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1 INTRODUÇÃO

A atividade corporal, tanto para a saúde como para atingir objetivos

estéticos, de uma forma ou outra sempre esteve presente nas mais distintas

sociedades. Com a retomada dos valores greco-romanos, a partir do Renascimento,

iniciou-se um lento processo de redefinição de atitudes, que atribuiu à atividade

motora objetivos educacionais. No conjunto de reflexões e tratados pedagógicos

desenvolvidos com vistas ao estímulo e à sistematização do exercício físico, os

alemães aparecem destacadamente desde o início desse “movimento gímnico”,

inspirando-se e apropriando-se dos exercícios ginásticos, já valorizados por algumas

das civilizações antigas.

Ao tratar do renascimento dos valores greco-romanos para o

desenvolvimento e a sistematização do exercício, OLIVEIRA (1994) posiciona a

"corrente alemã" como a mais importante de todas, realçando inclusive seu

pioneirismo, a partir de 1774, na fundação de estabelecimentos escolares onde a

Ginástica1 e as disciplinas "intelectuais" tinham o mesmo peso curricular, algo então

revolucionário.

O precoce desenvolvimento de uma pedagogia incentivadora da Ginástica

entre os alemães tinha íntima relação com interesses nacionalistas. Após uma

primeira fase de inspiração helênica, verifica-se, a partir do início do século XIX, a

prevalência de um modelo massificado, no qual o exercício corporal se dirige a toda

a população, escolarizada ou não, tentando catalisar um sentimento nacionalista

único. Naquele momento, esporte era "treino político" (ECKARDT & GILMAN, 1996).

O contexto da derrota sofrida pelos prussianos para o exército

napoleônico, que em 1806 ocupou Berlim, teria impulsionado este movimento de re-

orientação do sentido da atividade física regular como forma de treinamento físico

para condicionar a mocidade prussiana para uma possível revanche. E o remédio

para todos os problemas germânicos naquele momento seria a Ginástica alemã

1 Optou-se por utilizar a palavra Ginástica iniciando com letra maiúscula por se tratar de uma
área de conhecimento. Entretanto, em alguns casos de citação direta, será utilizado o critério
do autor citado.
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criada por Johann Friedrich Ludwig Christoph Jahn, que ficou conhecida como

Turnen.

De acordo com seu criador, o termo Ginástica não se adequaria mais à

sua nova concepção gímnica, pois, para ele, o termo Turnen, além de ter origem nas

antigas línguas germânicas, também despertaria o sentimento de patriotismo alemão.

O Turnen estava intimamente ligado à idéia de libertação e unificação, e foi

elaborado a partir de uma prática corporal que contemplava tanto os exercícios

gímnicos como os jogos desportivos. “Por isso não se deve considerar a obra-prima

de Jahn a arte alemã de ginástica, mas sim a conscientização da germanidade. Ele

atua menos como ginástica patriótica e muito mais como um patriota ginasta”

(NEUMANN2, apud TESCHE, 1996, p. 35).

Após a guerra de libertação alemã do domínio francês, quando seu povo,

capacitado pela prática do Turnen, expulsou o exército inimigo de seu território, o

método gímnico de Jahn estava completamente difundido entre os alemães e

existiam adeptos praticamente em todo o território germânico, chegando, muitas

vezes, a outros países da Europa. Contudo, em decorrência das crises internas, a

vida da população germânica, de um modo geral, sofreu uma série de

conseqüências, tanto políticas como econômicas, e, com o passar dos anos, a

Alemanha entrou numa grave crise econômica, levando muitos cidadãos a ver

apenas uma única saída para o problema: a emigração.

Persuadidos pelos agentes de imigração do governo brasileiro, muitos

indivíduos viram no Brasil a possibilidade de uma vida melhor. Na verdade, eram

enganados com falsas promessas que nunca foram cumpridas. Sonhavam com o

“paraíso” em território brasileiro e – quem sabe – até fazer fortuna aqui.

Esses imigrantes trouxeram consigo, além dos sonhos, a força de

vontade, a experiência e, principalmente, seus hábitos e costumes, entre eles a

prática do Turnen. Ao chegarem ao porto de Santos, muitos eram enviados aos

núcleos coloniais do sul do país, mas muitos, sem opção e com extrema dificuldade

de comunicação, permaneciam na vila de São Paulo, um lugar ainda pouco habitado

e com mínima infra-estrutura.

2 H, NEUMANN, Die deutsche turnbewegung in der revolution 1848–1849 und in de
amerikanische emigration, Stuttgart, Karl Hofmann Schorndorf, 1968.
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A chegada desses alemães na vila, em 13 de dezembro de 1827, gerou

uma série de conflitos entre a população local e seus governantes, que,

despreparados, não sabiam o que fazer com aquela primeira leva de imigrantes

recém-chegados à cidade. Após um longo período de aproximadamente dois anos,

esses imigrantes finalmente foram enviados ao núcleo colonial no sertão de Santo

Amaro. Anos depois, motivados com a possibilidade de viver na cidade, muitos se

mudaram para São Paulo.

Mesmo tendo uma convivência pacífica e cordial com a população da

capital, o imigrante alemão estreitava, sempre que possível, seus laços de

“alemanização” com seus semelhantes. Assim, por volta de 1870, começaram a ser

delineadas as primeiras instituições de amparo educacionais, sociais e esportivas

voltadas especificamente para o seu grupo, intensificando os contatos e garantindo-

lhes a manutenção de alguns traços culturais. Instituições foram criadas com a

finalidade de confraternizar e auxiliar os membros da comunidade teuto-paulista, que

se reuniam para debater assuntos de interesse geral, organizar eventos e trocar

informações.

Vários clubes germânicos foram criados na cidade no final do século XIX,

baseados nos moldes do precursor do Turnen, Friedrich Jahn, entre eles o Deutscher

Turnverein – que, quarenta anos depois, iria se transformar na Associação de Cultura

Física 1888 – e o Turnerschaft, fundado em 1890. As relações de interesses sociais

e econômicos desses imigrantes, bem como a criação de clubes e agremiações

germânicas, trouxeram inúmeras contribuições para o desenvolvimento da Ginástica

e várias outras modalidades esportivas na cidade de São Paulo, mas, infelizmente, a

importância da imigração alemã para a cidade de São Paulo e seu conseqüente

desenvolvimento esportivo têm sido pouco estudados. Por isso, é a partir da

compreensão do fenômeno de imigração alemã para a cidade de São Paulo e a

recriação de sua cultura de origem que nosso estudo sobre a prática do Turnen se

desenvolve.
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2 OBJETIVO

Este trabalho tem como principal objetivo:

• Identificar as contribuições esportivas dos imigrantes alemães para a cidade

de São Paulo a partir da prática do Turnen.

E como objetivos secundários:

• Compreender os motivos da imigração alemã para o Brasil;

• Resgatar o histórico da introdução do Turnen na cidade de São Paulo;

• Avaliar a difusão do Turnen entre os brasileiros e entre os próprios imigrantes

alemães.
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3 OS PRIMEIROS IMIGRANTES

FIGURA 1 - Imigrantes alemães no pátio interno da hospedaria do imigrante em

São Paulo.

A incessante busca por uma vida melhor que atendesse aos padrões

básicos de sobrevivência da Europa do século XIX, que vivia uma grande

instabilidade econômica e constantes guerras, era uma das maiores motivações para

estes indivíduos emigrarem para outro país, ou melhor, cruzarem oceanos em

viagens que, às vezes, levavam meses em condições nada favoráveis em busca da

terra prometida, ou seja, viver em um país distante, pouco conhecido, onde

pudessem realizar seus sonhos.
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