontro da família, do grupo de
amigos, das comunidades, a cooperação entre os pares e a parti-
cipação em competições festivas, que buscam a integração e
socialização de participantes e sociedades. Por sua vez , a
‘brincadeira’ é um processo de brincar, numa ação interativa entre
dois ou mais indivíduos ou de um indivíduo com objetos do mundo
social (brinquedos). Tal interatividade na imitação, criação ou
transfiguração, constrói simbolicamente uma ação social e afetiva
que gera significados singulares de aprendizagem, desenvolvi-
mento e socialização do indivíduo que dela participa. Assim, o
processo de brincar pode ser considerada sinônimo de jogo, mas
nem todo jogo é brincadeira, pois esta tem caráter eminentemente
não formal. Já o ‘brinquedo’ pode ser considerado um objeto
material (físico), que tem caráter lúdico, utilizado no jogo, na
brincadeira ou no brinquedo, quando este tem o sentido de ação
lúdica, de jogo, de brincadeira. Neste termos, o presente estudo
tem o objetivo de caracterizar jogos tradicionais no Estado do RS
e parte de SC, o contexto de aprendizagem dos praticantes, bem
como aspectos da comunicação às gerações sucessoras, como se
pode ter em conta pela cronologia que se segue, ora entendida
como ponto de partida da investigação.

1653 Ocupação pelos  jesuítas de local que abrigaria uma das
cidades mais representativas da cultura portuguesa no sul do país:
Rio Pardo - RS.

1740 Inicia - se a colonização, no sul do Brasil, de famílias açoria-
nas, atraídas, organizadas e financiadas pela Coroa Portuguesa.

1747 O Rei de Portugal conclamou casais açorianos para se esta-
belecerem no Brasil: os homens não podiam ter mais de 40 anos e
as mulheres não mais de 30 anos. A região sul foi beneficiada com
a vinda dos açorianos que se constituíram nos primeiros imigrantes
a promoverem, efetivamente, a ocupação das terras.

1750 As duas coroas ibéricas (Colônia de Sacramento-RS e Sete
Povos das Missões-RS), assinaram o Tratado de Madri, que deter-
minava a troca da Colônia de Sacramento pelos Sete Povos das
Missões, permitindo assim, que portugueses e espanhóis passas-
sem a explorar terras com fronteiras bem definidas, no Brasil. O
desembarque de uma nova leva de imigrantes, vindos das ilhas da
Madeira e dos Açores, se espalhou ao longo de toda a costa, de
Laguna - SC a São Francisco do Sul - SC, trazendo um novo ânimo
à cidade de Itajaí - SC.  Rio Pardo - RS começa a formar-se como
povoação regular. Antes, era habitada por índios Tapes, que eram

Jogos tradicionais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina
MIRIA SUZANA BURGOS, GABRIELA BIGUELINI E RUY JORNADA KREBS

de boa índole e se dedicavam à agricultura. Até então, o Rio Grande
do Sul era considerado pelos europeus como “terra de ninguém”.

1754 Agregando-se aos militares e suas famílias, os açorianos
chegam em Rio Pardo, trazidos por Gomes Freire de Andrade para
ocupar as terras das Missões. Nessa época, também foram distri-
buídas sesmarias a muitos militares da Fortaleza, como forma de
povoar e ocupar as terras, iniciando a história da cidade de carac-
terísticas culturais portuguesas.

1757 Foi criada a Aldeia de São Nicolau em Rio Pardo, com o
objetivo de abrigar os índios que foram trazidos dos Sete Povos das
Missões por Gomes Freire.

1759 Açorianos atraídos pela enorme quantidade de baleias da
costa do litoral norte catarinense iniciaram a colonização da região
onde hoje está localizado o município de Penha, em Santa Catarina.
Uma das primeiras construções do povoado foi a Capela de São
João Batista, que ainda mantém sua estrutura original.

1769 Criação da Freguesia de Nossa Senhora do Rosário de Rio
Pardo, a Quarta do Rio Grande do Sul, em função do progresso da
região, gerado pelo surgimento de grandes estâncias de gado e de
desenvolvimento da indústria pastoril.

1775 Cerca de 55% da população do Rio Grande do Sul era açori-
ana, pois nas áreas puramente açorianas havia em torno de 10.503
indivíduos desta etnia.

1777 No estado de Santa Catarina, a fundação do povoado da
Armação das Baleias de Itapocorói, atraiu inúmeros moradores.
Neste local, os portugueses mantinham uma espécie de quartel
general, destinado à captura de baleias. Desse núcleo seriam for-
mados os municípios de Penha e Piçarras.

1808  Ponto de partida para a efetiva colonização no Brasil, com
a vinda da Família Real de Portugal.

1808 Promulgação de um decreto por D. João VI que assegurou a
todo e qualquer estrangeiro o direito à propriedade de terras em
território brasileiro.

1809 Na primeira divisão administrativa da Capitania do Rio Grande
de São Pedro, por Decreto Real, foram criadas as quatro primeiras
vilas do atual Estado do RS: Porto Alegre, Rio Grande, Santo Antô-
nio da Patrulha e Rio Pardo, que ficou com a maior parte do terri-
tório, abrangendo 156.803 km², o que hoje corresponde ao território
de mais de 300 municípios gaúchos.

1820-1830 Início da Revolução Industrial na Alemanha, que al-
cançou seu auge logo após a unificação do país, em 1871.

1823 O povoado açoriano instalado na atual cidade de Itajaí - SC
começou a se organizar: ganhou uma capela e um cemitério.

1824 O governo imperial notificava o Presidente da Província do
Rio Grande do Sul, José Feliciano Fernandes Pinheiro, que iria ser
fundada uma colônia de alemães.

1824 A primeira leva de imigrantes alemães chegou a Porto Alegre,
então capital da Província de São Pedro do Rio Grande, em 18 de
julho de 1824, sendo logo depois enviada para a desativada Feitoria
do Linho-Cânhamo, um estabelecimento agrícola do Império, que
não dera resultados. A Feitoria localizava-se à margem esquerda do
Rio dos Sinos. Então os primeiros 39 imigrantes alemães que foram
conduzidos ao Rio Grande do Sul, desembarcaram do navio “Anna
Louise”, segundo Schäffer (1991, p. 167), sendo 33 evangélicos e 6
católicos. Estes foram instalados na Feitoria até que recebessem
seus lotes coloniais. O governo da Província batizou o núcleo de
“Colonia Alemã de São Leopoldo”, a qual se estendia por mais de
mil quilômetros quadrados. 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 e, com isso, os imigrantes
foram se espalhando pela região e formaram, também, um núcleo
em Hamburger Berg, hoje o bairro de Hamburgo Velho, que deu
origem à cidade de Novo Hamburgo. Várias casas comerciais surgiram
nas proximidades e para o local convergiu a vida social dos colonos.

1825 No dia 25 de julho deste ano, segundo Mauch, Vasconcellos
(org.) (1994), a Feitoria Velha, nas imediações da hodierna São
Leopoldo, acolhe os primeiros 43 colonos alemães do RS.

1831-1834   Praticamente se anula a imigração estrangeira para
o Brasil, até que um ato adicional do governo brasileiro transfere a
competência, em matéria de colonização, às províncias.

1832 É aprovada uma lei sobre naturalização de estrangeiros, que
estabelece aos cidadãos tornarem-se brasileiros maiores de 21
anos, que residem no Brasil há pelo menos 4 anos. Também acon-
tece a fundação da comunidade de culto evangélico dos imigrantes
alemães instalados em Novo Hamburgo – RS.

1833 Criação do distrito de Itajaí - SC, à margem direita do rio,
junto à sua foz, com a Paróquia do Santíssimo Sacramento, que no
ano anterior passava da jurisdição de São Francisco – SC para a de
Porto Belo - SC.

1835  Fundação da primeira escola de Itajaí - SC.

1843 O tempo para naturalização reduz-se para dois anos.

1846 Pela Lei Provincial n° 3, Rio Pardo foi elevada à categoria de
cidade, em decorrência de seu progresso, e também como conse-
qüência da visita do Imperador D. Pedro II, ocorrida em janeiro
daquele mesmo ano.

1846 Pela Lei Provincial n° 3, Rio Pardo foi elevada à categoria de
cidade, em decorrência de seu progresso, e também como conse-
qüência da visita do Imperador D. Pedro II, ocorrida em janeiro
daquele mesmo ano. Em 1865 D. Pedro II passou novamente por
Rio Pardo, na viagem que fez a Uruguaiana, onde assistiu à rendi-
ção das tropas de Solano Lopes, durante a Guerra do Paraguai.
Sem terra para adoção, os imigrantes alemães são conduzidos
para as terras devolutas da base da serra, necessitando fazer a
derrubada da mata para a ocupação e o trabalho da terra. O
progresso desencadeado pela extraordinária dedicação ao trabalho
ensejou que a colonia alemã do Rio Grande do Sul (São Leopoldo)
se emancipasse de Porto Alegre, apenas 22 anos depois de fundada.
Concorreu para este fato serem os alemães, além de “Landmann”
(agricultor), também “Hand-Werker” (artesão). Daí uma variada
produção que acabou sendo o embrião industrial do Vale do Rio dos
Sinos. É em homenagem a esses imigrantes que o dia 25 de Julho
é  Feriado Municipal em Santa Cruz do Sul e São Leopoldo, berço
da Imigração Alemã no RS.

1848 Foi oferecido, a cada província, 36 léguas quadradas para a
colonização e o Rio Grande do Sul criou mais quatro colônias, pois
após a Guerra dos Farrapos veio a crescer o número de alemães.

1849 Marco cronológico inicial em virtude da fundação da colônia
neste ano. Os imigrantes alemães chegaram na região de Santa
Cruz do Sul - RS.

1850 Surgiram, em Novo Hamburgo - RS, atual capital nacional do
calçado, os primeiros curtumes, as selarias e as oficinas dos sapa-
teiros que abasteciam a província gaúcha com seus produtos
artesanais. 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 Começa a idéia de germanidade, com características de um
imaginário étnico, que foi divulgada nas colônias alemãs do sul do
Brasil pela imprensa em língua alemã.

1860 Reconhecimento oficial do povoado de Itajaí-SC. Muito antes
da fundação do povoado, navios já atracavam no Porto de Itajaí,
que desde aquela época tem sido a principal fonte econômica da
região.

1860 Os colonos alemães no RS, começaram a construir as primeiras
sociedades (de jogos e lazer), mesmo sem muito tempo para a diversão
e para o lazer, pois se encontravam muito envolvidos com o trabalho.

1865 A primeira sociedade de tiro e cavalaria, fundada em Santa
Cruz do Sul, foi a Schützengild, na hodierna região urbana de Santa
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Cruz do Sul (no potreiro de propriedade do Sr. Borowky, depois Paul
Ohland, entre as ruas Carlos Trein e São José, e Félix Hoppe e
Tenente Coronel. 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 Schützengilde passa a oferecer aos associados a primeira
‘cancha de bolão’ (nas imediações do atual Colégio Mauá) de Santa
Cruz do Sul

1867 O Agente Intérprete da Colonização, Carlos Koseritz, em
seu relatório à Administração Central das Colônias da Província,
referia que a imigração necessitaria ser reativada, para não cair no
esquecimento.

1868 A Schützengild  fundiu-se com  o Club Union, passando a
chamar-se de Deutscher Club ou Clube Alemão, hoje atual Clube
União, que é, portanto, a mais antiga sociedade santa-cruzense em
atividade.

1868 Criação da comarca de Itajaí - SC pela Lei n.º 603 de 13 de
abril de 1868.

1876 Sob a chefia de Lourenço Biazus e João Frota, chegaram  70
famílias de imigrantes italianos, os quais ficaram estarrecidos ao
encontrar os russos-alemães fugindo do núcleo  para onde eles
estavam sendo enviados.

1878 Padre Marcelino de Souza Bittencourt faz a celebração da
primeira missa no novo núcleo italiano, em Silveira Martins (RIGHI;
BISOGNIN; TORRI, 2001).

1881 Marco final da colonização alemã em Santa Cruz do Sul,
uma vez que se dá por concluído o cadastramento dos lotes coloniais.

1893 Criação da Sociedade Ginástica, voltada para atividades
sociais, culturais esportivas, principalmente, no início, com a
ginástica acrobática em Santa Cruz do Sul.

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

1937 Ano que marca a ocupação de Rio Pardo pelos portugueses
açorianos, por questões de estratégia militar de defesa do território
nacional.

1984 Primeira Oktoberfest em Blumenau – SC, no mês de outubro,
com o objetivo de mostrar ao país a cidade “mais alegre do Brasil”.

2003-2005 Entre as diversas tradições estabelecidas por imi-
grantes europeus no RS e em SC, situam-se brinquedos e brinca-
deiras tradicionais que compõem a cultura lúdica dos povos,  acom-
panham as atividades do dia a dia e de convivência social, princi-
palmente as realizadas nas horas de lazer. O sul do Brasil mostra
características peculiares de jogos tradicionais, por conta da diver-
sificação étnica que compõe o processo de colonização.

Situação atual dos jogos tradicionais  Hodiernamente, os
jogos tradicionais realizados por descendentes das etnias alemã,
italiana e portuguesa apresentam especificidades de cada cultura,
como também, jogos comuns, como é o caso do jogo de bocha, da
canastra, do pife-pafe e jogar bola. Como atividades especificas ,
podemos citar:  Cultura Alemã - bolãozinho, tiro ao alvo, loto, bola
presa, schoofkop, general, bolão de mesa, serrador, cabo de guer-
ra, rutschbahn, eisstockschiesen, skat, jogo dos nove e lenhador;
Cultura Italiana - bisca, trissete, tômbola, escova, pipa, tranca,
mora, quatrilho, arremesso de queijo, fazer bígole e cinquilho;
Cultura Portuguesa - vaca parada, tiração de argolinhas, estafeta
e jogo do osso. Para detalhar a caracterização dos jogos tradicionais
atualmente praticados no dia-a-dia, apresentaremos, inicialmente,
a descrição sumária das atividades lúdicas (Quadro 1), seguida dos
resultados de uma pesquisa realizada nos municípios de RS: Santa
Cruz do Sul e Sinimbu, (etnia alemã), Caxias do Sul, Santa Maria
e Relvado (etnia italiana), Rio Pardo (etnia portuguesa); e SC:
Blumenau (etnia alemã), Blumenau, Balneário Camboriú e Itajaí
(etnia italiana), Itajaí (etnia portuguesa).

Sujeitos do estudo e metodologia  Para o desenvolvimento
da pesquisa sobre jogos tradicionais no Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, nos anos de 2003, 2004, 2005, foram  entrevistados 533

sujeitos, descendentes das etnias alemã, italiana e portuguesa,
constituindo uma mostra indicativa. Observando o Quadro 2, em
relação ao número de sujeitos investigados, verificamos que 59,8%
dos investigados são gaúchos e 40,2% catarinenses. Do Rio Grande
do Sul, 27,2% se encontram na zona urbana e 32,6% na zona rural.
Destes, no meio urbano, da etnia alemã, entrevistamos 6,8% em
Santa Cruz do Sul, da etnia italiana 11,1% em Relvado e 1,5% em
Santa Maria e, da portuguesa, 7,8% em Rio Pardo. Já, no meio
rural, coletamos dados com 17,8% em Santa Cruz do Sul e 3,8% em
Sinimbu (etnia alemã), 9% em Caxias do Sul (etnia italiana) e 2,1%
em Rio Pardo (etnia Portuguesa). Em Santa Catarina, entrevista-
mos um número mais expressivo de indivíduos na zona urbana,
onde, 7,1% de Balneário Camboriú, 3,9% de Itajaí e 0,8% de
Blumenau são descendentes de italianos, 21,8% que moram em
Blumenau são descendentes de alemães e 1,1% dos residentes em
Itajaí são de etnia portuguesa. Quanto àqueles que moram na zona
rural, investigamos 5,4% de etnia alemã, os quais são de Blumenau.
A metodologia adotada foi a pesquisa descritivo-exploratória, com
utilização do inventário de práticas de atividades lúdicas tradicionais,
aplicado através de técnica de entrevista.

Resultados  Através dos dados coletados, analisamos os indiví-
duos que estavam praticando brinquedos e brincadeiras tradicio-
nais em festas de sociedades, encontros de amigos em bares, banca
de jogo do bicho e na beira da praia. Quanto à profissão dos sujeitos
investigados (Quadro 3), vemos que a maior parte (20,8%) são
agricultores, o que nos remete a observar que, dentre os locais
investigados, havia salões de sociedades, que se localizam na zona
rural e urbana dos municípios, então muitos dos sócios (participan-
tes dos brinquedos e brincadeiras) residem no interior e trabalham
na roça; 15,9% são estudantes e 5,1% comerciantes. Analisando as
profissões estratificadas por etnia e sexo, percebemos que os
sujeitos descendentes de alemães, de ambos os sexos, em sua
maioria (6% e 8,6%) trabalham com a agricultura. Os descendentes
italianos, em grande parte, 4,9% do sexo masculino e 2,4% do
feminino, são estudantes, o que também acontece na etnia portu-
guesa, onde 2,6% dos homens e 1,9% das mulheres estudam. Um
dado com menor percentual, mas que nos chama a atenção é que
4,8% do total de indivíduos são aposentados, mas observamos que
a maioria destes ainda continuam desenvolvendo alguma atividade
profissional, o que acontece principalmente no meio rural, onde as
pessoas mesmo aposentadas permanecem desenvolvendo
atividades de agricultura.

Em relação às atividades que fazem parte do dia-a-dia dos sujeitos
de etnia alemã, verificamos com o Quadro 4, que a atividade mais
praticada é o jogo de canastra (38,2%), que é jogado com muita
freqüência (18,6%) pelo sexo masculino dos catarinenses. Dentre
os 22,3% que jogam dominó, 13,9% são homens do estado de Santa
Catarina. O bolãozinho é jogado por 21,6%, sendo mais praticado
pelo sexo feminino do Rio Grande do Sul, ou seja, 17,9%. Já, a
bocha é praticada por 21% dos entrevistados, mas quase totalidade
dos praticantes, desta atividade, são de Santa Catarina, isto é,
15,5% do sexo masculino e 5,1% do sexo feminino.  Ainda, observa-
mos o pife-pafe que é jogado por 17,6%, e verificamos que a prática
deste jogo acontece somente no Rio Grande do Sul, sendo que o
sexo feminino é responsável pela maior freqüência de tal jogo
(10,5%). A atividade de tiro ao alvo também é praticada por 17,6%
dos indivíduos, sendo realizada em ambos os Estados, tanto pelo
sexo feminino, quanto pelo masculino, mas a ênfase principal da
prática se dá no sexo masculino de Santa Catarina, que é respon-
sável por 7,8% da realização. Novamente vemos que há jogos
tradicionais que são realizados em índices menores, mas conside-
ráveis, como: o schoofkop, o rutschbahn e o eisstochsiessen, sendo
que os dois últimos são observados somente no Rio Grande do Sul.

Com referência ao Quadro 5, atividades realizadas pelos sujeitos
descendentes de italianos, é possível notar que o jogo com maior
prática é a canastra, realizada por 31,4% dos sujeitos, sendo mais
jogada no Rio Grande do Sul, por ambos os sexos, sendo 12,9% das
mulheres e 10,7% dos homens. A bocha é jogada por 30,3%, com
maior prática em Santa Catarina, pelo sexo masculino que realiza
a atividade em 14%. Quanto ao dominó, realizado por 24,7%, é
possível observar que 13,5% dos homens catarinenses praticam tal
atividade, sendo que entre as mulheres a maior prática deste jogo
acontece no Rio Grande do Sul, por 4,5%. A atividade de jogar bola
é praticada por 19,1%, com maiores índices no Rio Grande do Sul,
em ambos os sexos, uma vez que o masculino perfaz 8,4% e o
feminino 6,1%. Já, o jogo de bisca é jogado por 16,3% somente

pelos sujeitos do Rio Grande do Sul e, principalmente, pelo sexo
feminino, que o pratica em 13,4%. Também foram citadas outras
brincadeiras tradicionais italianas, como o trissete, a tômbola, a
pipa, a mora, o quatrilho, entre outros, porém em índices menores.

As atividades realizadas no cotidiano dos descendentes de portu-
gueses, Quadro 6, nos revelam que a brincadeira mais praticada é
o pegar, realizado por 22,1%, mas apenas pelos sujeitos do Rio
Grande do Sul, com maior índice (15,3%) no sexo masculino. Já a
atividade de esconde-esconde é praticada por 18,6%, somente no
estado gaúcho e, principalmente, pelos homens (11,8%). O jogo de
bocha é realizado apenas por indivíduos do sexo masculino no Rio
Grande do Sul, ou seja, 15,3%. Percebemos que o jogo de dominó é
realizado por 11,8% dos entrevistados, mas apenas pelos sujeitos
masculinos, em ambos os estados. A atividade de pife-pafe é jogada
por 10,2% dos sujeitos, mas com maior freqüência (5,1%) pelo sexo
masculino do Rio Grande do Sul, sendo que o jogo de sinuca tam-
bém é praticado por 10,2% dos sujeitos, com maior freqüência no
sexo masculino de Santa Catarina, que o joga em 6,8% dos casos.

Com o Quadro 7, vemos que os maiores responsáveis pelo ensino
das atividades são os pais (41,5%), amigos (41,2%) e avós (3,8%).
Na etnia alemã a aprendizagem se deu, no sexo masculino, princi-
palmente através de amigos, ou seja, 14,3%, no sexo feminino
10,5% foram ensinadas pelos pais. Dentre os descendentes italia-
nos, vemos que os homens aprenderam a realização de brinquedos
e brincadeiras tradicionais principalmente com os amigos (10,5%)
e as mulheres com os pais 6%). Ainda, na etnia portuguesa, é
possível observar que 3,4% do sexo masculino foram ensinados
pelos amigos e, o sexo feminino, aprendeu em 0,6% tanto com os
pais, quanto com os amigos. Também verificamos que o professor
de Educação Física foi o responsável por 2,1% do ensino, sendo
mais citado pelo sexo feminino da etnia portuguesa, que em 0,8%
teve a aprendizagem realizada com o auxílio deste profissional.

Em relação ao tipo de confecção dos brinquedos, dados expressos no
Quadro 8, vemos que a grande maioria, ou seja, 91,2% destes são
industrializados e apenas 8,8% são artesanais. Dentre os brinquedos
de confecção artesanal, percebemos que, na etnia alemã, no sexo
feminino (2,4%) foram mais utilizados brinquedos artesanais que o
sexo masculino, enquanto na etnia italiana somente o sexo masculino
tem brinquedos de confecção artesanal, perfazendo 1,9% e, ainda,
na etnia portuguesa os homens tiveram em 1,7% brinquedos com
confecção artesanal e as mulheres em 0,6%.

No Quadro 9 é apresentada a especificação dos brinquedos confec-
cionados artesanalmente e se constata que 14,9% dos brinquedos
feitos de forma artesanal são serras, 12,7% mesas (de bolãozinho e
bolão de mesa) e 8,5% são bonecas de pano.  Entre os descendentes
alemães vemos maior diversidade de brinquedos confeccionados de
modo artesanal, sendo que 10,6% dos sujeitos masculinos brincavam
com serras artesanais e 10,6% dos sujeitos femininos com mesas de
bolãozinho e bolão de mesa. Na etnia italiana tanto os homens
(4,3%), quanto às mulheres (8,5%) brincavam com lança, loto e casi-
nha e, ainda, na etnia portuguesa grande parte do sexo masculino
(6,4% em cada categoria) utilizavam vaca mecânica e laço e o sexo
feminino usava, em 2,1%, de bonecas de pano.

Quanto ao responsável pela confecção dos brinquedos (Quadro
10), percebemos que 53,2% destes foram feitos pelos próprios
jogadores, 21,3% não lembram quem realizou a confecção, 6,4%
foram criados por pessoas mais idosas e 6,4% pelo pai. Dentre os
sexos, vemos que o masculino em todas as etnias atingiu maiores
índices na confecção realizada pelos próprios jogadores, sendo:
8,5% na alemã, 14,9% na italiana e 14,9% na portuguesa. Já, no
sexo feminino, observamos que na etnia alemã 8,5% faziam os
próprios brinquedos, 2,1% da etnia italiana não lembram quem
confeccionava os brinquedos e 6,4% das descendentes de portu-
gueses confeccionavam seus brinquedos.

Com o Quadro 11 é possível verificar o tempo dedicado para a
realização de brincadeiras durante a semana, observando-se que
16% dos indivíduos não jogam no decorrer da semana, 16% dedi-
cam 2 horas para a realização dos jogos, 14,1% realizam as
atividades lúdicas durante 3 horas semanais e 12,2% no decorrer
de 4 horas por semana. Quanto aos sujeitos que jogam durante a
semana, percebemos, na etnia alemã, que o sexo masculino em
4,7% utiliza 3 horas semanais para as atividades, enquanto o femi-
nino em 3,4% dedica 2 horas. Nos descendentes de italianos, vimos
que os homens em 4,5% dispõem de 2 horas por semana às
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atividades e as mulheres em 4,1% disponibilizam de 3 horas sema-
nais para os jogos. Ainda, na etnia portuguesa, o sexo masculino
dedica 2 horas (1,5%) e 4 horas (1,5%), enquanto o feminino, na sua
maioria, 0,8% realiza os jogos durante 2 horas por semana.

Em relação ao tempo dedicado para a realização de brincadeiras, no
final de semana (Quadro 12), verificamos que os descendentes das
etnias alemã e italiana são os que mais dedicam suas disponibilida-
des, sendo que 23,6% das pessoas entrevistadas jogam durante 4
horas, 19,1% dedicam 3 horas para a realização das atividades, 13,7%
usam 2 horas por final de semana e 11,1% fazem a prática dos jogos
no decorrer de 6 horas. Na etnia alemã, a maioria, de ambos os
sexos, realiza atividades durante 4 horas do final de semana, ou seja,
6,6% do masculino e 6,4% do feminino. Entre os descendentes italianos,
vemos que maior parte do sexo masculino (4,9%) utilizam 4 horas e
3,8% do feminino dedicam 3 horas por final de semana. Na etnia
portuguesa a maior parte dos homens (3%) joga durante 4 horas e
das mulheres (0,9%) no decorrer de 6 horas.

No Quadro 13 observamos os locais utilizados para a realização das
brincadeiras e vemos que a grande maioria, 40,9% opta por jogar nos
salões da sociedade, 34,3% brincam na própria casa e 22,7% no
clube. Dentre a etnia alemã é possível perceber que ambos os sexos
têm maior prática de atividades nos salões da sociedade, pois 14,8%
dos entrevistados masculinos e 17,8% dos sujeitos femininos reali-
zam os jogos nestes lugares. Já, na etnia italiana vemos que o sexo
masculino realiza as suas nas canchas (de bocha) da praia em 4,9%,
pois em Balneário Camboriú, onde entrevistamos muitos sujeitos
(há 11 canchas espalhadas à beira mar), enquanto o sexo feminino
pratica os jogos na casa de amigos em 3,4%. Dentre os sujeitos de
descendência portuguesa, notamos que ambos os sexos praticam
brinquedos e brincadeiras tradicionais em casa, uma vez que os
homens perfazem 3,2% e as mulheres 2,1%.

Quanto à aprendizagem de brinquedos e brincadeiras com os pais
(Quadro 14), verificamos que 73% aprenderam alguma atividade
com os pais, enquanto 26,4% não aprenderam. Observamos, que
dentre os que não tiveram aprendizagem, os maiores índices se
encontram na etnia alemã, que no sexo masculino perfez 8,3% e no
sexo feminino 4,3%.

Entre as brincadeiras aprendidas com os pais (Quadro 15), verifica-
mos que a maior parte dos investigados foi ensinada a realizar
atividades com carta, uma vez que foi citada por 37% dos sujeitos,
9,2% aprenderam a jogar dominó, 8,3% a jogar bocha, 7,1% realiza-
ram a aprendizagem da atividade de esconde-esconde e 6,8% a
brincar com boneca de pano. Na etnia alemã percebemos que os
maiores índices, no sexo masculino, são 14,4% jogos com cartas e
3,8% dominó, no sexo feminino 7,3% aprendeu a jogar com as cartas
e 4,1% a brincar de esconde- esconde. Na etnia italiana, sexo mascu-
lino, vemos que 6,8% foram ensinados a brincar com carta e 3,4% a
jogar bocha, enquanto no sexo feminino 7,3% aprenderam atividades
com cartas e 0,8% a brincar com boneca de pano e mesmo número
(0,8%) a brincar de roda. Ainda, na etnia portuguesa, os homens em
0,9% também  foram ensinados a jogarem brincadeiras com cartas e
em 0,8% a jogarem bocha, já, as mulheres aprenderam a brincar de
boneca de pano (0,8%), pegar (0,6%) e de casinha (0,6%).

A aprendizagem de brinquedos e brincadeiras realizada com os
avós, dados expressos no Quadro 16, nos mostra que 74,1% não
tiveram nenhuma brincadeira aprendida com os avós, porém 25,9%
realizaram tal aprendizagem. Em relação aos sujeitos que apren-
deram brinquedos e brincadeiras com os avós, percebemos que da
etnia alemã 8,8% são do sexo masculino e 8,4% do feminino, nos
descendentes de italianos notamos que 4,7% são homens e 1,3%
mulheres, enquanto na etnia portuguesa 1,9% pertencem ao sexo
masculino e 0,8% ao feminino.

No Quadro 17 encontramos a especificação das brincadeiras apren-
didas com os avós, na qual visualizamos que 9% aprenderam
atividades com cartas, 2,3% a brincar de esconde-esconde, 1,9% de

boneca de pano, 1,5% foram ensinados a jogar bolãozinho e 1,3% a
praticarem o jogo de loto. Analisando as etnias e a variável sexo, é
possível perceber que na alemã, o sexo masculino tem maiores
freqüências na aprendizagem de atividades com cartas (2,1%), com
bolas (0,9%) serrador (0,9%) e carreta (0,9%), enquanto no feminino
os índices mais elevados estão nos jogos de cartas (2,4%), esconde-
esconde (1,3%), bolãozinho (1,3%) e loto (1,3%). Na etnia italiana
vemos que o sexo masculino aprendeu em 3,6% atividades com
cartas e 0,8% o jogo de 3 marias, o sexo feminino em 0,9% realizou
a aprendizagem de atividades com cartas e em 0,6% a brincar com
boneca de pano. Já, na etnia portuguesa, sexo masculino, 0,4%
foram ensinados a andar de carrinho de lomba e 0,2% de carreta,
enquanto no sexo feminino 0,4% aprenderam a brincar de boneca
de pano e 0,2% de esconde-esconde.

Em termos de especificação das mudanças sofridas pelas brincadei-
ras, Quadro 18, é possível verificar que 15,9% acreditam que hoje em
dia as brincadeiras são mais modernas e variadas, 13,3% afirmam
que hoje em dia tudo é comprado, fazendo relação com anos atrás
em que os brinquedos eram confeccionados artesanalmente, 11,8%
dizem que atualmente as crianças preferem jogar bola, jogar
videogame, assistir programas de televisão e estar á frente do
computador, do que praticar outros tipos de brincadeiras mais antigas.

Considerações Finais  A maioria dos sujeitos reside na zona
urbana, porém no Rio Grande do Sul, a maior parte destes são
moradores da zona rural, confirmando a hipótese de que neste
Estado as atividades tradicionais são mais cultuadas nesse meio.
Quanto à profissão dos entrevistados, é possível verificar que os
agricultores são maioria, o que nos remete inferir que estas pesso-
as buscam realizar brinquedos e brincadeiras para ocupar o tempo
livre, já que por trabalharem na lavoura e morarem no meio rural,
não há outras possibilidades de lazer diversificadas.  Através da
análise das atividades realizadas no dia-a-dia da etnia alemã,
concluímos que há riqueza de diversificação dentre as atividades
encontradas, pois as brincadeiras citadas são bem variadas,
necessitando ou não de materiais (brinquedos). Vemos que o jogo
de canastra, o dominó, o bolãozinho e a bocha são os mais praticados,
sendo que estas atividades são mais viáveis para a realização,
porque não exigem muitos requisitos para a prática e são encontra-
das com facilidade em locais diversos, embora os brinquedos
utilizados para a prática destas apresentam diversidade.

Nas atividades do cotidiano de descendentes italianos é possível
inferir que no Rio Grande do Sul há uma maior diversificação
dentre os jogos encontrados, do que em Santa Catarina e um
dado original é que algumas atividades lúdicas tradicionais são
ligadas ao mundo do trabalho, como é o caso de ‘fazer bígole’
(massa), ‘arremesso de queijo’, ‘debulhar milho’ e o ‘carrinho’. As
atividades mais praticadas são a canastra, a bocha, principalmente
em Santa Catarina, onde encontramos várias canchas à beira-
mar, que permitem aos sócios encontrarem-se diariamente para a
prática do jogo, facilitando a relação de trocas, bem como o lazer,
já que a maioria dos praticantes, destas canchas, é aposentada e
não possuem uma ocupação dominante. Ainda jogam dominó,
bisca, trissete, tômbola e em índices menores o quatrilho, truco,
cinquilho, muito praticados antigamente e que hoje já não estão
mais sendo passados às gerações sucessoras. Já, na etnia
portuguesa observamos poucos jogos, sendo que não é possível
verificar riqueza entre as atividades realizadas pelos indivíduos
entrevistados. Os brinquedos e brincadeiras mais praticados pelos
descendentes portugueses são o pegar, esconde-esconde, bocha,
dominó, pife-pafe e a sinuca, sendo que os sujeitos gaúchos ainda
têm a prática de um número mais elevado de atividades em relação
aos catarinenses, contudo as freqüências são baixas. Inclusive,
cabe esclarecer que os pesquisadores tiveram dificuldade em
encontrar eventos, nos quais os jogos tradicionais fossem
realizados, razão pela qual, tivemos que buscá-los em bares, banca
de jogo do bicho e praça. Sugere-se que estes descendentes não
estejam cultivando as brincadeiras tradicionais, pois não

verificamos atividades que realmente façam parte do cultivo da
cultura açoriana, até porque muitas atividades praticadas por
este povo, estão relacionadas aos costumes tradicionalistas
gaúchos, como: vaca parada, estafeta, jogo do osso.

Os principais responsáveis pelo ensino das atividades foram os
pais e os amigos, o que nos permite verificar que a aprendizagem é
feita com auxílio de pessoas próximas do aprendiz, que estão
inseridas na vida diária destes. Examinando o tipo de confecção
dos brinquedos utilizados, concluímos que, atualmente, os brin-
quedos mais utilizados, por todas as etnias, possuem confecção
industrial, o que acontece pela facilidade de aquisição destes e,
também, porque não há mais momentos de lazer que englobem
toda a família, uma vez que os pais raramente dispõem tempo para
brincar com os filhos. Porém, entre os brinquedos artesanais,
destaca-se a confecção de serra, mesas de bolão e bolãozinho,
bonecas de pano, que na grande maioria são criados pelos descen-
dentes alemães, sendo que os descendentes italianos não
apresentam confecção de qualquer brinquedo. Os brinquedos fo-
ram confeccionados, principalmente, pelos próprios sujeitos e por
pessoas mais idosas.

Concluímos que a maior parte dos investigados não realiza
atividades durante a semana, principalmente os descendentes
alemães que precisam realizar trabalhos agrícolas (na lavoura), os
quais demandam bastante tempo, gerando cansaço e de certa forma
impedindo o lazer no decorrer da semana, porém os que realizam,
dedicam cerca de duas horas semanais. Ainda, o tempo voltado
para as atividades no decorrer do final de semana, geralmente,
varia em torno de quatro horas.  Ainda, inferimos que as atividades
aprendidas com os pais, na maior parte, são brincadeiras com cartas,
jogo de loto, jogo de dominó e bocha, tendo maiores freqüências na
etnia alemã. O percentual de sujeitos que não aprendeu brincadeiras
com os pais é bastante considerável, pois revela que os pais não
estão disponibilizando tempo para o lazer com os filhos. A maioria
da amostra não aprendeu atividade com os avós, mas os que apren-
deram citam, principalmente, atividades com cartas, esconde-es-
conde e boneca de pano, sendo que na etnia portuguesa esta apren-
dizagem se deu em poucos casos. Isto é um dado importante, pois
revela que os jogos tradicionais não estão sendo transmitidos às
novas gerações de forma contínua, pelas pessoas mais antigas das
famílias, o que vai acabar no esquecimento, caso não sejam ensi-
nados para os descendentes.
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Quadro 1 - Descrição sumária das atividades lúdicas



5ATLAS DO ESPORTE NO RIO GRANDE DO SUL

Quadro 2 - Sujeitos discriminados por  estado, etnia, município e zona de moradia

Quadro 4 – Atividades lúdicas realizadas no dia-a-dia dos sujeitos de etnia alemã,
discriminados por sexo e estado

* múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos da etnia alemã (296)

Quadro 5 - Atividades lúdicas realizadas no dia-a-dia dos sujeitos de etnia italiana,
discriminados por sexo e estado

* múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos da etnia italiana (178)

Quadro 3 – Profissão dos sujeitos investigados por etnia e sexo

* múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos (533)

Quadro 6 - Atividades lúdicas realizadas no dia-a-dia dos sujeitos de etnia
portuguesa, discriminados por sexo e estado

* múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos (533)

Quadro 7 – Responsável pelo ensino da atividade

* múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos (533)
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Quadro 8 – Tipo de confecção dos brinquedos Quadro 9 – Especificação dos brinquedos confeccionados artesanalmente

Quadro 10 – Responsável pela confecção dos brinquedos

Quadro 11 – Tempo dedicado para a realização das brincadeiras durante a semana

* múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos (533)

Quadro 12 – Tempo dedicado para a realização das brincadeiras no final de semana

* múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos (533)

Quadro 14 – Aprendizagem das brincadeiras com os pais

Quadro 13 – Locais utilizados para brincar

* múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos (533)
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Quadro 15 – Especificação das brincadeiras aprendidas com os pais

* múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos (533)

Quadro 16 – Aprendizagem das brincadeiras com os avós

Quadro 17 – Especificação das brincadeiras aprendidas com os avós

* múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos (533)

Quadro 18 – Especificação das mudanças sofridas pelas brincadeiras

* múltipla resposta com cálculo através do total de sujeitos (533)


