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Poema Emigrante 

 

Arfa no porto o mar. 
Soluça dentro d ’alma do emigrante 

o longo silvo do navio em despedida. 

Treme, na lágrima do olhar 
a paisagem da pátria. 

O apelo fascinante do mar 
acorda seu desejo de aventura, 

o anseio de partir 

em busca duma terra prometida. 
Quem dilacera assim, 

entre a saudade e a esperança, 
o coração do emigrante? 

É a vida… é a vida… é a vida… 

 

Helena Kolody (Ontem, Agora; 1991) 



 

RESUMO 

O propósito desta pesquisa é verificar a possibilidade de uma correlação 

entre a pintura de pêssankas – arte decorativa em ovos de origem eslava – e a 

constituição de redes de sociabilidade no espaço urbano de Curitiba. Tendo como 

locus a comunidade ucraniana presente na cidade, buscar-se-á compreender se a 

prática desta arte contribui para o decurso de organização do grupo, bem como 

em que medida seu exercício pode viabilizar a criação de laços e relações sociais 

entre aqueles que as fazem, levando-os a desenvolver uma sensação de 

pertencimento à comunidade, além de buscar possíveis diferenças na percepção 

que os artesãos têm sobre as pêssankas. A caracterização da comunidade não 

se restringe somente a descendentes, pois nota-se o envolvimento de pessoas 

que não necessariamente possuam ascendência ucraniana , mas que detêm 

relações de afinidade e identificação aos princípios e valores do grupo. 

 

Palavras chave: relações sociais, redes de sociabilidade, pêssankas, comunidade 

ucraniana, Curitiba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 The intention of this research is to investigate the possibility of a correlation 

between pêssankas ’ paiting - decorative art in eggs of Slavic origin - and the 

constitution of social networks in the urban space of Curitiba. Having as locus the 

Ukrainian community in this city, will seek to understand if the practice of this art 

contributes for the social organization of the group, as well as determine to what 

extent the exercise of pêssankas can facilitate the creation of social ties and 

relations between those who make, leading them to develop a sense of belonging 

to the community, besides searching possible differences in the perception that 

artisans have about pêssankas. The community‟s characterization is not only 

restricted to descendants, as it is noted the involvement of people who do not 

necessarily have Ukrainian ancestry but hold relations of affinity and identification 

with the principles and values of the group. 

 

Key words: social relations, social networks, pêssankas, Ukrainian community, 

Curitiba. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em que medida relações sociais podem nascer a partir do exercício de 

elementos da cultura característica em determinado grupo? No contexto desta 

pesquisa, a pergunta se refere à verificação de uma correlação entre a prática da 

pintura de pêssankas e a emergência de redes de sociabilidade na comunidade 

ucraniana em Curitiba. Este é o principal objetivo do trabalho, que visa igualmente 

investigar as formas pelas quais esta arte está ligada (1) à criação de “laços” 

entre os membros da comunidade, (2) ao fortalecimento da crença numa origem 

comum e (3) à organização do grupo. Para tanto, o principal viés de análise reside 

no mapeamento de “redes de pêssankas” em Curitiba.  

 

*  *  *  *  * 

 

Seguindo a grade do curso de Ciências Sociais da UFPR antes da reforma 

curricular em 2011, no segundo semestre do terceiro ano da graduação eu 

deveria cursar a disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa na área de meu 

interesse, no caso, Antropologia. Então, no sexto período da faculdade, em 2010, 

iniciei a matéria, que foi ministrada na ocasião pela Profª Drª Liliana de Mendonça 

Porto. Durante as aulas, a turma pôde conhecer diferentes autores que 

trabalhavam com métodos em Antropologia, a partir de vieses que lhes eram 

próprios. Desse modo, uma leitura diversificada e heterogênea pôde ser feita. 

Igualmente tivemos a oportunidade de compartilhar experiências e interesses de 

pesquisa com os colegas, sendo que a elaboração do projeto era nossa atividade 

avaliativa. Foi aí que me surgiu uma dúvida: qual seria meu objeto de pesquisa? 

Em um Sábado à tarde do ano de 2010, não me recordo exatamente o 

mês, estava assistindo um programa sobre museus transmitido pela emissora 

Paraná Educativa. Foi quando eles começaram a falar sobre os ucranianos, sua 

imigração ao Brasil, suas tradições, e então mostraram imagens de pêssankas1. 

Nesta hora me deu um “click”. Este era um tema pelo qual eu me interessaria em 

estudar e fazer pesquisa, pois se tratava de algo que envolvia simbolismo e 

cultura, assuntos que sempre me chamaram atenção durante o curso de 

                                                 
1
 De acordo com Analu Steffen, a palavra pêssanka deriva do verbo ucraniano pyssaty, que 

significa escrever (2008, p. 17).  
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graduação. Porém, meu anseio em trabalhar com pessoas fazia-se vivo e 

efervescente em mim. Mais dúvidas surgiram, mais inquietações apareceram...  

Minha primeira fonte de informações quanto a uma aproximação inicial ao 

tema foi a internet, mais especificamente o site Google. Digitei a palavra 

pêssankas para ver quais tipos de dados apareceriam e obtive cerca de 10.200 

resultados. À medida que lia atentamente os títulos dos endereços eletrônicos 

que emergiram nas primeiras páginas, um me chamou atenção: era o artigo 

Pêssankas: ovos escritos, poemas imagéticos publicado pelo IPHAN em parceria 

com o CNFCP em 2008 (Pesquisa e texto de Analu Steffen.- Rio de Janeiro: 

IPHAN, CNFCP, 2008, 32p.: il. – (Sala do Artista Popular ; n. 144)) 2. Ele 

simboliza a primeira leitura que fiz para o desenvolvimento da pesquisa. 

Igualmente estimulou e instigou-me a querer saber mais sobre os ucranianos, seu 

processo migratório para o Brasil, suas tradições, sua religião, suas atividades, ou 

seja, a aprofundar-me no assunto. Foi pela leitura deste artigo que decidi 

trabalhar com a comunidade ucraniana em Curitiba3. e suas pêssankas em minha 

monografia. 

                                                 
2
 Este artigo representa o catálogo da exposição Pêssankas: ovos escritos, poemas imagéticos , 

realizada no período de 3 de Julho a 3 de Agosto de 2008 na Sala do Artista Popular, do CNFCP. 
Este espaço foi criado em Maio de 1983 com o objetivo de atuar na difusão da arte popular, “... 
trazendo ao público objetos que, por seu significado simbólico, tecnologia de confecção ou 

matéria-prima empregada, são testemunhos do viver e fazer das camadas populares. Nela, os  
artistas expõem seus trabalhos, estipulando livremente o preço e explicando as técnicas 
envolvidas na confecção. Toda exposição é precedida de pesquisa que situa o artesão em seu 

meio sociocultural, mostrando as relações de sua produção com o grupo no qual se insere.” (p. 6).  
A pesquisadora responsável foi Analu Steffen, quem possui Licenciatura em Educação 

Artística com habilitação em Artes Plásticas pela FAP (2001) e Mestrado pelo Instituto de Artes da 

UERJ em Arte e Cultura Contemporânea, tendo-o concluído no ano de 2011. A autora faz um 
breve, porém consistente resgate histórico sobre a vinda e estabelecimento dos imigrantes 
ucranianos ao Paraná, destacando a participação destes personagens na construção de sua 

cultura popular. Para tanto, aborda desde as principais festividades do calendário religioso 
ucraniano (Páscoa e Natal), a t radições gastronômicas e outras manifestações culturais, onde 
efetivamente inicia o tratamento da prática de pintar pêssankas. Começa com a abordagem de 

aspectos relativos à origem e caracterização do objeto, demonstrando seu notável detalhamento 
técnico, porém enfatizando a trajetória pessoal de artesãos residentes no interior do Paraná,  
principalmente, a partir dessa arte que produzem. Tal questão recebe da autora um enfoque 

especial, sendo ele a parte mais substanciosa do texto. Sua atenção às pessoas também é 
notável, o que não subsume os demais assuntos abordados.  Steffen finaliza o artigo afirmando 
que o principal objetivo da exposição é “Respeitar a produção de caráter simbólico, sem estar 

ligada a políticas de desenvolvimento que visem apenas à obtenção de lucros ou ao 
engessamento da tradição cultural.” (p. 31).  
3
 Minha escolha por um local próximo de pesquisa, no caso a cidade de Curitiba, reflete uma 

tendência contemporânea na antropologia, pois hoje se busca analisar a alteridade presente no 
contexto de vivência do próprio pesquisador. A mudança das temáticas de estudo reverbera-se na 
própria constituição da visão antropológica como a que analisa o fronteiriço a partir da diferença 

que se expressa nos detalhes. 
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No dia em que apresentei a primeira versão do projeto à turma, Liliana  

comentou sobre um docente que lecionava a pouco tempo na UFPR e que tinha 

como uma de suas linhas de pesquisa os ucranianos. Era uma Terça-feira e neste 

dia à tarde o Prof. Dr. Paulo Renato Guérios ministrava uma disciplina optativa. 

Fui procurá-lo, conversamos brevemente sobre minhas ideias e ele me deu seu e-

mail para que pudéssemos manter contato. Foi aí que tudo começou 

efetivamente. Na medida em que íamos nos comunicando, pude conhecer 

autores que me permitiram refinar meu objeto de pesquisa, pensar os objetivos 

gerais e específicos do trabalho, elaborar metodologias adequadas ao projeto, 

sua justificativa, bem como um cronograma de execução.  

Três meses se passaram desde o dia desse primeiro encontro e em 

Janeiro de 2011 fui com meu amigo Felipe na Feira do Largo da Ordem. No dia 

anterior ele havia ligado convidando-me para o passeio, pois disse que tinha algo 

para me entregar. Quando chegamos ao local e entramos numa loja de 

artesanato na Rua São Francisco, ele me deu uma pequena caixa. Abri-a e me 

deparei com uma pêssanka, minha primeira. Ela foi feita num ovo de codorna, 

sendo adornada por desenhos de flores e animais, predominantemente. Se é que 

podemos falar em um significado geral da pêssanka, a que ganhei representava 

desejos prolongados de saúde, prosperidade e amor. Por esta razão, as cores em 

evidência eram a vermelha e amarela. Felipe me falou que quando havia 

comprado a pêssanka, conversou com a artesã e soube de outras duas mulheres 

que também vendiam na Feira. Tais descobertas que meu amigo me repassou 

foram essenciais ao início de meu trabalho em campo e não poderia deixar de 

compartilhá-las aqui. 

     *  *  *  *  * 

 
Para um desenvolvimento mais adequado da pesquisa, efetivei, num 

primeiro momento, uma revisão bibliográfica sobre o tema proposto. Foi através 

da leitura do artigo citado no quarto parágrafo desta Introdução, que me aproximei 

à história da imigração ucraniana, bem como às tradições e culturas do grupo, o 

que me permitiu vislumbrar na prática da pintura de pêssankas um meio de 

investigação sobre a possibilidade da instauração de relações sociais na 

comunidade ucraniana em Curitiba. As leituras que seguiram foram realizadas de 
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modo simultâneo ao trabalho inicial em campo, sendo que minha primeira 

incursão prática efetiva se deu na Feira do Largo da Ordem4 e na SUBRAS5, 

tendo em vista o início do mapeamento dessas “redes de pêssankas” na cidade, 

bem como dos espaços de sociabilidade que mantivessem relação com a vida 

social desses objetos. Durante principalmente os finais de semana 

compreendidos entre os meses de Fevereiro a Dezembro de 2011, pude imergir 

no cotidiano de uma comunidade sobre a qual até então não detinha muito 

conhecimento6.  

De modo a me adaptar às necessidades verificadas em campo, decidi 

realizar entrevistas simultaneamente às incursões práticas. Não elaborei um 

questionário para aplicação às artesãs tendo em vista a obtenção de respostas 

pré-determinadas. Optei em partir do básico: como, quando, onde e por que. 

Como aconteceu sua aproximação com as pêssankas? Quando as escreve? 

Onde é seu ambiente de trabalho? Por que as faz? Estes foram meus nortes. O 

entrevistador deve estar atento, pois na medida em que a pessoa desenvolve sua 

fala, novas questões podem emergir bem como outras perguntas não pensadas 

anteriormente. Ao ser questionado sobre sua postura em relação à crítica 

direcionada ao método da história oral, Michael Pollak afirma que a abordagem da 

memória feita através desse foro permite a abertura de novos campos de 

pesquisa, donde se trabalhará com instrumentos diferentes para análise da 

história das representações. Igualmente se faz necessária uma sensibilidade 

epistemológica aguçada para a compreensão da multiplicidade dos objetos 

                                                 
4
 Ela é um espaço multicultural que abrange barracas de artesanato (principal característica da 

feira) onde são comercializados diversos artigos, como esculturas, pinturas, bijuterias, artefatos  

em madeira, comidas, livros, bolsas, roupas, para dar alguns exemplos. Localiza -se no centro 
histórico da cidade, mais exatamente na Rua São Francisco, prolongando -se às demais ruas 
próximas, alcançando o término da Rua Kellers. 
5
 No Distrito de Dorizon, na cidade de Mallet, interior do Paraná, foi fundada em 7 de Julho de 

1922 a União Ucraína do Brasil. Aproximadamente sete meses depois foi transferida para a cidade 
de União da Vitória, igualmente no interior do Estado. No ano seguinte, em 1934, veio para 

Curitiba e incorporou o patrimônio e os sócios da Sociedade Tarás Chevtchenko, fundada em 
1908. Após quatro anos a Sociedade recebeu o t ítulo de União Agrícola Instrutiva, sendo que em 
1939 incluiu o patrimônio e os sócios do Centro Ucraíno de Curitiba.  

Na Assembléia Geral Extraordinária realizada no ano 2000 passou a ter a atual denominação de 
Sociedade Ucraniana do Brasil, segundo dados do site da RCUB. Atualmente é instalada na 
Alameda Augusto Stellfeld, nº 795, no centro de Curitiba.  
6
 A intervenção de fatores como meu tempo de permanência com o grupo e o acompanhamento 

de suas atividades, que me possibilitaram participar em algumas esferas cotidianas de suas vidas, 
em conjunto com a elaboração de um diário de campo, foram de significativa importância para a 

efetivação do exercício etnográfico proposto nesta pesquisa.  
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produzidos pela história oral (1989, p. 8). Deve-se estar alerta quanto à 

possibilidade de uma produção artificial de sentido nos discursos, ou seja, quando 

uma história, seja pessoal ou coletiva, é organizada a partir da seleção de 

circunstâncias que deverão interferir na interpretação do que é falado; ao passo 

que tal postura viabiliza algumas pistas e informações sobre o conteúdo daquilo 

que não é exposto devido à escolha do emissor. Devemos ter em mente que as 

narrativas autobiográficas são construções sociais onde a seleção dos fatos, 

acontecimentos, processos e experiências é efetuada tendo em vista os 

interesses pessoais de quem pronuncia tal discurso. À medida que isto implica 

uma maior crítica das fontes, a história oral é o meio mais adequado de a voz do 

outro estar em evidência neste trabalho. 

No dia 27 de Fevereiro de 2011, num Domingo pela manhã, pude conhecer 

as três artesãs que comercializam suas pêssankas na Feira do Largo da Ordem, 

as Sras. Iracema Baptista Cordeiro7, Nádia Onyszkiewicz8 e Edina Domingues da 

Cruz9, de quem meu amigo Felipe havia comprado o artesanato. Pensando uma 

metodologia de aproximação para um primeiro momento, o fato de (1) observar 

suas produções, (2) elogiar seu trabalho – por realmente acreditar no valor de sua 

arte e não por, meramente, interesses instrumentais – e (3) realizar algumas 

perguntas sobre a origem das peças, possibilitou-me a criação de um espaço 

inicial de diálogo, onde geralmente elas começavam a compartilhar suas 

memórias à medida que falavam de sua arte. Detalhe importante: não são todas 

que comercializam apenas pêssankas, pois nota-se que agregaram demais 

produtos com motivos ucranianos para a venda em suas bancas. Iracema dispõe 

do artesanato feito em ovos de galinha, pata e avestruz bem como de artefatos 

em madeira (imãs, colheres, porta-joias e chaveiros). A principal produção de 

Nádia diz respeito às porcelanas que pinta à mão, como canecas, imãs, 

miniaturas de porta-jóias, pratos, cinzeiros, bandejas, enfeites em forma de 

animais, para dar alguns exemplos. As pêssankas de sua autoria são feitas 

apenas em ovos de galinha. Já Edina produz e comercializa somente este 

artesanato, dispondo-o em ovos de codorna, galinha, pata e avestruz. 

                                                 
7
 Cf. Apêndice B, p. 84. 

8
 Cf. Apêndice C, p. 85. 

9
 Cf. Apêndice D, p. 86.  
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Em conversa com a artesã Iracema, primeira com quem fiz contato, tomei 

conhecimento da SUBRAS, sobre a qual, anteriormente, não detinha informações. 

Quando retornei a minha casa neste dia, procurei na internet algum site que 

contivesse dados sobre a Sociedade10 e encontrei não apenas o dela, mas 

também o do Folclore Ucraniano Barvinok11, que funciona em suas instalações 

internas. Duas semanas depois, no dia 13 de Março, retornei à Feira com o intuito 

de tirar algumas fotos das artesãs em suas atividades de comércio. Como pano 

de fundo estava minha intenção em visitar periodicamente o local para me 

aproximar e atenuar os laços com as artesãs. Um comentário feito por Nádia veio 

ao encontro dessa questão: Eu me lembro de você. Nesta mesma data fiz minha 

primeira visita à Sociedade. Era Domingo à tarde e quando cheguei, a turma dos 

iniciantes do Barvinok estava ensaiando. Em uma sala em frente ao auditório, 

conversei com a Sra. Solange Oresten, vice presidente do grupo folclórico e 

regente do coral. Apresentei-me e lhe falei brevemente sobre a pesquisa. Em um 

primeiro momento ela comentou sobre as atividades que desenvolviam, sendo 

que as Sextas acontecem os ensaios do coral, aos Sábados a Schola e aos 

Domingos os ensaios de dança folclórica. De iniciativa própria, me convidou a 

visitá-los quando desejasse. Igualmente me informou de que no Sábado seguinte 

as aulas de pintura de pêssankas para as crianças iriam começar e que uma 

semana antes da Páscoa aconteceria um bazar na Sociedade. Solange me 

afirmou sobre a existência de um museu nas instalações internas da SUBRAS 

que, eu ligando para marcar um horário, eles o abririam para visitação. Algo que 

me chamou atenção em nosso diálogo foi quando lhe perguntei se apenas 

descendentes participavam das atividades da Sociedade e ela respondeu-me que 

não, pois os familiares e amigos, ao saberem dos trabalhos, interessavam-se e 

integravam-se aos demais. Solange me disse que via nisso um ponto positivo à 

comunidade ucraniana, pois desse modo suas tradições e culturas eram 

divulgadas a uma esfera mais ampla da sociedade. Foi esta Sra. quem 

apresentou-me à Larissa Malhovano, bailarina do Barvinok e voluntária na 

Sociedade. Através dessa moça pude conhecer o trabalho que a SUBRAS 

desenvolve voltado às crianças quanto ao ensino das culturas e tradições 

                                                 
10

 Disponível em: <http://sociedadeucraniana.com.br> 
11

 Disponível em: <http://www.barvinok.com.br>  

http://sociedadeucraniana.com.br/
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ucranianas. Ele é essencial para a preservação e divulgação das mesmas, ou 

seja, para que haja uma continuidade, de geração em geração, da transmissão 

dos saberes que perpetua a comunidade. Especificamente durante os quatro 

Sábados que antecedem a Páscoa, as crianças aprendem passo a passo o 

processo de produção da pêssanka.  

A partir deste movimento me foi possível verificar que os espaços que a 

comunidade ocupa em Curitiba não são tão conhecidos como os de outras etnias. 

Um exemplo encontramos na SUBRAS, que significa um local de convivência 

para a comunidade onde não apenas descendentes frequentam, mas igualmente 

pessoas que se identificam com os princípios e valores do grupo, envolvendo-se, 

desse modo, desde o cumprimento de atividades que lhe dizem respeito, como a 

prática de dança folclórica e a participação no coral, como até mesmo em um 

encontro informal no BarBaran12. A SUBRAS igualmente traduz um espaço onde 

pude conhecer minhas raízes ucranianas. Mas em que sentido? Na primeira 

entrevista que realizei, com a Sra. Anna Luciw Hryckiw, voluntária da Sociedade 

na Subotna Schola (Escola do Sábado), descobri que também poderia ser 

descendente de imigrantes ucranianos. Minha mãe me acompanhou durante esse 

processo em campo para a realização de filmagens e registro de fotografias, 

enquanto eu observava e anotava. Após eu ter conversado com Anna, minha mãe 

entrou na sala em que estávamos e começou a dialogar com ela. Disse-lhe que 

tinha desconfianças de que sua avó, no caso minha bisavó, tivesse vindo da 

Ucrânia, pela questão de seu sobrenome, Kusiak. Detalhe: minha mãe não havia 

dito isso antes para mim. Anna sorriu e afirmou que bem provavelmente éramos 

conterrâneas, pois tanto a sonoridade como a grafia do sobrenome pareciam-lhes 

de origem ucraniana. Em uma conversa posterior com o artesão Jorge Sorotiuk, 

por telefone, pude atenuar minhas suspeitas, pois ele me perguntou se eu era 

descendente e lhe falei do sobrenome de minha bisavó. Então me disse que 

provavelmente eu era sim. Este senhor comentou-me de um documento que 

havia conseguido no Arquivo Público de Paranaguá, que consistia numa lista com 

                                                 
12

 Fundado com a União Ucraína do Brasil (cf. nota 5, p. 15) quando ela foi transferida à Curitiba, 
até os anos 1970 era freqüentado somente por sócios, mas hoje em dia não é mais assim, pois  

tanto descendentes como agregados circulam por seus espaços. Passou a ser chamado de 
BarBaran em 2008, tendo como proprietários Igor e Denise Baran (o sobrenome do casal significa,  
em ucraniano,  carneiro). As Quintas são de samba neste bar, contando com a musicalidade do 

Trio Lamara, de Curitiba.  
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os nomes e os anos em que as primeiras famílias de rutenos13 e demais 

imigrantes ucranianos chegaram ao porto. Com essa agradável descoberta, iniciei 

uma fascinante jornada de retorno a raízes que eu desconhecia possuir.  

 

                                                         *  *  *  *  * 

 

A Feira do Largo da Ordem, primeiro local de visitação em campo, me 

permitiu conhecer o sentido comercial que o artesanato possui para além de suas 

razões tradicionais, pois ele é, afinal, vendido pelas artesãs que o produzem. 

Quando visitei a SUBRAS, entretanto, vislumbrei o sentido tradicional de tal 

prática cultural ucraniana, pois iniciei um processo de acompanhamento de 

algumas crianças pertencentes à comunidade, no que diz respeito ao seu 

aprendizado da elaboração das pêssankas para as trocas familiares e entre 

amigos próximos, que acontece na Páscoa com maior intensidade. Igualmente 

houve a visitação a locais que se fizeram necessários na medida em que novas 

questões emergiam do campo, como lojas situadas principalmente no centro de 

Curitiba que comercializam artesanatos típicos do Paraná14, e o Memorial 

Ucraniano15. Tal opção metodológica permitiu-me vislumbrar três principais 

espaços nos quais a vida social das pêssankas acontece em Curitiba, sendo eles: 

(1) nos lares, (2) em associações e (3) nos locais de comércio do artesanato. É 

interessante notar que a transmissão dos conhecimentos sobre esta arte ocorre 

principalmente em (1), sendo esta rede inicial de socialização ampliada em (2), 

onde as pessoas se reúnem tanto para ensinar como aprender a pintar os ovos. 

Um exemplo pode ser verificado na Subotna Schola (Escola do Sábado), que 

acontece todos os Sábados à tarde nas instalações internas da SUBRAS. Quem 

                                                 
13

 Segundo Guérios, quando as primeiras grandes levas de ucranianos deixaram a Europa rumo 
ao Paraná, nos anos de 1895 e 1896, eles eram conhecidos como “rutenos”, pois era sob essa 

denominação que a Igreja Católica Romana e as autoridades do Império Austro -Húngaro referiam-
se à população camponesa de religião Greco-católica (uniatista) que vivia na Província da Galícia,  
no extremo leste desse Império (2007, p. 11).  
14

 São seis estabelecimentos principais: (1) Lembranças do Paraná, sita a Rua XV de Novembro, 
nº 618, bairro Centro; (2) Brasil – Artes Típicas, sita a Rua XV de Novembro, nº 1057, bairro 
Centro; (3) Slavianski, sita a Rua Padre Anchieta, nº 2177, loja 3, bairro Bigorrilho; (4) Vitrine 

Curitiba – Instituto Pró-Cidadania de Curitiba, sita a Rua Monsenhor Celso, nº 31, bairro Centro;  
(5) Casa do Artesanato, sita a Rua Mateus Leme, nº 22, bairro São Francisco e (6) Leve Curitiba,  
situada no Parque Tanguá (Rua Dr. Bemben, s/n, bairro Pilarzinho), no Jardim Botânico (Rua 

Engenheiro Ostoja Roguski, nº 400, bairro Jardim Botânico), no Teatro Ópera de Arame (Rua João 
Gava, nº 970, bairro Pilarzinho) e no Aeroporto Internacional Afonso Pena (Av. Rocha Pombo, s/n, 
São José dos Pinhais). 
15

 Sito à Rua Dr. Mbá de Ferrante, nº 1116, bairro Santa Felicidade, em Curitiba.  
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atua são pais, avós, tios e demais parentes dos próprios alunos, pois para eles o 

ensino das culturas e tradições ucranianas deve manter-se da forma como eles o 

vivenciaram, ou seja, desde crianças. A criação da Schola, além de lhes ter 

permitido ampliar o espaço de socialização iniciado em casa com a família, os 

leva a reunir-se com outras pessoas que partilham de motivações e objetivos 

semelhantes. A Subotna Schola simboliza uma importante etapa do processo de 

situação da etnicidade ucraniana em Curitiba, pois através do ensino regular às 

crianças, as culturas e tradições ucranianas podem ser divulgadas, preservadas e 

difundidas. Os voluntários da Escola, como eles se intitulam, trabalham juntos em 

prol da comunidade da qual fazem parte, e onde a SUBRAS representa um 

núcleo de sociabilidade. Durante os quatro Sábados que antecedem a Páscoa, as 

crianças são ensinadas, passo a passo, a elaborar uma pêssanka, conforme 

apontado anteriormente. É importante mostrarmos que ela possui três principais 

modalidades de consumo verificadas no contexto curitibano: (1) alimento bento, 

(2) amuleto e (3) artefato decorativo (mercadoria).  

No primeiro caso ela permanece sob a forma de um ovo cru e é produzida 

principalmente pelas crianças da família, o que leva o artesanato a uma estética 

tecnicamente menos elaborada. É englobada à cesta pascal, composta por outros 

produtos típicos da gastronomia ucraniana, que “... está estreitamente ligada à 

religiosidade.”, como nos afirma Steffen (2008, p. 14). Na missa de domingo de 

Páscoa a cesta é levada à igreja para ser abençoada pelo padre. Depois, ao 

retornar para casa, a família consome a pêssanka benta em seu desjejum16. 

Como amuleto, por sua vez, o artesanato instaura um ciclo de reciprocidade onde 

                                                 
16

 “No Sábado de Aleluia, as donas de casa se ocupam com o preparo dos alimentos para os três 
dias de festa. Cuidado muito especial é dedicado ao pão que tem o nome de Paska. Quanto mais  
crescido e ornamentado com a própria massa, maior o orgulho de quem o fez. No Domingo de 

Páscoa, após a liturgia de Ressurreição, geralmente celebrada de madrugada, ao repicar de todos 
os sinos da igreja, os fiéis depositam em torno da igreja as suas cestas com páskas, pêssankas e 
outras iguarias caseiras especialmente preparadas para a ocasião, as quais são aspergidas com 

água benta pelo sacerdote, acompanhado pelo sacristão e pelo coral da paróquia. Após a 
cerimônia, os fiéis voltam para a casa para o desjejum com os alimentos t razidos da igreja e é 
costume convidar para a celebração os amigos, bem como pessoas da comunidade que não 

possuam família. As comemorações continuam ao redor das igrejas depois do almoço, quando 
jovens se reúnem para diversos folguedos, que são entremeados de canções e danças chamadas 
Hahilky, de tradição muito remota e que na Ucrânia estavam ligadas ao advento da primavera.  

Outro costume, o da segunda-feira de Pascoela, também foi preservado nas comunidades de 
imigrados: as pessoas, saindo de casa, devem ter todo o cuidado ao encontrarem os amigos, pois, 
como prenúncio das chuvas, podem deles levar enormes banhos de água.” (Boruszenko, 1995, p.  

36-37) 
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familiares ou amigos próximos realizam trocas entre si. Previamente à sua 

elaboração, deve-se pensar na pessoa e nas intenções que se tem por ela para 

que posteriormente a pêssanka seja produzida. O terceiro caso representa de 

modo saliente o sentido comercial que hoje adquiriu o artesanato, tendo em vista 

a necessidade de adaptação dos artesãos aos novos contextos que englobam 

cada etapa da vida social do objeto que produzem. O simbolismo tradicional não 

deixa de existir nesta modalidade de pêssanka, mas o que verificamos é a 

valorização da estética da arte pelos consumidores que a adquirem, em 

detrimento do conhecimento relativo à tradição. O comércio das pêssankas 

representa um meio selecionado por alguns artesãos para a divulgação de um 

dos mais antigos traços culturais ucranianos, operacionalizado, neste sentido, 

como elemento de diferenciação étnica do grupo em relação aos demais 

presentes na sociedade, ao mesmo tempo em que significa um veículo 

organizatório da sociabilidade inaugurada na comunidade ucraniana curitibana, a 

partir da prática da pintura do artesanato. Podemos pensar a Feira do Largo da 

Ordem, a casa de souveniers no Memorial Ucraniano bem como as lojas no 

centro de Curitiba17, como reflexo dessas novas práticas. 

A atribuição de valor ao artesanato, levando em consideração esses 

diferentes espaços onde acontece a vida social do objeto, ocorre de modo diverso 

para quem o produz e consome com intuito de trocas familiares, em relação 

aqueles que as fazem para o comércio e ainda no que diz respeito aos que o 

compram apenas por um apelo estético. A finalidade desta arte vai  depender, 

então, da interpretação que cada pessoa faz do valor do objeto. A percepção que 

artesãos e compradores possuem, não é a mesma, e isso ocasiona divergências 

a respeito da definição de critérios de legitimidade e autenticidade das pêssankas, 

pois para alguns ela é crença, para outros tradição e existem aqueles que a 

vislumbram como meio de sustento. De acordo com as ideias de Patrick Geary 

(2008), podemos dizer que existem pêssankas diferentes que possuem 

significados diferentes para pessoas diferentes (p. 249). 

 
  *  *  *  *  * 

                                                 
17

 Após o desenvolvimento de meu trabalho de campo, efetivei uma sistematização e análise das 
percepções e dados obtidos registrados em meu diário, para a posterior escrita do texto 

etnográfico.  
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Dentre as diversas leituras críticas que podem ser feitas sobre o processo 

migratório ucraniano ocorrido entre os séculos XIX e XX, a presente pesquisa irá 

se basear na visão apresentada por Maria Luiza Andreazza em Paraísos das 

Delícias: um estudo da imigração ucraniana (1999) e Paulo Renato Guérios em 

Memória, identidade e religião entre imigrantes rutenos e seus descendentes no 

Paraná (2007), para uma exposição e análise da trajetória de estabelecimento 

dos imigrantes ao Estado Paranaense, contando com uma publicação de Oksana 

Boruszenko feita em 1995 pela Casa Romário Martins 18 no que diz respeito à 

chegada dos migrantes em Curitiba.  

Os autores nos mostram que a caracterização da economia no Leste 

Europeu seguia até meados do século XIX o modelo feudal, marcado por uma 

enfática estrutura hierárquica. A maioria dos súditos era de origem campesina, 

sendo levados por toda uma conjuntura de fatores, estreitamente ligada às 

relações de trabalho nesta região periférica da Europa, a habitarem em áreas 

rurais. A tensão entre exigências coercitivas e opressoras da corte e dos nobres, 

o pagamento de taxas e o cumprimento de obrigações servis – como a lei da 

corveia19 -, foram alguns dos motivos que impulsionaram os esforços de 

unificação e independência dos territórios europeus, bem como de seus 

habitantes. Apesar de a modernidade – no início do século XX – ter inserido 

traços de uma economia capitalista, a lógica da organização social não abrigava a 

individualização ocorrida por este período, pois conforme nos aponta Karl 

Mannheim (1986), essas camadas da sociedade não estavam necessariamente 

comprometidas com o processo de racionalização do capitalismo, ou seja, não 

deixaram seu modo de vida original (p. 94). Além disso, durante o período de 

guerras e dominação colonial, as tradições dos ucranianos foram deslocadas do 

plano público e oficial para um nível latente. Isso nos diz que elas nunca deixaram 

de existir, porém não eram evidenciadas na esfera ampliada da sociedade. Não 

desapareceram, pois “... continuaram a se desenvolver de maneira não-calculável 

e não-racional. Não se tornaram abstratas.” (Mannheim, 1986, p. 94).  

                                                 
18

 Situada na região central de Curitiba, mais especificamente no Largo da Ordem, é um centro 
cultural administrado pela FCC, onde as Sras. Ana Maria Hladczuk e Marili Azim são responsáveis  

pelas Diretorias de Incentivo à Cultura e de Patrimônio Cultural, respectivamente.  
19

 A lei da corveia diz respeito ao período em que os camponeses, durante alguns dias da 
semana,  deixariam de cultivar a terra para sua subsistência, tendo em vista o trabalho nas 

propriedades de seu senhor.  
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Como nos afirma Andreazza, uma melhoria substancial das condições de 

vida do estrato básico daquela sociedade fazia-se indispensável (1999, p. 23). 

Unidas ao desejo por liberdade, as precárias condições de subsistência e trabalho 

ao camponês ucraniano daquela época, levaram inúmeras famílias a decidirem 

sair de seu país de origem e deslocar-se para outros destinos. Neste período de 

imigração, é importante considerarmos as diferentes temporalidades vividas em 

cada uma das regiões que compunham a atual Ucrânia, pois o processo não 

ocorreu do mesmo modo em cada parte do país. Existiam visões, opiniões, 

posicionamentos e posturas diversas no que diz respeito à vinda dos ucranianos a 

países desconhecidos com intuitos de trabalho, posse de terra e melhores 

condições de vida. Conforme nos indica Guérios, a centralidade da referência à 

religião na percepção dos eventos, nas decisões tomadas, no modo peculiar pelo 

qual vivenciaram o processo migratório, é recorrente nos relatos de imigrantes 

ucranianos que vieram ao país (2007, p. 17-18); fato verificado nos discursos 

obtidos pelas entrevistas realizadas no campo destinado à esta pesquisa. O papel 

desempenhado pela Igreja durante o processo migratório deve ser evidenciado 

pela tipologia de relações que estabeleceu com os agentes de imigração, o 

Estado e entre os habitantes das colônias, como é o caso das peculiaridades 

verificadas em Anthonio Olyntho20 e Prudentópolis21, por exemplo. A imagem 

positiva construída pelo governo sobre o estado paranaense atuou como 

chamariz aos migrantes, considerando a intermediação desse processo através 

de campanhas de panfletagem na Europa realizadas por empresas privadas e 

que no início foram financiadas pelo governo brasileiro, conforme nos indica 

Steffen (2008, p. 9). O principal objetivo com essa propaganda do Paraná era 

reunir uma força de trabalho que viabilizasse o povoamento e o desenvolvimento 

econômico das províncias, segundo Andreazza (1999, p. 44). Curitiba recebeu 

suas primeiras famílias de ucranianos em 1881, sendo que elas ocuparam 

majoritariamente a região do Campo da Galícia22 e o bairro Bigorrilho. 

Guérios nos afirma que nas colônias paranaenses o que era compartilhado 

pelos migrantes contribuía para que se juntassem e fossem distinguidos enquanto 
                                                 
20

 Situada no município da Lapa, interior do Paraná, cerca de 71 km distante de Curitiba.  
21

 Localizada entre as cidades de Ponta Grossa e Guarapuava, distando aproximadamente a 202 
km da capital do estado paranaense.  
22

 Provavelmente esta denominação refere-se ao antigo nome do atual bairro Bigorrilho. Para 

maiores esclarecimentos, cf. <http://www.weber-ruiz.com/parana.html>.  

http://www.weber-ruiz.com/parana.html
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grupo (2007, p. 20). Mas o quê significa um grupo? Basicamente, nos termos de 

George Simmel, interações entre indivíduos que partilham valores e propósitos 

comuns, levando-os a reunir-se com base em tais conteúdos (1993, p. 165-166). 

Desse modo, a forma da comunidade baseia-se em suas condições de existência. 

Manuela Carneiro da Cunha, por sua vez, nos fala sobre analogias entre 

representações, organização da vida material de grupos e das relações de poder 

derivadas do cotidiano em comunidade (1986, p. 98). É uma tríade onde cada 

parte está intrinsecamente relacionada às outras, por vias de mão dupla. Cada 

uma define e é definida pelas demais, ou seja, é possível que representações do 

mundo social pela comunidade ucraniana curitibana funcionem como veículos 

organizatórios da vida do grupo, intervindo, dessa forma, nos tipos de relações de 

poder em seu seio, bem como estas determinarem sua conformação alterando as 

representações específicas efetuadas sobre si próprio e o mundo social em que 

está inserido, reorganizando, desse modo, as relações sociais que geram a vida 

material da comunidade. Sua caracterização política diz respeito à seleção de 

traços étnicos que atuam como elementos de diferenciação que, ao serem 

articulados, modificam a dinâmica do grupo, a partir de mudanças no equilíbrio da 

tríade citada anteriormente. Por esta razão, Max Weber já dizia que tais 

comunidades étnicas são formas de organizações eficientes, tendo em vista a 

resistência ou conquista de espaços (1991, p. 99).  

Mas de quais formas esse grupo comunica tais mensagens? Pensar 

etnicidade como linguagem nos leva à compreensão de que a seleção de 

elementos étnicos de diferenciação que a comunidade ucraniana em Curitiba 

realiza, está relacionada à existência dos demais grupos presentes na sociedade, 

no que diz respeito à possibilidade destes igualmente fazerem escolhas de 

linguagens que os diferenciem. É um jogo onde a cultura tradicional foi revestida, 

então, de um sentido de contraste. Mas não apenas isto, pois este jogo não é 

meramente praticado pela comunidade; joga-se “comunidade” através dele 

(Simmel, 1993, p. 174). Pensando dessa forma, podemos visualizar a cultura 

como algo que é reinventado e re-significado a todo instante, pois segundo Pierre 

Bourdieu (2002), o sentido dos movimentos que levam de uma posição a outra se 

define na relação objetiva entre o sentido dessas posições no momento 

considerado, no interior de um espaço orientado (p. 82). Ou seja, calculam-se os 
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benefícios e prejuízos que tais jogadas ocasionariam. Carneiro da Cunha nos 

informa sobre o uso de símbolos e signos nesse processo (1986, p. 101). 

Trazendo tal afirmação da autora para o contexto desta pesquisa, podemos dizer 

que as pêssankas são um exemplo do caso. Para tanto, a passagem de saberes 

entre os membros da comunidade ocorre via o que Michael Pollak intitula de 

transmissão por herança, que pode ocasionar uma sensação de pertencimento ao 

grupo. Se na comunidade ucraniana curitibana existe uma nutrição de crenças na 

procedência comum, esta opera de modo independente da existência de laços de 

sangue entre cada um de seus integrantes (ib., p. 270). Famílias de descendentes 

de imigrantes compõem a comunidade em conjunto com aqueles que chamam 

por agregados, pelo fato de serem pessoas que não necessariamente possuam 

ascendência ucraniana, mas que se identificam com os princípios e valores do 

grupo. São esses fatores de “sociação”, de acordo com Simmel, que formam a 

base da comunidade (1983, p. 166). Eles devem ser compreendidos como os 

caminhos através dos quais as formas do grupo, ou seja, suas terminologias 

específicas irão ser modeladas. Formas estas que dizem respeito às tipologias de 

relações sociais estabelecidas na comunidade, que ocasionarão a constituição de 

sociabilidades distintas. 

Podemos compreender a pêssanka, desse modo, como uma manifestação 

artística e cultural que possibilita a emergência, por suas criação, circulação, 

distribuição e consumo, nos sentidos de que William Davenport, Brian Spooner e 

Patrick Geary (2008) nos falam, de sociabilidades diferenciadas em relação ao 

contexto galiciano de onde veio a maior parte dos imigrantes estabelecidos no 

Paraná e em Curitiba. De acordo com Davenport, as relações de reciprocidade 

são laços sociológicos que definem e unem um grupo. Ampliando para o contexto 

do comércio, as relações de consumo pautadas sobre valores de mercado são 

igualmente laços que definem e unem o grupo. Os cri térios de autenticidade do 

artesanato ligam-se, desse modo, ao fato de que cada uma das pessoas “... 

ocupa uma posição distinta em relação aos preços e aos valores e tem uma 

compreensão própria dos mesmos.” (Spooner, 2008, p. 249). As relações sociais 

na esfera da comunidade ucraniana em Curitiba sofrem manutenção por 

mecanismos que vão além das trocas simbólicas de pêssankas entre os membros 
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de uma família e amigos próximos, bem como da prática de transações 

comerciais do artesanato, pois 

 
“Bens trocados podem ter servido para criar laços 

entre doadores e donatários, mas também eram 
desejados por si mesmos. Podiam ser, vez por 
outra, convertidos em dinheiro ou mesmo em 

capital, de modo que coexistiam um sistema de 
trocas objetivas e alienáveis de mercadorias e um 
sistema de trocas subjetivas e inalienáveis de 

presentes.‟ 
         (Geary, 2008, p. 222) 

 

O fato de estar juntos constantemente, tendo em vista o cumprimento de 

atividades que dizem respeito às culturas e tradições do grupo, é o que 

efetivamente permite a consistência da comunidade, tornando-a visível. 

Sobre este aspecto é válido retornarmos brevemente à reflexão colocada 

por Carneiro da Cunha quanto à cultura original sendo revestida de uma nova 

roupagem, adquirindo a função de cultura de contraste. Este movimento pode ser 

compreendido como um mecanismo que tem em vista a necessidade da 

conquista de espaço e representatividade pela comunidade ucraniana curitibana 

em relação aos demais grupos étnicos presentes na sociedade. São processos 

onde ocorre a transcendentalidade dos limites físicos demarcatórios de uma  

região, como nos afirma Bourdieu (1989) sobre as lutas a respeito da identidade 

étnica ou regional.  

 
*  *  *  *  * 

 
No primeiro capítulo desta pesquisa será apresentada a trajetória de vinda 

e estabelecimento dos imigrantes ucranianos ao Paraná. Num segundo momento 

a pêssanka nos servirá como exemplo de uma prática cultural ucraniana que 

possibilita, pelo seu exercício, a emergência de diferentes relações sociais e 

espaços de sociabilidade em Curitiba. No terceiro capítulo exporei os principais 

resultados obtidos de minha experiência em campo através de um debate sobre 

autenticidade e sociabilidade. 
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1. CAPÍTULO 1 – A IMIGRAÇÃO UCRANIANA AO PARANÁ 

 

1.1. A GRANDE MIGRAÇÃO  

 O episódio que nomeia esta seção da pesquisa diz respeito aos 

movimentos migratórios ocorridos principalmente no término do século XIX e 

início do XX, que levaram inúmeros europeus a migrarem para diferentes destinos 

nas Américas. Podemos vislumbrar a busca por trabalho em novas terras onde 

tivessem a chance de possuí-la em conjunto com melhores condições de vida, 

como a principal razão desses deslocamentos. Cabe-nos falar sobre alguns 

aspectos do perfil social dos primeiros imigrantes ucranianos desta época, os 

rutenos, para melhor compreendermos algumas das motivações que os 

estimularam a sair de sua terra natal e sob que condições esses anseios foram 

gerados. Paulo Guérios nos fala sobre as características deste grupo étnico, que 

emprestou características peculiares a esse processo da Grande Migração. A 

primeira que aborda diz respeito à presença do rito grego da religião ortodoxa na 

região em que os camponeses habitavam: a província da Galícia Oriental, situada 

no extremo leste do Império Austro-Húngaro. O antropólogo apresenta em sua 

tese o relato que crônicas medievais do século IX nos trazem, de acordo com o 

estudioso Omelian Pritsak, sobre o estabelecimento de um centro dinástico 

chamado Rus‟, sito às margens do rio Dnieper, onde atualmente se localiza a 

capital da Ucrânia, Kiev (2007, p. 31). 

 
“Até o século XIII, o rio Dnieper era a principal rota 

existente de comércio entre a Europa Ocidental e 
Bizâncio (Constantinopla), então capital do Império 
Romano Oriental. Devido à localização estratégica 

do centro dinástico Rus‟ de Kiev,  foram 
estabelecidos intercâmbios econômicos e culturais  
com Bizâncio. Como parte desses intercâmbios,  

no final do século X o príncipe Volodêmer 
converteu seus súditos ao cristianismo bizantino 
de rito grego,  que se transformou na religião 

ortodoxa após o Cisma de 1054. Essa religião 
manteve sua relevância como marcador social e 
como referência essencial para as condutas dos 

camponeses da região por vários séculos .” 
         (ib., p. 31-32) 

 

O século XIII marcou o início da repartição de Rus‟ de Kiev em zemlis, que 

segundo o autor são pequenas principalidades autônomas submetidas a 
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constantes disputas internas e entre vizinhos (2007, p. 32). Guérios nos fala sobre 

a descontinuidade política que estes fatos ocasionaram à região, sendo ela 

derivada da alternância de diversos domínios imperiais, como dos Russos e dos 

Austríacos, por exemplo, (2007, p. 32). Foi dentro deste espectro conflituoso que 

os ucranianos compartilharam por séculos sua história, de geração a geração que 

se estabelecia. Durante todo este tempo eles foram servos do regime feudal e 

suas visões de mundo baseavam-se na tipologia de relações que até então 

estavam habituados a viver.  

A questão da tolerância do rito grego aos seus costumes e tradições pagãs 

mesmo após o advento do Cristianismo, que releu à luz de seus princípios tais 

elementos, contribuiu para que a religião pudesse ser mantida como recurso de 

identificação aos ucranianos, operando na organização de sua vida social, 

conforme apontado por Guérios na citação da página 22 desta pesquisa. Este tipo 

de prática religiosa e sua língua de origem, a ucraniana, serviam como marcas 

distintivas de pertencimento ao estrato dos servos feudais na região, conforme 

nos indica Guérios (2007, p. 32). O segundo aspecto sobre o qual o antropólogo 

nos fala em se tratando das características dos rutenos ao migrar, diz respeito à 

caracterização da região do Império Austro-Húngaro de onde veio a maior parte 

dos imigrantes ucranianos que se instalaram no Brasil: o fato de pertencer a um 

Império multi-étnico, a Galícia Oriental. Sua caracterização básica era de 

camponeses habitantes da zona rural e submissos à nobreza polonesa, à Coroa e 

à Igreja. Eram, segundo Guérios,  

 
“[...] uma população quase totalmente composta 
de camponeses analfabetos, alijada da educação 

e sem participação na vida administrativa local;  
com sua vida completamente ligada à atividade na 
terra e com pouco acesso à educação, esses 

camponeses não tinham contato com ideias que 
extrapolassem suas vivências cotidianas na 
aldeia.” 

            (2007, p. 34) 

 
Pelo fato de seus antepassados estarem há séculos submetidos a este sistema 

feudal, sua concepção de mundo dividida entre senhores e servos lhes era uma 

visão naturalizada (Guérios, 2007, p. 34). A caracterização econômica não 

apenas dos camponeses, mas verificadas em todo Leste Europeu na época, 

deriva do fato de que esta região periférica da Europa foi dominada durante 
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muitos anos por vários Impérios, além de seus membros possuírem obrigações 

para com a nobreza presente no local, à Coroa e à Igreja, conforme citado 

anteriormente. Ao mesmo tempo em que cumpriam suas obrigações servis, os 

camponeses deveriam pagar taxas aos seus senhores e permanecer presos à 

terra, que apesar de trabalharem nela, não lhe era sua por direito. A questão da 

imobilidade social e fixidez geográfica foram dois dos fatores que impulsionaram 

os esforços para a emancipação da servidão de gleba, ocorrida em 13 de abril de 

1848, de acordo com Andreazza (1999, p. 18). Ou seja, apenas trinta e oito anos 

antes de se deslocarem ao Brasil, os ucranianos passaram a trabalhadores livres, 

porém tal abolição restou à esfera formal, pois os laços feudais se mantiveram por 

algumas décadas, segundo Guérios (2007, p. 33). Sobre esta questão é 

interessante falarmos que, há tempos inseridos numa visão de mundo baseada 

na relação entre senhores e súditos, sendo esta a posição que lhes cabia, aos 

camponeses a ideia de migrar para um local de terras livres parecia-lhes 

impensável, de acordo com Guérios (2007, p. 34). Dessa forma, sua decisão em 

partir foi marcada principalmente pelas incertezas e temores a respeito do 

processo. A existência de visões diversas entre os ucranianos sobre a 

possibilidade de migração tensionava ainda mais a situação. 

A Coroa Austríaca desempenhou papel fundamental no processo que 

visava ao fim dos abusos por parte da nobreza latifundiária. Esse início das 

mudanças pró-campesinato simbolizou a obtenção de alguns direitos aos 

camponeses, como a criação de um cadastro certificando a posse dos lotes que 

ocupava e cultivava, bem como o de apelar em órgãos de administração estatal 

(Andreazza, 1999, p. 19). 

 
“Esse jogo de forças – no qual as tentativas de 
afrouxamento dos laços servis eram rebatidas com 

estratégias que garantissem sua permanência - 
gerou um clima de tensão social bastante agudo 
durante todo o século XIX” 

              (ib., p. 20) 

 

De um lado os nobres tentavam impedir que as medidas de sanções que lhes 

estavam sendo aplicadas pela Coroa Austríaca fossem concretizadas. Esta, por 

sua vez, manteve a ordem hierárquica feudal em relação aos servos que segundo 

a autora, não ficaram plenamente livres da corveia e nem de outras obrigações 
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administrativas e fiscais (1999, p. 19). José II foi um imperador germânico que 

defendia os ideais iluministas e buscava a racionalização do povo tendo em vista 

a modernização do Império. As reformas que empreendeu igualmente sofreram 

retaliação da nobreza galiciana. Ela representava o pólo que se contrapunha à 

migração dos ucranianos, fortemente motivada por sua preocupação na perda de 

mão de obra agrária e o consequente encarecimento desta (Guérios, 2007, p. 35). 

Fato é que dentro de todo esse espectro o camponês fazia-se presente, buscando 

manter seus direitos tradicionais da exploração familiar e comunal da terra (ib., p. 

20). A tensão entre nobres e camponeses foi intensificada com a abolição formal 

da servidão ocorrida em 1848. 

 O fato de serem oprimidos pelas tradicionais relações servis mantidas na 

Galícia, bem como pela ignorância que detinham devido ao acesso restrito à 

educação, não inibiram os ucranianos de serem avessos a esse processo que os 

subjugava de forma crescente. E cada vez mais o número de ações que 

desenvolviam tendo em vista sua real libertação fazia-se frequente, como é o 

caso das rebeliões contra o cumprimento das obrigações feudais (Andreazza, 

1999, p. 22). A possibilidade de migrar para outro país representava esforços 

neste sentido. 

 
“[...] dependendo de suas convicções pessoais,  
sugeriam aos camponeses que ficassem, 
partissem – ou, no caso de partirem, que 

definissem de determinada forma seu país de 
destino entre as diferentes opções que se 
apresentavam diante deles. De fato, dependendo 

das informações recebidas por agentes de 
migração [...], alguns camponeses partiam rumo 
ao Brasil ou ao Canadá convencidos que uma ou 

outra dessas opções poderia mesmo significar a 
diferença entre a vida e a morte.”  

          (Guérios, 2007, p. 37) 

 
Sendo pressionados de diversas formas a tomar uma decisão, vários ucranianos 

optaram por não partir para a América e permanecer em sua terra natal, segundo 

Guérios (2007, p. 38). Uma instituição importante na definição dos rumos da 

migração que surgiu nesta época foi a Associação Prosvita. 

 
“Em relação à penetração de uma cultura escrita 
no campo da Galícia, deve-se dar um papel de 
destaque à fundação, em 1868, da Sociedade 

Prosvita sob a iniciativa do reverendo Stephen 
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Kachala e dos populistas Anatoly Vachnhanyn e 

Omelian Partytzky. Originalmente um movimento 
cultural e educacional, a Prosvita ganhou força 
política com o apoio da juventude, principalmente 

por incluir estudantes de teologia. [Era] um 
movimento nacional -populista [que] opunha-se à 
geração de conservadores [...].  

   (Andreazza, 1999, p. 25) 

  
Para um melhor esclarecimento da função desempenhada por esse órgão, vale 

abordarmos alguns aspectos de sua origem e do impacto que possuía na vida 

cotidiana dos camponeses daquela época. Andreazza nos fala que essa 

associação tinha um caráter inicial voltado à academia e à literatura , mas os 

rumos que fora tomando direcionaram-na a seu estabelecimento como um dos 

pilares centrais ao desenvolvimento de uma consciência nacional ucraniana 

através da educação das massas camponesas (2010, p. 7). Da Prosvita 

originaram-se os clubes ou salas de leitura, os tchetálhnia, que privilegiavam a 

criação de um ambiente favorável à formação crítica dos camponeses, em vistas 

ao complemento da educação popular que recebiam nas escolas. Mas a principal 

função que desempenharam foi mesmo a alfabetização dos camponeses. Nesse 

movimento das Prosvita o clero Greco-católico participou de forma ativa, o que 

verificamos desde sua fundação com a participação do reverendo Stephen 

Kachala. O exercício religioso sob o rito grego, de acordo com Andreazza, passou 

a significar, neste sentido, traço distintivo da etnicidade ucraniana (2010, p. 8).  

 A introdução de uma economia de mercado na Galícia no final do século 

XIX, por volta de 1870, significou o início do esfacelamento da estrutura feudal 

presente neste espaço. Dessa forma podemos pensar que as mudanças não 

restavam apenas na economia, mas igualmente na tipologia de relações de 

trabalho mantidas até então na Galícia, ao passo que não eram mais 

completamente feudais, nem totalmente capitalistas. O que estava ocorrendo era 

a incorporação de novos mecanismos produtivos, conforme nos indica Andreazza, 

 
“A gradativa desagregação da economia feudal 
pela penetração de uma economia monetarizada 

teve outro desdobramento: a ramificação das 
atividades da Prosvita [...]. Foram organizados 
armazéns comunitários, cooperativas agrícolas e 

comerciais, bem como bancos de poupança e 
empréstimo” 

               (1999, p. 28) 
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Ou seja, esse esfacelamento possibilitou o incremento de mobilidade não apenas 

econômica, mas social, jurídica e cultural aos camponenes, ao passo que eles 

“[...] viviam as ambiguidades de um mundo em 
transição. A modernização que se introduzia nas 
relações de trabalho desde a emancipação em 

1848, a penetração numa economia capitalista em 
expansão, a ação do movimento cultural 
empreendido pela Sociedade Prosvita não tiveram, 

até o final da década de 1890, tempo suficiente 
para derrubar as antigas estruturas que 
sustentaram, até então, as práticas e 

representações daquela sociedade. Viviam, na 
realidade, em dois mundos onde emaranhavam -se 
o passado e o futuro, tornando o presente um 

repositório de paradoxos e contradições .” 
                    (ib., p. 29) 

 

As diferentes temporalidades vividas em cada região da Galícia de onde vieram 

os migrantes ucranianos eram marcadas por ritmos através dos quais as pessoas 

experienciavam de modo diverso esse processo de modernização, tendo em vista 

os conflitos e tensões presentes em cada um destes espaços e as diferentes 

visões e posturas sobre o processo migratório. Fato é que mesmo vivendo novas 

conjunturas, os rutenos buscaram preservar suas culturas, sua herança 

transmitida de geração em geração; reproduzindo, dessa forma, práticas 

ancestrais que davam sentido à continuidade de uma visão de mundo 

(Andreazza, 1999, p. 31) que lhes era tradicional e legítima. 

 
“E a manutenção de formas culturais pode ser 

associada tanto à ruralidade da vida social, quanto 
à tolerância da igreja de rito grego. Diferentemente 
da igreja de rito latino, essa tolerância se refletia 

na permanência de costumes pagãos aos quais  
foram dados características cristãs pela Igreja. Um 
exemplo da mescla de crenças aparece com 

bastante clareza na comemoração da Páscoa – a 
mais importante festa da Igreja Oriental – cuja 
celebração preservou muitas características da 

cultura pré-cristã.[...] Em decorrência, o 
pertencimento à religião de rito grego passou a 
afigurar-se, também, como um símbolo de 

autodiferenciação étnica.” 
            (ib., p. 31-32) 

 

 O ritmo de esfacelamento do sistema feudal na Galícia ocorria de modo 

moroso. O princípio da individualização imposto pelo capitalismo não inibiu o 

desenvolvimento das comunidades tendo em vista seus modelos tradicionais, 

segundo Karl Mannheim (1986). E isto permaneceu em sua vinda e 
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estabelecimento no Brasil, pois o compartilhamento de disposições para a ação 

(Bourdieu, 1989) que lhes eram comuns pode ser verificado desde a formulação 

de percepções pessoais quanto a sua migração à América. Eles mantiveram a 

troca de saberes como pilar em seu cotidiano e isto lançou as bases de sua 

constituição e consolidação enquanto grupo. O ano de 1891 é referência na 

comunidade ucraniana quanto à instituição de uma data que oficialmente marca o 

início da migração desta etnia ao Brasil, porém dados históricos mais específicos 

nos trazem indicações de que dez anos antes, em 1881, algumas famílias já 

haviam chegado ao Paraná, assunto sobre o qual falaremos em seguida. 
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1.2. O PARANÁ COMO DESTINO 

“Indo no Mar – que te aguarda por lá? 
Ou no Brasil, ou no tal Paraná?”  

 
             (Trecho do Poema para o Brasil, de Ivan Frankó, poeta ucraniano) 

 

 Até o presente momento esta pesquisa se ocupou em apresentar alguns 

aspectos mais gerais sobre a imigração ucraniana ao Brasil. Nesta seção serão 

evidenciadas as trajetórias de vinda e estabelecimento dos migrantes ucranianos 

ao Paraná. Quanto à disponibilidade de fontes de pesquisa que tratem do tema, 

devo ressaltar que o número de materiais sobre a imigração na capital do Estado 

é bem mais escasso; sobre ela falaremos na próxima parte do trabalho. Para uma 

melhor compreensão do processo migratório ucraniano ocorrido no Paraná, é 

importante apresentarmos os diferentes papeis desempenhados pelo Estado e 

pelos agentes de imigração no que tange à vinda dos ucranianos ao Brasil, pois é 

importante pensarmos de quais modos o país se tornou atraente a esses 

personagens da Grande Migração. 

 O estado paranaense havia sido desmembrado recentemente de São 

Paulo e desta forma a reunião de uma força de trabalho que cooperasse tanto 

para o povoamento do local como ao desenvolvimento econômico da região, 

fazia-se necessária. O principal objetivo era o estabelecimento de colônias. Tais 

fatos podem ser comprovados pelos pronunciamentos dos Presidentes de 

Província e dos Governadores do Paraná, que se baseavam nos modelos de 

desenvolvimento das colônias já estabelecidas em outros países, para 

fundamentar o processo em seus territórios. Segundo Andreazza, 

 
“a) o Paraná era uma Província que recebera a 

sua emancipação política há pouco tempo e via na 
ocupação territorial uma forma de garantir seu 
espaço político; b) havia precariedade em métodos 

e insuficiência em quantidade da lavoura de 
subsistência; c) existia a necessidade de ativar 
meios de t ransporte e comunicação, como 

também de efetuar obras públicas urbanas [...]” 
             (1999, p. 44 ) 

 

Algumas das razões para a vinda dos migrantes ao país, tratadas na seção 

anterior desta pesquisa, podem ser traduzidas aqui pelo que a historiadora 

denomina de “fatores de atração”, derivados da propaganda positiva feita pelo 
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governo, tendo em vista a concretização dos objetivos que primavam para o 

estado paranaense.  

 Até o ano de 1870 as levas de imigrantes ucranianos eram deslocadas ao 

interior do Paraná, somente depois deste período é que começaram a ser 

direcionadas aos centros já povoados. Após 1892 os núcleos coloniais do interior 

voltaram a ser destino dos imigrantes ucranianos. É importante pontuarmos estas 

datas, pois as primeiras famílias que chegaram que eram de camponeses, os 

rutenos, foram inicialmente para o interior do Estado. Entre 1870 a 1911 mais de 

cem núcleos coloniais foram criados, como Curitiba, Mallet, São Mateus, Rio 

Claro, Lucena e Anthonio Olyntho, todos estes situados no interior do Paraná, 

com exceção do primeiro, que é a capital do estado. Sobre a última colônia citada 

na enumeração anterior, é interessante apontar que sua denominação deveu-se à 

importância atribuída ao desempenho do Ministro da Viação no processo da vinda 

dos imigrantes ao Paraná, Anthonio Olyntho. Financiadas na maior parte das 

vezes pelo governo, empresas particulares realizavam a propaganda do estado 

na Europa através da distribuição de folhetos. Do mesmo modo, eram 

responsáveis tanto pelo transporte dos migrantes até sua chegada ao Rio de 

Janeiro como por seu deslocamento aos núcleos coloniais. Quanto aos 

ucranianos, devemos salientar a intermediação desenvolvida por agências 

italianas. 

 
“Os indivíduos que t rabalhavam para estimular a 
migração eram principalmente os agentes [...] das 
companhias de navegação que transportavam os 

camponeses para a América. A ação desses 
indivíduos foi extremamente importante para o 
aumento do número de camponeses que 

finalmente decidiram migrar. Sua tarefa era aliciar 
o maior número possível de clientes para o 
transporte, visto que o ganho das companhias 

estava atrelado ao número de pessoas conduzidas 
até o Brasil.” 

          (Guérios, 2007, p. 35) 

 
Devido à Revolução Farroupilha, o fluxo migratório para o Sul do Brasil foi 

interrompido entre os anos de 1892 a 1894, segundo Guérios (ib., p. 114), mas 

entre 1895 a 1897 houve a primeira grande leva de ucranianos ao país. Tendo em 

vista o número crescente de migrantes, Cândido de Abreu, então Secretário de 

Obras Públicas e Colonização, criou o núcleo colonial de Prudentópolis, que é 
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localizado entre as cidades paranaenses de Ponta Grossa e Guarapuava. A 

criação sucessiva desses núcleos nos mostra que, além do fluxo migratório ter se 

intensificado principalmente entre os anos de 1895 a 1897, o governo paranaense 

não estava propriamente apto a receber tamanhas levas de imigrantes. Em 

apenas dois anos, o número de colonos ucranianos em Lucena, por exemplo, foi 

de 2202 para 4639, conforme nos indica Guérios (2007, p. 117). O acesso 

dificultoso às colônias pela localização destas em áreas de matas e florestas até 

então inexploradas, não impediu que o governo paranaense deixasse de enviar 

os imigrantes ao interior do Estado, pela preocupação que possuíam em não 

“acumulá-los” nos centros urbanos. O que os ucranianos encontraram não era em 

nada similar ao conteúdo das propagandas feitas pelos agentes quanto ao estado 

paranaense, pois os lotes ainda não haviam sido demarcados nem as habitações 

estruturadas. Sobre estas, os recém-chegados participaram ativamente da 

construção, e ficavam no aguardo de sua propriedade bem como de um auxílio 

financeiro inicial ao seu estabelecimento, à medida que recebiam alimentação 

gratuita do governo; esta não sendo por um período prolongado. Segundo 

Andreazza, os imigrantes participaram ativamente da instalação da colônia (1999, 

p. 51). Seu tempo de permanência em locais improvisados foi longo, e tais 

situações não se restringiram a um núcleo isoladamente.  

“Em Prudentópolis, segundo o Secretário Cândido 
de Abreu, „em março de 1896 foram iniciados os 
trabalhos de abertura de estradas e demarcação 

de lotes, sendo os colonos instalados em ranchos 
provisórios, de onde eram transferidos para os 
lotes à proporção que esses iam sendo 

convenientemente preparados. ‟” 
  (Relatórios, 1907, p. 61 In: Guérios, 2007, p. 118) 

 

Este mesmo ano de 1896 foi marcado tanto pela criação do vice-consulado da 

Áustria-Hungria em Curitiba, como por uma insurgência dos imigrantes 

localizados em Anthonio Olyntho, tendo em vista a lentidão e desorganização de 

todo processo, pois o que lhes parecia evidente era o despreparo do Estado e 

governo paranaense em receber-lhes, principalmente no que diz respeito à 

estrutura necessária à chegada e instalação dos mesmos nas colônias. Na 

medida em que os lotes iam sendo distribuídos aos então colonos, alguns se 

recusavam a trabalhar, como é o caso verificado em Prudentópolis, ou os próprios 

engenheiros responsáveis pelas obras deixavam seu labor por acreditarem que o 
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modo como a demarcação dos lotes estava sendo feita era errado, que era a 

situação verificada em Anthonio Olyntho, de acordo com Guérios (2007, p. 119). A 

defasagem de instrumentação técnica necessária e de mão de obra qualificada, 

foram outros dois fatores que contribuíram para o agravamento da insatisfação 

gerada pela morosidade do processo de instalação nas colônias. 

 
“Sete meses após seus desembarques no país, as  
condições precárias e a promiscuidade dos 
barracões e choças, a obrigatoriedade de 

convivência com pessoas que até então lhes 
tinham sido totalmente estranhas, a informação de 
que não receberiam mais alimentação gratuita do 

Estado foram motivação [...] suficiente para um 
levante. O essencial a respeito deste episódio é o 
fato de que todos os líderes, pais de famílias  

compostas entre quatro e sete pessoas, ainda 
moravam no barracão que construíram [...]” 

                    (Andreazza, 1999, p. 54) 

 

Os modos pelos quais os ucranianos buscavam estabelecer suas condutas frente 

a tais vicissitudes eram baseados em seu acervo compartilhado de atitudes, 

valores e categorias perceptivas. Uma questão interessante é que muitos 

imigrantes não apresentaram reações revoltosas aos conflitos como as citadas 

anteriormente. Segundo Guérios, 

“Os rutenos que chegaram ao Brasil 
compartilhavam a religião, a língua e uma história 

passada comum em convivência com austríacos,  
judeus e poloneses – ou seja, apresentavam 
disposições adquiridas comuns para a ação e para 

a percepção do que se passava ao seu redor.  
Suas condutas efetivas, no entanto, não seguiram 
um mesmo padrão. [...] assim como não houve 

uma memória coletiva homogênea a respeito da 
vinda para Brasil, não houve homogeneidade nas 
condutas dos rutenos frente às dificuldades 

encontradas ao chegar ao Paraná. Sem saber 
como reagir a situações para as quais não havia 
uma solução pré-estabelecida em suas práticas  

habituais, cada migrante [...] encontraria seu 
próprio modo de solucionar os dilemas vividos nos 
primeiros tempos de suas vidas nas colônias [...]” 

                 (2007, p. 122) 
 

 Nas colônias os imigrantes ucranianos assumiram obrigações para com o 

Estado. O grau de interferência deste órgão no período inicial de desenvolvimento 

dos núcleos coloniais ocorreu de modo reduzido, pois a única ligação que 

possuíam com os migrantes dizia respeito à Dívida Colonial. A contração desta 

referia-se tanto ao valor do lote, como à alimentação e aos auxílios financeiros 
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recebidos durante o processo de instalação na colônia. Seu débito era 

estabelecido por moeda corrente ou realização de serviços em obras públicas. 

Quanto à distância dos colonos em relação aos centros urbanos, não havia como 

escoar ou vender sua produção ou trabalho em núcleos urbanos, o que 

impossibilitava o pagamento da dívida em dinheiro . Como saída, os colonos 

entregavam parte de sua produção de grãos ou da extração de erva-mate para os 

comerciantes locais em troca de dinheiro, ou seja, moeda corrente, conforme nos 

indica Andreazza (1999, p. 58). Este processo não era imediato, ou seja, a 

entrega dos produtos aos comerciantes não era garantia de que estes lhes 

entregassem o dinheiro na hora. Dessa forma, os colonos assumiram dívidas e 

obrigações com os donos dessas vendas. Por estas e outras razões, existiam 

imigrantes que desejavam retornar ao seu país e outros para quem não mudaria 

muita coisa voltar à terra natal. Mesmo apresentando este anseio de abandono da 

vida nas colônias, poucos imigrantes teriam condições financeiras de retornar à 

Ucrânia. Como saída, eles buscaram se adaptar ao contexto em que viviam, 

deixando de lado por um bom tempo o conjunto de disposições que 

compartilhavam como comuns, seus elementos étnicos de diferenciação, tendo 

em vista a necessidade de enfrentamento a outros tipos de situações. Segundo 

Guérios, alguns imigrantes conseguiram trabalho assalariado na lavoura, mesmo 

que a longa distância de seu lote, bem como outros se desfaziam de pertences 

pessoais ao passo que alguns buscaram explorar os recursos naturais disponíveis 

para manter sua subsistência (2007, p. 129). 

 Fato é que o processo migratório dos ucranianos foi marcado pela vinda de 

famílias inteiras ao Brasil. Isto deriva principalmente da motivação do governo 

paranaense em privilegiar o estabelecimento de famílias, pois desta forma o 

povoamento e os frutos que seriam colhidos, apresentar-se-iam mais 

rapidamente. 

 
“Alguns contratos de colonização especificavam 
claramente o perfil do imigrante desejado pelo 

Paraná. Um deles, em 1896, esclarece que eles  
deveriam constituir famílias do seguinte modo: - 1º 
Casal com ou sem filhos, enteados ou irmãos 

menores, bem como seus descendentes. – 2º 
Viúvo ou viúva, com filhos ou enteados com seus 
ascendentes, devendo ter sempre, neste caso, um 

homem válido. – 3º Avô ou avó com seus 
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descendentes, devendo sempre entre elles haver 

um homem válido. – 4º Unicamente os chefes de 
famílias e seus ascendentes poderão ser maiores 
de cincoenta annos. – 5º Os collateraes menores 

de 21 annos, poderão fazer parte das famílias de 
que tratam as condições 1ª 2ª 3ª da presente 
clausula.” 

   (Andreazza, 1999, p. 60) 

 
No Sul do país, o que verificamos é um projeto de colonização baseado na 

pequena propriedade e na presença de um chefe de família em potencial de 

trabalho e mão-de-obra. Igualmente, a faixa etária das mulheres nessas primeiras 

famílias que vieram ao Brasil e ao Paraná, lhes permitiam um número significativo 

quanto à possibilidade de ter filhos. Dessa forma, preconizando esta tipologia de 

estrutura familiar, o governo paranaense entendia que o povoamento se daria 

mais rápido nas colônias. 

“A análise, da forma da instalação da colônia e da 
disposição dos lotes, permitiu, além disso,  
perceber que os imigrantes tinham fortes laços 

familiares. E ao que tudo indica, no caso dos 
galicianos, a imigração não agiu necessariamente 
como desagregadora dos laços familiares 

tradicionais. [...] Era no trabalho e nas relações 
cotidianas que se percebia a configuração de uma 
sociabilidade.” 

                   (ib., p. 71) 
 

Por outro lado, vários elementos relativos à sociabilidade na colônia 

diferiam em relação ao que os ucranianos viviam na Galícia há séculos e que 

eram perpetuados de geração a geração. Para adaptarem-se aos novos 

contextos, eles experienciaram rupturas constantes em seus primeiros anos nas 

colônias. O contato com pessoas conhecidas foi substituído pela convivência com 

estranhos. Estes poderiam ser até da mesma origem étnica, pois mesmo 

instalados em espaços onde coabitavam com outros ucranianos, não 

necessariamente detinham com eles algum contato prévio. Guérios nos confirma 

que mesmo a convivência entre eles dependia da emergência de novos laços 

sociais (2007, p. 133), que não seriam os mesmos que mantinham com seus 

vizinhos na Galícia. Também no Paraná o distanciamento entre uma família e 

outra era geograficamente significativo, pois não existiam vilas. Podemos 

vislumbrar nos casamentos ocorridos entre imigrantes recém-chegados às 

colônias paranaenses, um modelo inicial de construção desses novos laços. 

Considerando que cada família tinha direito a um lote de terra, a formação de 
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novos núcleos familiares possibilitaria um incremento no número de imigrantes 

que deteriam, dessa forma, direito à propriedade, questão fundamental para seu 

estabelecimento nas colônias. Além disso, os imigrantes não possuíam espaços 

de convivência a que estavam habituados em sua terra natal. O único lugar onde 

poderiam reunir-se de modo rotineiro era na igreja. Dessa forma, o universo social 

das colônias paranaenses era diferente do apresentado na Galícia, sendo que a 

escassez de igrejas greco-católicas era veementemente sentida pelos ucranianos, 

como sublinha Guérios (2007, p. 134). A manutenção de suas relações sociais 

bem como de suas condutas cotidianas não ocorria do mesmo modo que na 

Ucrânia. 

Tendo em vista a presença de poloneses23 nas regiões para as quais os 

ucranianos foram deslocados, não poderíamos deixar de falar aqui sobre as 

divisões e conflitos entre esses grupos. Vários nobres poloneses24 detinham 

autoridade sobre os camponeses rutenos, nos termos do modelo feudal de 

relações sobre o qual trabalhamos anteriormente neste capítulo. Suas 

desavenças vieram da Galícia25e foram atualizadas ao contexto das colônias 

paranaenses. Ou seja, para a consolidação de suas identidades bem como de 

seu pertencimento em seus novos espaços, fizeram uso dos seus elementos 

étnicos distintivos. Os três principais aspectos sobre os quais se debruçaram são 

a prática de tradições, o idioma e a religião. 

 Do mesmo modo que participaram da instalação da colônia, os imigrantes 

contribuíram à construção das igrejas, essenciais à definição de seu 

pertencimento ao núcleo colonial no qual habitavam. Elas viriam a simbolizar um 

pólo social para as comunidades recém formadas no Paraná, de acordo com 

Guérios (2007, p. 166). Retomando o aspecto religioso como elemento de 

diferenciação em relação aos poloneses, devemos ter em mente que os grupos 

                                                 
23

 “A população da Galícia, seja polonesa ou rutena, era considerada “austríaca” devido a seus 
passaportes do Império Austro-Húngaro; os que eram considerados “russos” poderiam ser ou os 

poloneses de passaporte russo ou os rutenos que, ao definir-se como tal para os funcionários da 
migração, tinham sua nacionalidade assimilada a “russos”; os “poloneses”, enfim poderiam 
também ser poloneses ou rutenos, visto que os funcionários consideravam ambos indistintamente 

como “polacos”.” (Guérios, 2007, p. 168).  
24

 Alguns poloneses não tinham autoridade, especialmente os que migraram.  
25

 Conforme nos indica Guérios (2007, p. 170), esses dois grupos já apresentavam uma longa 

história de conflitos na Europa, pelo fato de que os poloneses que ocupavam posições da nobreza 
latifundiária e papeis administrativos na Corte, principalmente, eram incorporados pelos Impérios  
que dominavam a Galícia. Ao passo que aos rutenos restava a posição de súditos no regime 

feudal.  
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eram de ritos diferentes. Os ucranianos, de rito grego ou ortodoxo, conviviam com 

os poloneses de tradição latina. Este fato remonta à divisão da Igreja Católica que 

se deveu ao Cisma do Oriente, em 1504. Dele nasceram a Católica Romana - rito 

latino - e a Ortodoxa – rito bizantino ou constantinopolitano. No Brasil, a Igreja 

Católica seguia o rito latino. Os ucranianos não deixaram de praticar suas 

crenças, porém a opção que lhes cabia era utilizar as mesmas igrejas que os 

poloneses, o que implicava o convívio com seus padres, pois o envio de párocos 

ao Brasil pertencentes ao rito oriental enfrentava obstáculos e impedimentos 

pelas autoridades governamentais paranaenses, devido ao fato de que muitos 

eram casados. 

“Possivelmente animados pelo espírito da Prosvita 

que soprava na Galícia, um grupo entre os  
imigrantes rutenos reagiu a esta situação e [...] 
não aceitaram mais que a sociedade local os  

identificasse com os poloneses. Esse período 
marcou o início da efetiva recriação social 
fundamentada na religião. Deve-se reafirmar que 

os rutenos trouxeram consigo várias linguagens 
sociais e que no estabelecimento da colônia não 
havia, efetivamente, uma unidade étnica. A 

primeira década, provavelmente, funcionou como 
diluidora de suas diferenças; passado esse tempo,  
foi possível assumir a construção de fronteiras que 

limitaram o espaço dos que se tornaram o grupo 
ruteno/ucraniano local.” 

   (Andreazza, 1999, p. 91) 

 
A prática religiosa diferenciada entre os grupos possibilitou, igualmente, a 

demarcação de territórios que se faziam então, espaços de disputa de visões de 

mundo e linguagens culturais diversas. Tanto a simbologia, a liturgia e um 

calendário específico, marcavam algumas diferenças entre os de rito grego e rito 

latino. 

 As lutas a respeito da identidade étnica ucraniana não ocorriam apenas 

nas colônias estabelecidas no Paraná, mas igualmente eram verificadas nos 

espaços onde havia outros ucranianos. A chegada de novos imigrantes contribuiu 

para estas disputas, pois agora o número de colonos ampliara-se e a estes 

igualmente não lhes satisfazia sua associação com os poloneses, da mesma 

forma que as primeiras famílias que se estabeleceram no Brasil e no Paraná. 

 
“Passados quinze anos da instalação na colônia,  
os imigrantes já haviam conseguido uma 

reestruturação de suas relações tanto sociais  
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quanto econômicas; podiam fazer um balanço dos 

limites e das possibilidades reais da empreitada 
que assumiram. [...] sentiam-se suficientemente 
organizados para aspirar um guia espiritual. [...]” 

           (Andreazza, 1999, p. 97-98) 
 

Os migrantes ucranianos possuíam uma necessidade de regularização de suas 

vidas espirituais que foi identificada em diversos núcleos coloniais espalhados 

pelo Paraná, o que inclui seu estabelecimento em Curitiba, porém o modo através 

do qual se deu a atuação dos guias religiosos nas colônias e povoados não 

aconteceu de modo linear. A situação positiva de atração de imigrantes 

vivenciada em Prudentópolis pela atuação do padre Kizema não se repetiu em 

Anthonio Olyntho, por exemplo, pois justamente a presença do pároco Michalczuk 

atuou como fator de repulsão populacional26.  

 
“[...] a aceitação dos sacerdotes não foi unânime, 

visto que [...] parte [...] defendeu sua presença,  
enquanto outra parte a contestou. Em todas as 
colônias em que os sacerdotes permaneceram, 

contudo, eles assumiram um papel central no 
desenrolar da vida local [...] sob cuja autoridade os 
colonos se colocaram.” 

                   (Guérios, 2007, p. 161) 

 
 A importância da religiosidade na trajetória dos imigrantes ucranianos pode 

ser vista não apenas em seu estabelecimento em núcleos no interior do Paraná. 

No próximo capítulo da pesquisa, ela será evidenciada ao tratarmos da chegada e 

organização das famílias ucranianas em Curitiba. Inseridos em novos espaços, os 

colonos construíram diferentes relações sociais e processos de sociabilidade 

baseados em seus aspectos étnicos mais distintivos , dos quais a religião faz 

parte, em relação aos demais grupos presentes na sociedade. A capital do Estado 

paranaense representa um caso peculiar, pois antes da chegada dos imigrantes 

ucranianos a cidade já era um centro povoado por outras etnias. 

 

 

 

                                                 
26

 É interessante observarmos o desenvolvimento de duas posturas diferentes nas colônias 

paranaenses (em seus anos iniciais), porém complementares, no que diz respeito ao desempenho 
diminuto de autoridade por parte do Governo Estadual. De um lado existiam núcleos coloniais  
onde os padres representavam de modo enfático a definição de autoridade, e de outro os donos 

de armazéns, quem ocupava posições relativas a cargos administrativos locais.  
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2. CAPÍTULO 2 – NOVOS ESPAÇOS, NOVAS REDES DE SOCIABILIDADE 

“[...] as condições e os resultados do processo de 
sociabilidade são exclusivamente as pessoas [...]” 

       (Simmel, 1993, p. 170) 
 

2.1. O ESTABELECIMENTO DOS UCRANIANOS EM CURITIBA 

Tendo em vista que o campo de pesquisa destinado a este trabalho é 

Curitiba, uma exposição teórica sobre as origens da cidade torna-se necessária. 

Devemos levar em conta que o número de fontes para o estudo e análise da 

trajetória de estabelecimento dos imigrantes ucranianos na cidade, é 

significativamente menor do que trabalhos que tratem do tema no âmbito do 

interior do estado paranaense. Dessa forma, faremos uso de uma produção da 

professora aposentada da UFPR do setor de História, Oksana Boruszenko, 

publicada em 1995 pela Casa Romário Martins e de algumas fontes empíricas. 

A proposta em olhar Curitiba como um local de estabelecimento para os 

ucranianos, é mais bem desenvolvida quando refletimos sobre o processo de 

assimilação do imigrante nessa sociedade de “adoção”. Ele não deve ser 

visualizado como simples incorporação, pois é bilateral no sentido de que o 

migrante, segundo Boruszenko, recebe bens culturais e aprende com a sociedade 

que o “adotou” ao mesmo tempo em que contribui com seus próprios valores 

(1995, p. 8). Movimentos simultâneos de aprendizagem e ensino de diferentes 

aspectos de acervos étnicos culturais distintos substanciaram o processo de 

instalação dos ucranianos em Curitiba. Para o compreendermos melhor, será 

apresentado um resumo histórico sobre a constituição da cidade. 

Ela teve como primeiros ocupantes grupos indígenas das famílias 

linguísticas Jê e Tupi-Guarani, como os Kaingang, Xokleng e Tingui. O próprio 

nome da cidade é uma palavra de origem Guarani, Kur yt yba, que significa 

“grande quantidade de pinheiros, pinheiral”; no caso, de Araucaria angustifolia 

(Pinheiro do Paraná), árvore símbolo do estado que possui uma semente 

consumida como alimento e integrante da gastronomia regional, o pinhão. Por 

volta do século XVII, portugueses e espanhóis que visavam a exploração de ouro 

na região avançaram ao local em busca de suas metas. Até o século seguinte 

houve o predomínio desses habitantes, além de índios, negros e mamelucos na 

então vila de Curitiba. Estes três últimos, por sua vez, foram escravizados pelos 
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dois grupos citados anteriormente, tendo em vista a organização que estes 

primavam por uma força de trabalho mais concentrada que se ocupasse em 

desbravar a região. Nos séculos XVIII e XIX os escravos indígenas foram 

substituídos pelos africanos nas lavouras. Em Curitiba, alguns escravos africanos 

serviam a serviços domésticos, significando boa parte da população da cidade na 

época. A chegada da Família Real ao Brasil no ano de 1808 inaugurou tanto a 

abertura dos portos como o processo de imigração estrangeira que visava a 

colonização dos estados. Este início do século XIX trouxe à Curitiba suas 

primeiras famílias de alemães, sendo que ao longo dos anos diversos núcleos 

coloniais locais foram sendo estabelecidos na cidade. Eles abrigavam 

principalmente italianos, poloneses, alemães e ucranianos; mas também se 

faziam presentes, porém em menor escala, austríacos, suíços, holandeses, 

franceses e russos. A Grande Migração ocasionou à cidade um ritmo diferenciado 

de crescimento, que se tornava cada vez mais intenso. O fato de Curitiba ser 

além de um núcleo urbano, ponto estratégico entre o caminho do Viamão a São 

Paulo e às Minas Gerais, sendo que a passagem dos tropeiros a partir de 1812 

estimulou o crescimento do comércio, contribuiu para essa expansão 

demográfica. Com a chegada de imigrantes de raízes predominantemente 

agrícolas ou camponesas, que é o caso dos rutenos, os hábitos e a cultura local 

foram alterando-se com o tempo; face esta do processo de assimilação dos 

imigrantes (Boruszenko, 1995). Curitiba pode ser considerada, por assim dizer, 

uma capital multi-étnica, e dentre os grupos que a constituem depositamos 

especial atenção aos ucranianos. Agora realizaremos um breve resgate da seção 

1.2. para visualizarmos mais claramente a situação do grupo em Curitiba. 

O período compreendido entre 1895 a 1897 traduz a primeira fase intensa 

da vinda de ucranianos ao Brasil. Neste caso, as famílias que se deslocaram 

eram predominantemente agrárias, de raízes camponesas. Além de 1907, outra 

etapa intensa da migração aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial27. 

Segundo Boruszenko, 

 
“Os motivos, desta vez, eram sobretudo políticos. 

[...] Mesmo em fins da Primeira Guerra Mundial, e 

                                                 
27

 Neste período, mais exatamente em 1909, foi fundada a primeira escola ucraniana da sociedade 

Prosvita na capital do estado paranaense.  
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na época do armistício, movimentos 

revolucionários agitavam o país. [...] os 
nacionalistas ucranianos trabalharam arduamente 
para restabelecer os alicerces do seu Estado,  

proclamando, em 22 de Janeiro de 1919, em Kiev,  
a unificação dos Estados Ucranianos numa só 
República. Entretanto, o governo que proclamou 

essa unificação não teve forças suficientes para 
mantê-la. No Leste da Ucrânia os russos 
estabeleceram seu controle. Quanto à Ucrânia do 

Oeste, era intenção da Conferência de Paz, de 
Paris, outorgar-lhe o direito de autodeterminação e 
governo próprio. Contudo, em 1923, foi 

reconhecida a soberania da Polônia sobre este 
território. Esses acontecimentos causaram grande 
êxodo dos ucranianos para o Ocidente.”  

                                (1995, p. 9-10) 

 
Boruszenko ressalta que os imigrantes deste momento eram geralmente 

encaminhados aos núcleos já existentes bem como às cidades. Em se tratando 

de uma terceira etapa do deslocamento de ucranianos ao Paraná, podemos 

observar no período após a Segunda Guerra Mundial que eles, sob proteção da 

ONU, conseguiram a imigração para o continente americano, tendo que enfrentar 

ao mesmo tempo, pressões dos aliados ocidentais, segundo Bouszenko (1995, p. 

10).  

Curitiba recebeu seus primeiros colonos da etnia ucraniana, os rutenos, em 

torno do antigo Campo da Galícia e no bairro do Bigorrilho, que hoje detém a 

maior concentração de descendentes de imigrantes na cidade, segundo 

Boruszenko (1995, p. 12). “Há também concentrações menores na Vila Guaíra, no 

Portão, no Pinheirinho, no Abranches e na Fazendinha.”, afirma a autora. As 

famílias que chegaram se estabeleceram ao longo da Avenida Cândido 

Hartmann, endereço onde atualmente localiza-se a Igreja Ortodoxa Ucraniana28. 

Neste mesmo bairro existem espaços que foram instituídos em home nagem a 

esses imigrantes, como a Praça da Ucrânia29, inaugurada em 1967, e o Largo da 

Galícia30. Nas proximidades do Bigorrilho, por sua vez, situam-se outros espaços 

de convivência e identificação à comunidade ucraniana, como a SUBRAS e a 

Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraniana, a TPUK, fundada em 1947 pela 

                                                 
28

 Ela representa a segunda sede da paróquia de São Demétrio, fundada em Fevereiro de 1933. A 

edificação que está no local nos dias de hoje foi inaugurada em 1960.  
29

 Situada entre as Ruas Padre Anchieta, Capitão Souza Franco e Avenida Cândido Hartmann.  
30

 Situado entre as Ruas Padre Anchieta, Professor Fernando Moreira e Alameda Presidente 

Taunay. 
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reunião das lideranças da comunidade ucraniana do Brasil na cidade de Curitiba, 

no endereço da antiga sede da SUBRAS31. Um pouco mais distante do Bigorrilho, 

porém igualmente simbolizando um espaço que presta homenagem à 

comunidade ucraniana, situa-se no bairro de Santa Felicidade o Memorial 

Ucraniano. Ele foi inaugurado em 1995, no ano de comemoração do centenário 

da chegada dos primeiros imigrantes desta etnia a Curitiba. 

Os significados tradicionais dos ucranianos para a interpretação desse 

novo mundo que os cercava, que incluía diferentes modelos de relações sociais 

que passaram a desenvolver, permaneceram solidificados sobre princípios 

relativos às suas crenças religiosas. O que veremos em seguida diz respeito à 

emergência de novos espaços de socialização pautados sobre a religiosidade dos 

ucranianos; espaços estes modificados, de certa forma, por valores econômicos 

de mercado. A próxima seção se ocupará em analisar a comunidade 

contemporânea de descendentes de imigrantes ucranianos na área urbana de 

Curitiba a partir de sua etnicidade em situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Hoje, nesta antiga sede, localiza-se a TPUK, sita a Rua Brigadeiro Franco, nº 374.  
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2.2. A ETNICIDADE EM SITUAÇÃO: O CASO DOS UCRANIANOS 

CURITIBANOS 

 

 Para o estudo da comunidade ucraniana proposto nesta pesquisa, 

baseamo-nos na questão de que analisar um grupo implica reconhecermos que 

ele diz respeito, basicamente, a interações entre indivíduos (Simmel, 1993, p. 

165). Desse modo, a existência da comunidade é fundamentada na presença, em 

seu interior, de princípios e propósitos que levam seus membros a reunir-se sob 

signos comuns e que os fazem viver em sociedade, ou seja, com outros homens, 

agindo por eles, com eles e organizando-se dessa forma. Segundo Simmel, 

 
“A importância dessas interações está no fato de 
obrigar os indivíduos, que possuem aqueles 

instintos, interesses, etc., a formarem uma unidade 
– precisamente, uma “sociedade”.”  

        (1993, p. 166) 

 
Alguns exemplos desses signos na comunidade ucraniana podem ser 

visualizados na língua vernácula, religião, folclore, gastronomia típica e 

artesanato. Por seu compartilhamento entre os descendentes, num primeiro 

momento, e aqueles que se reúnem ao grupo por relações de afinidade ou por 

identificação com seus princípios e valores, num segundo momento, ocorre o 

desenvolvimento de relações sociais. O exercício de suas tradições culturais pode 

ser entendido como um exemplo prático de seus fatores de “sociação”, ao passo 

que contribui à consolidação do grupo: a convivência com pessoas que partilham 

de propósitos semelhantes leva a comunidade a adquirir formas específicas de 

ser, ou seja, de interações sociais. Tais são os fatores que Simmel intitula de 

“sociação” e que formam a base da comunidade (ib. p. 166). 

As relações que se estabelecem na comunidade ucraniana em Curitiba são 

desenvolvidas com base nas condições reais de sua existência enquanto grupo. 

De acordo com as ideias de Simmel (1993, p. 168), 

 
“[...] o “impulso de sociabilidade” extrai das 
realidades da vida social o puro processo da 

sociação como um valor apreciado, e at ravés 
disso constitui a sociabilidade no sentido estrito da 
palavra. [...] a forma é a mútua determinação e 

interação dos elementos da associação.  É através 
da forma que constituem uma unidade.”  

               (ib., p. 169) 
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A sociabilidade no interior da comunidade ucraniana curitibana é construída a 

partir da prática do que lhes é comum. Seus fatores de “sociação” citados 

anteriormente como exemplos podem levar ao desenvolvimento de formas 

específicas à comunidade, ou seja, conformações particulares de relações 

sociais, como vimos no parágrafo anterior. Estas, por sua vez, podem variar em 

função de novas condições de existência as quais o grupo deve se adaptar; meio 

este permeado por representações com que a comunidade opera. 

Falar, então, sobre as representações de um grupo nos leva à 

consideração de que elas dizem respeito a inúmeros aspectos que lhe são 

competentes, como visões de mundo, noções de memória, ideais de identidade, 

relações políticas, práticas culturais, por exemplo. É um campo de estudos 

interdisciplinar e abrangente, onde o que está em jogo são os inúmeros 

desdobramentos da relação entre linguagem e pensamento. Nossa intenção aqui 

não é de forma alguma esgotar o tema, até porque isto não seria possível. No 

caso desta pesquisa, o enfoque dado sobre as representações diz respeito às 

formas através das quais relações sociais nascem no interior da comunidade 

ucraniana curitibana a partir do exercício de suas práticas culturais. Como recorte 

de pesquisa, optou-se pelo viés da prática da pintura de pêssankas para 

trabalharmos o tema, que será esmiuçado nas bases de uma investigação 

antropológica.  

Manuela Carneiro da Cunha nos fornece algumas dicas ao afirmar que a 

organização da vida material e das relações de poder em uma comunidade são 

interligadas às representações defendidas pelo grupo (1987, p. 98). Podemos 

pensar, desse modo, que não apenas a pintura das pêssankas, mas toda e 

qualquer prática cultural tradicional defendida pelos ucranianos e seus 

descendentes, bem como por aqueles que se identificam com os princípios e 

valores do grupo, os agregados, atua, em maior ou menor escala, para suas 

organizações social e política, interferindo diretamente na tipologia de relações 

estabelecidas entre seus membros e a sociedade. No caso desta pesquisa, as 

pêssankas foram elencadas como vias que permitem o nascimento de relações 

sociais específicas por intermédio de suas criação, circulação e consumo. 

 Nosso ponto de partida aqui consiste na visualização da etnicidade como 

uma linguagem que viabiliza o estabelecimento de relações entre os membros da 
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comunidade ucraniana, e com os demais grupos presentes na sociedade 

curitibana. Devemos ter em mente que o caminho através do qual as relações 

acontecem nesses dois sentidos se efetiva diferentemente, ou seja, o modo pelo 

qual os descendentes de ucranianos e agregados irão se relacionar entre si não 

ocorrerá da mesma forma como em relação às demais etnias estabelecidas em 

Curitiba. Weber (1991) nos auxilia a compreender esta questão quando fala da 

sensação de pertencimento que os membros da comunidade desenvolvem e que 

está relacionada à crença em uma origem comum que os liga, de certo modo, não 

sendo razão principal a existência de laços de sangue entre eles. A semelhança 

ou diferença entre seus hábitos e costumes e aqueles relativos aos demais 

grupos étnicos de Curitiba, está relacionada à sua vida em comunidade e 

igualmente interfere em seus efeitos comunizantes, segundo Weber (ib., p. 269).  

Daí a importância de se buscar compreender não apenas seu caráter, mas 

igualmente os efeitos que produz. 

Neste sentido, a etnicidade permite que a comunidade ucraniana organize 

suas relações sociais com base em critérios relativos à sua identidade enquanto 

grupo. Sobre este aspecto devemos considerar o caráter instrumental que a 

etnicidade adquire no interior da comunidade, quando levamos em conta que, 

inserida num contexto que não o seu de origem, a cultura relativa ao grupo é 

revestida de um sentido de contraste. Isso nos quer dizer que a escolha de traços 

pela comunidade que irão funcionar como linguagens de diferenciação sobre os 

demais grupos presentes na sociedade, e esta como um todo, repassando, para 

tanto, determinados tipos de mensagens, é um processo reflexivo nem um pouco 

ingênuo. A língua vernácula, ou seja, a ucraniana, pode ser considerada como 

uma destas linguagens que organiza sua percepção do mundo, além de ser 

operacionalizada como elemento diferenciador, segundo Carneiro da Cunha 

(1987, p. 100). No contexto migratório em que os ucranianos vieram ao Brasil, 

apenas o que era funcional ao contraste foi selecionado como traço diacrítico pelo 

grupo. Neste sentido, podemos e devemos considerar seus fatores de “sociação” 

apresentados no início do capítulo como exemplos, além de explicarem em partes 

o surgimento da comunidade ucraniana em Curitiba. Daí a importância da 

continuidade da comunidade, bem como do reforço dos laços e vínculos que 

unem seus membros. A prática de uma tradição e a transmissão dos 
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conhecimentos e saberes relativos a ela permite que tais fatos ocorram. É o caso 

dos ucranianos curitibanos com suas pêssankas. 

Sua cultura não é e nem deve ser considerada como algo rígido e fixo, pois 

a todo momento sofre transformações, mudanças e resignificações, que terminam 

por modificar sua dinâmica de produção cultural. Este aspecto deve ser 

privilegiado para a análise das terminologias específicas que a comunidade 

adquire desse modo. Quais seriam então, os processos que viabilizam e dão 

consistência a essa dinâmica cultural da produção de sentidos na comunidade 

ucraniana curitibana? Weber nos fornece dicas sobre o processo ao falar do 

 
“[...] uso de s ímbolos e de signos dados para 

promover significações novas ou não-oficiais, seja 
pela ambiguidade dos primeiros ou pelo rearranjo 
dos últimos. Pois o significado de um signo não é 

intrínseco, mas função do discurso em que se 
encontra inserido e de sua estrutura.”  

                 (ib., p. 101) 

  
Ou seja, não apenas a prática da pintura das pêssankas, mas de outros 

elementos que integram o acervo cultural ucraniano e que são usados pelo grupo 

como auto referência, funcionam como vias através das quais a produção de 

novos significados e movimentos que alteram a dinâmica cultural da comunidade, 

é consolidada. E isto só acontece pelo fato da sociedade curitibana abranger uma 

multiplicidade de etnias; heterogeneidade esta que termina por fomentar disputas 

de significações entre os grupos. 

A tradição é o meio através do qual a comunidade retira seus elementos 

étnicos de diferenciação tendo em vista a produção desses novos significados, 

que sofrem interferência direta do contexto no qual a comunidade se encontra 

estabelecida. Carneiro da Cunha nos afirma que, ao serem extraídos de seu 

sentido original, eles adquirem significados diferentes dos seus de origem (1987, 

p. 102). Semelhantemente tais elementos culturais são projetados em objetos ou 

ações, no caso, as pêssankas ou a prática da tradição, respectivamente. Sobre 

este caso podemos pensar, de acordo com as ideias de Bourdieu (1989), no uso 

de estratégias de interesse quanto a uma manipulação tendo por alvo possíveis 

interpretações da comunidade e de seus símbolos. Ou seja, são propriedades 

simbólicas sendo estrategicamente articuladas tendo em vista interesses que vão 

além da materialidade dos objetos.  
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Estamos falando então, de algumas das funções cumpridas pela etnicidade 

no âmbito da comunidade ucraniana curitibana. Partiremos agora para o estudo 

de alguns de seus usos, tomando por base a questão da adequação de sua 

identidade como autoconsciência do grupo, que, de acordo com Carneiro da 

Cunha, envolve juízos de valor e artigos de legitimação (1987, p. 103). A questão 

da autenticidade do uso da etnicidade, neste sentido, refere-se às diferentes 

percepções que a comunidade ucraniana tem de si como definindo e sendo 

definida pelas questões em que acredita, ou seja, juízos de valor que lhes são 

particulares e não necessariamente parti lhados entre membros de outros grupos 

presentes na sociedade curitibana. Deste modo, podemos pensar em uma 

tipologia identitária que lhe é particular, ao mesmo tempo em que coletiva, pois foi 

elaborada por aqueles que integram o grupo. No caso dos ucranianos curitibanos, 

podemos visualizar as identidades assumidas como constructos sociais. Tais 

escolhas permitem que alguns limites do grupo sejam estabelecidos e mantidos. 

Não apenas fatores materiais, como a região que ocupam na cidade, mas 

simbólicos igualmente, no que diz respeito à representatividade de suas práticas 

tradicionais, por exemplo. A imposição não é apenas de uma visão de mundo, de 

percepções da realidade. É muito mais um ato de (re)conhecimento que visa 

trazer à existência aquilo que é transmitido por tais identidades e sentidos de 

identificação. 

Outro uso da etnicidade e que também atua como fator que permitiu a 

criação de um sentimento de pertencimento à comunidade, se estabelece pelas 

novas condições de existência às quais o grupo teve de se adaptar, conforme nos 

explicita Weber (1991, p. 272). No caso dos ucranianos que se estabeleceram em 

Curitiba, as fronteiras que os separaram, limitaram e o definiram, foram, além de 

construções sócio-culturais fundamentadas nessa nova realidade, elementos que 

funcionaram de certo modo favoráveis ao fortalecimento do grupo, pois o que lhes 

era comum os levava a estar juntos, unindo-os dessa forma em pensamento e 

ação. Tais fatos verificamos não apenas nos primeiros anos dos migrantes na 

cidade, pois se existe algo que vem permitindo sua comunhão é justamente a 

prática de seus fatores de “sociação”. É residual, mas irredutível, parafraseando 

Carneiro da Cunha (1987). Encontramos exemplos na religião, língua, tradições e 

gastronomia, como verificamos anteriormente. As fronteiras que delimitam a 
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comunidade ucraniana curitibana produzem e são produtos de suas diferenças 

culturais. Onde estas são presentes, existirão fronteiras e vice-versa. Podemos 

compreender o universo social da comunidade como sendo, ao mesmo tempo,  

representação e vontade, no sentido de que Bourdieu (1989) nos fala que existir 

socialmente significa ser percebido como distinto. Este mundo é um espaço da 

luta pela definição da realidade. As representações que a comunidade ucraniana 

faz e defende sobre ela como legítima, contribuem para a realidade dessas 

mesmas representações. 

 
“[...] o mercado dos bens simbólicos tem as suas 
leis [...] existir não é somente ser diferente mas 
também ser reconhecido legitimamente diferente e 

em que, por outras palavras, a existência real da 
identidade supõe a possibilidade real,  
juridicamente e politicamente garantida, de afirmar 

oficialmente a diferença [...] há uma economia do 
simbólico que é irredut ível à economia [...]” 

            (Bourdieu, 1989, p. 129) 

 
A maneira mais adequada de compreendermos a etnicidade em suas 

funções e usos pela comunidade ucraniana curitibana é considerá-la em situação, 

ou seja, como forma de organização, pois desse modo a cultura pode ser vista 

como algo constantemente reinventado e a tradição como o acervo do qual seus 

elementos de diferenciação étnica são retirados. Novas significações são 

produzidas, alterando a dinâmica própria da comunidade. Quanto à sua 

demarcação, a etnicidade além de evocar uma origem e cultura comum aos 

membros, permite possibilidades do reconhecimento da representatividade da 

identidade do grupo em Curitiba. A etnicidade pode ser considerada, então, como 

uma categoria nativa que é operacionalizada pelos descendentes e agregados 

por ser relevante para eles (Carneiro da Cunha, 1987, p. 107). A etnicidade é ela 

mesma, elemento diacrítico por excelência e as pêssankas são a linguagem em 

que ela é expressa. 

Quando abordamos anteriormente alguns usos e funções da etnicidade, 

devemos ter em mente que eles não ocorrem de modo natural, pois são escolhas 

reflexivas feitas a partir da vontade da comunidade, tendo em vista uma 

racionalidade que diz respeito ao jogo onde identidades e as posições ocupadas 

pelas pessoas não são fixas. O que interfere neste sentido é o cálculo referente 

ao grau de objetividade que certa posição detém no interior de um espaço dado, 
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num determinado período de tempo. Esse jogo entre linguagem e pensamento é 

fundamentado, na comunidade ucraniana curitibana, principalmente em valores 

religiosos. Desde a vinda dos migrantes ao Paraná e seu estabelecimento nas 

colônias, a religião foi operacionalizada como elemento de diferenciação e 

igualmente contribuiu para a consolidação da comunidade. Não apenas pelo fato 

de a maioria dos ucranianos serem de rito grego, o que envolve uma liturgia 

diferenciada em relação ao rito latino adotado majoritariamente no Brasil, mas 

também no que diz respeito à tolerância que esta tipologia de prática religiosa 

permitiu aos costumes e tradições pagãs dos ucranianos, mesmo sendo relidos e 

reinterpretados pelo Cristianismo.  

O que iremos verificar a seguir relaciona-se às diferentes concepções que 

alguns membros da comunidade têm sobre a prática da pintura de pêssankas, 

que em sua origem possui uma forte significação religiosa e espiritual. São essas 

percepções divergentes que nos auxiliam a reconhecer a existência de novos 

espaços de sociabilidade da comunidade ucraniana em Curitiba. 
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3. CAPÍTULO 3 – SENTIDO DE COMUNIDADE – PERCEPÇÕES DO CAMPO 

 
3.1. UMA CRÍTICA AO CONCEITO DE AUTENTICIDADE 

“A autenticidade, apesar de afirmada em termos 
de objetos, traz implicações sobre a pessoa.” 
                                           (Spooner, 2008, p. 285) 

 

Ao mesmo tempo em que a prática de sua pintura é uma via de 

estabelecimento de relações, as pêssankas não deixam de ser artefatos materiais 

dotados de sentidos simbólicos. A importância de refletirmos sobre cada etapa de 

seu ciclo social está na possibilidade de visualizarmos os parâmetros culturais 

presentes na comunidade que substanciam seu fluxo (Davenport, 2008, p. 217). 

Para uma melhor compreensão deste objeto, iniciaremos com uma breve 

contextualização das origens da arte na Ucrânia32. 

 O ato de pintar pêssankas é uma tradição de origem pagã, que não possui 

uma data precisa de surgimento. Pelo fato dos ucranianos deterem raízes 

camponesas na agricultura, o significado dessa arte relacionava -se ao cotidiano 

em que viviam. O ato de venerar tanto a natureza como os deuses relativos a ela, 

fazia-se comum entre não só os ucranianos, mas igualmente aos demais povos 

desde a antiguidade. Dentre essas entidades estava dajbóh, deus do Sol. Durante 

a festa da primavera acendia-se uma fogueira no meio da aldeia para comemorar 

a sua chegada, que coincidia com o equinócio de primavera na Ucrânia. Como 

forma de agradecimento, os ucranianos faziam oferendas das primícias de suas 

colheitas, organizadas numa cesta, e igualmente ofereciam pêssankas. Estas, por 

sua vez, eram simbolicamente enterradas na terra como pedido de que ela 

continuasse fértil, para que os camponeses tivessem condições de produzir para 

sua subsistência.  

O ano de 988 significa o marco de adoção do Cristianismo como religião 

oficial da Ucrânia, através do príncipe Volodêmer. As novas práticas religiosas 

não proibiram as celebrações pagãs que antes comemoravam como a festa da 

primavera, por exemplo. O que ocorreu foi uma releitura das tradições a luz do 

Cristianismo, onde a simbologia original foi correlacionada aos novos princípios 

religiosos. Da festa da primavera passou-se à Páscoa. Sobre esta ocasião, as 

                                                 
32

 Adaptação de Pêssanka, de Vilson José Kotviski. Disponível em: 

<http://www.pessanka.com.br/pessanka.html> 
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pêssankas representam nova vida, renascimento; no caso, o de Cristo. 

Gradativamente o sentido das celebrações tradicionais dos ucranianos foi 

alterando-se. Como deveriam abandonar a crença nos entes da natureza, pois 

isto não cabia para o Cristianismo, os camponeses passaram a presentear 

parentes e amigos próximos com suas pêssankas. É interessante observarmos 

que ao longo dos anos os desenhos dos símbolos que adornam os ovos também 

sofreram alterações33. 

O intuito com este capítulo é discutir sobre o conceito de autenticidade, e 

falar sobre ele nos leva a reconhecer, em primeira instância, uma atribuição de 

valores subjetivos feita sobre objetos (Spooner, 2008, p. 247). Como não nos 

cabe definir quais são esses critérios de autenticidade das pêssankas, a 

discussão aqui está concentrada nas diferentes percepções que existem dentro 

da comunidade ucraniana curitibana sobre esses ovos decorados.  

Apesar de certa relação de descendência, continuidade do artesanato, ele 

sofreu interferências por sua inserção em uma economia de mercado, onde 

adquiriu a forma de artefato decorativo ou mercadoria, pois agora existem 

compradores para esses objetos. Com esses consumidores vieram mudanças no 

valor e na oferta dos ovos, na logística de produção e no contexto social do 

consumo, de acordo com as ideias de Spooner (2008, p. 248). Na fala de Juliana 

Bachtzen34 obtida por intermédio de entrevista realizada em 16 de Setembro de 

2011, tomamos conhecimento de que a inserção da comunidade ucraniana em 

contextos onde existe uma heterogeneidade étnica os leva a fazerem suas 

adaptações. 

 

Com a mescla dos povos, ocorreu essa misturinha. Então os ucranianos 
também fizeram suas adaptações. 

 

                                                 
33

 Cf. Apêndice A, p. 83. 
34

 Sua ascendência ucraniana vem de Tetiana Bachtzen, sua mãe. Juliana aprendeu tudo o que 
sabe sobre pêssankas com ela e hoje é quem pinta com maior frequência. Eventualmente Tetiana 
faz, mas apenas quando é uma encomenda que prometeu a alguém. Juliana e Tetiana são donas 

da loja Slaviansk i (cf. nota nº14, p. 19), onde comercializam produtos típicos da cultura eslava.  
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Nádia Onyskiewicz35, em entrevista no dia 18 de Novembro de 2011, afirma que 

além das pêssankas optou pela pintura de porcelana para o comércio em sua 

banca na Feira. 

 

Hoje em dia produzo e vendo o ano todo, além das porcelanas que pinto, 
pois o comércio é sempre vivo. 

 

Segundo Iracema Baptista Cordeiro36, em conversa por telefone no dia 12 

de Setembro de 2011, a internet é um meio que facilitou a importação de 

materiais próprios para a elaboração do artesanato. 

 
Antes não tinha no Brasil material para pintar as pêssankas. Tínhamos que 

importar tudo. A internet integrou tudo e hoje está mais fácil. 

 

Além dessas modificações, o comércio das pêssankas envolve não apenas sua 

oferta, mas também a oferta de informações sobre elas. Porém, a trajetória 

desses dados é alterada de uma área cultural a outra, pois passam por uma nova 

interpretação a cada transação (id., ib., p. 253), o que pode culminar em 

confusões entre critérios vagos de qualidade e questões de autenticidade, 

segundo Spooner (2008, p. 252). 

Para este autor, a intersecção de fatos materiais e sociais - como 

inovações tecnológicas nos instrumentos de trabalho37, diferentes matérias de 

produção e novos espaços por onde os ucranianos curitibanos passaram a 

circular - com valores e práticas culturais, pode gerar a negociação de padrões de 

autenticidade (2008, p. 257) sobre o artesanato, que, por sua vez, pode ocasionar 

dissensões entre membros dessa mesma comunidade sobre possíveis definições 

das pêssankas. Não existindo apenas um jeito de pintar e decorar os ovos, cada 

artesão concebe a arte que pratica de modo diferente. Existe quem a reconhece 

enquanto crença, outros como tradição e cultura e até mesmo aqueles que a tem 

por meio de sustento (através de seu comércio). Os depoimentos das artesãs 

                                                 
35

 Nádia é descendente direta de ucranianos. Seus pais vieram do país durante a Grande 
Migração europeia aos continentes americanos e se estabeleceram no interior do Paraná, em 

Prudentópolis mais especificamente, no ano de 1904. 
36

 Seu avô materno era polonês e sua avó, austríaca. Quando eles se casaram foram morar na 
Ucrânia e de lá migraram para o Brasil por volta de 1904/1905. Vem deles as raízes eslavas de 

Iracema, sendo que o aprendizado da pintura de pêssankas ela obteve com sua mãe.  
37

 As inovações técnicas que permitiram o desenvolvimento de instrumentos de trabalho mais 
tecnológicos aos artesãos, como o k istka elétrico (cf. nota nº 40, p. 67), representa um exemplo 

desse caso, bem como a seleção de diferentes matérias de produção, como a porcelana.  
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Anna Luciw Hryckiw38, Juliana Bachtzen e Nádia Onyskiewicz, respectivamente, 

ilustram essas diferenças de definição da pêssanka: 

 

Por tradição, nós fazemos as pêssankas. 
       (Em 9/4/2011, na Subotna Schola – grifo meu) 

 

Por motivos religiosos, pois na verdade a pêssanka é uma crença. 
        (Em 16/9/2011, na loja Slavianski – grifo meu) 
 

 

É importante preservar a cultura ucraína para ela não acabar. 
 (Em 18/12/2011, na Feira do Largo da Ordem – grifo meu) 

 

Mudanças em cada etapa da vida social das pêssankas nos fornecem indícios 

sobre prováveis alterações nos hábitos de criação, distribuição e consumo das 

mesmas. Ou seja, dentro da comunidade ucraniana curitibana, cada pessoa vai 

ocupar uma posição diferenciada derivada de sua percepção particular sobre 

valores e preços do objeto, segundo Spooner (2008, p. 249). Por esta razão, 

principalmente, pensar sobre a autenticidade das pêssankas transcende as 

fronteiras do detalhamento dos caracteres estéticos que marcam o objeto, dos 

materiais e instrumentos de trabalho utilizados, do tamanho dos ovos, da técnica 

específica, da região a que dizem respeito, para dar alguns exemplos.  

 
“A autenticidade não pode ser determinada 
simplesmente por meio do detalhamento dos 
atributos materiais objetivos do artefato. Diz  

respeito não só a legitimidade e à fidedignidade do 
valor nominal, mas também à interpretação da 
legitimidade e ao nosso desejo por ela. Os 

atributos materiais, no entanto, são geralmente 
tratados como se fossem indícios do arquicritério,  
a suposta origem da peça e seu lugar na história 

do artesanato.” 
     (Spooner, 2008, p. 253) 

 

Não podemos, dessa forma, pensar autenticidade apenas tendo por base 

atributos materiais de tal artesanato, ou como Spooner intitula, o detalhamento 

objetivo do artefato, pois ela se refere muito mais à interpretação da legitimidade 

e o anseio por ela, do que à fidelidade ao valor nominal em si (id., p. 253). Pensar 

                                                 
38 Nascida na Ucrânia em 1948, aos três anos de idade veio com sua família ao Brasil. Anna é 
voluntária na SUBRAS na turma dos pequenos e inicia o processo de ensino da arte das 
pêssankas às crianças através de figuras dos ovos em tamanhos ampliados no papel sulfite, s obre 

as linhas dos quais elas possam colar grãos de milho e aprenderem as formas.  
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o dissenso sobre a autenticidade das pêssankas entre os artesãos, nos leva ao 

imbricamento de três fatores fundamentais, de acordo com Spooner: (1) os fatos 

relevantes que se apresentam nos objetos, (2) a história que os produziram e (3) 

a preocupação com a autenticidade (2008, p. 253). Como enunciado no início do 

capítulo, não podemos deixar de considerar a caracterização da pêssanka 

enquanto objeto e sua face subjetiva como símbolo. Seguindo as idéias de 

Spooner (2008), ela seria compreendida como 

 
“[...] metade mercadoria e metade s ímbolo. É da 
natureza do símbolo ter mais de um significado,  

mesmo em um contexto social específico. [...] têm 
[...] significados diferentes para diferentes tipos de 
pessoas em diferentes contextos culturais. No 

começo, eram produtos domésticos que 
adquiriram uma dimensão simbólica para os povos 
que os produziam e lidavam com eles, por causa 

do significado cultural do que se fazia com eles.  
Os produtores projetavam o significado do que 
faziam sobre o modo como faziam. Em termos 

antropológicos, [...] se tornaram [objetos] de 
elaboração cultural entre os povos que [as] 
produz[e]m.” 

                    (p. 254) 

 

 As pêssankas não devem ser pensadas, então, fora de sua vida social, 

pois é ela que fornece condições para refletirmos sobre as diferentes concepções 

mantidas na comunidade ucraniana curitibana sobre o objeto. Esse embasamento 

vai depender e variar do contexto em que o artesanato estiver inserido. Disso 

podemos concluir que a definição de critérios de autenticidade é variável de um 

espaço para o outro, pois, 

 
“[...] ao trabalhar em seu próprio ambiente, para 
ela mesma e sua família, [...] reproduz as técnicas 
e desenhos de suas parentas mais velhas e, com 

ocasionais toques de inovação, produz [algo]  
especial – especial em função do significado 
imbuído pelo t rabalho, do contexto [...] e das 

relações de produção.” 
     (Spooner, 2008, p. 260) 
 

Ou seja, os critérios de autenticidade sobre as pêssankas variam de uma 

comunidade para outra, podendo apresentar divergências até mesmo entre 

membros do mesmo grupo, conforme verificamos anteriormente através dos 

depoimentos. Tais mudanças de sentido nos movimentos que levam uma pessoa 
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de um determinado posicionamento a outro afetam diretamente os produtores 

desse artesanato, que podem modificar os moti vos pelos quais criam sua arte 

tendo em vista o que pensam que agradará aos consumidores. As pêssankas 

passam a significar coisas diferentes em situações sociais diferentes (Spooner, 

2008, p. 266). 

Com Jorge Sorotiuk, artista plástico e artesão residente em Curitiba, a 

pintura dos ovos decorados adquiriu outras técnicas e outros materiais, o que de 

certo modo confere às “novas” pêssankas um caráter vanguardista, no sentido 

das inovações que ocasionaram essa caracterização particular. Em contrapartida, 

o Sr. Miroslau Mazepa, dono da loja de souveniers no Memorial Ucraniano, 

defende que a verdadeira pêssanka é aquela feita em ovo de galinha, sem serem 

retiradas a clara e a gema, pois o que se encontra dentro dele representa vida e 

caso essas substâncias sejam eliminadas, essa vida se perde. O que vemos, na 

realidade, é o conhecido embate entre o antigo e o novo, relidos dentro da 

comunidade ucraniana em Curitiba sobre a questão da autenticidade do 

artesanato. A conversa que mantive com o Sr. Miroslau durou aproximadamente 

quarenta minutos. Ela fluía na medida do tempo em que eu permanecia na loja de 

souveniers pela qual ele é responsável. O interessante é que enquanto eu olhava 

as peças, o Sr. Miroslau se aproximava e falava sobre o significado do artesanato; 

se ele era ou não ucraniano e, caso fosse, comentava sobre a região da Ucrânia 

que detinha o padrão da técnica desenvolvida no objeto. Para esclarecer melhor 

essa questão, me mostrou um quadro que fixou na parede interna da loja que 

contêm desenhos enumerados por região do país quanto às técnicas específicas 

do bordado, e outro quadro que mostra o padrão característico da pêssanka em 

cada parte da Ucrânia. Ressaltou, neste momento, as imagens de dois ovos de 

tradição pagã, afirmando-me que aqueles que conhecemos hoje, no sentido de 

seus desenhos, traços e formas, emergiram com o advento do Cristianismo e a 

simbologia que este releu. No que poderia lhe ajudar mais?, perguntou-me. Disse-

lhe que se ele se sentisse a vontade para me contar um pouco de sua história já 

estaria me ajudando significativamente. Mas o Sr. Miroslau não apresentou muita 

abertura neste sentido, pois apenas na hora em que olhamos outro quadro, dessa 

vez contendo o mapa da Ucrânia, foi que lhe perguntei de qual região sua família 

tinha vindo. Ele afirmou-me que foi de Ternopil, porém não especificou o ano em 
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que emigraram. A maior preocupação que ele mantinha era com as explicações 

que poderia dar sobre aspectos da cultura e tradições ucranianas a partir dos 

artesanatos que dispunha em sua loja, e ela foi visível na conversa que 

mantivemos. Este bordado é da região central da Ucrânia, já este é de tradição 

montanhesa, afirmou-me. Estas situações vivenciadas com o Sr. Miroslau são 

exemplos da preocupação que ele mantém pela autenticidade dos objetos e 

igualmente demonstra sua interpretação da mesma. Este membro ativo da 

comunidade ucraniana em Curitiba nos mostra que, 

“Conforme o contexto material e social de nosso 
interesse muda, temos de fazer escolhas 
continuamente e de um modo que possamos 

manter a continuidade de nossa identidade [...]‟ 
     (Spooner, 2008, p. 283) 

 

Esta citação de Spooner pode ser também uma boa tradução para o exercício 

que tanto os artesãos exercem ao elaborar suas pêssankas como os demais 

membros ativos da comunidade desenvolvem em cada oportunidade que têm na 

prática de suas tradições. Ou seja, 

 
“Quando [...] fazem algo por motivos sociais, eles  

estão preocupados em desempenhar sua 
identidade dentro de um subgrupo particular da 
sociedade [...]. Esses motivos podem ter ainda, em 

certa medida, alguma relação com que grupo ou 
(mais provavelmente) categoria de pessoas 
deseja[m] ser identificados [na] sociedade, porém, 

mais do que isso, eles se originam [do] desejo de 
expressar [sua] individualidade distintivamente em 
relação aos outros [...] 

            (ib., p. 287) 

 
A produção de significados dentro da comunidade, a partir da pintura das 

pêssankas, mantém estreito diálogo com o que Spooner chama de relações 

significativas: 

“Uma mercadoria não vai para o mercado sozinha;  
é preciso que alguém a venda; e ela não é vendida 

até que alguém a compre, ou seja, que alguém a 
aceite em troca de dinheiro [...]. Um produto não 
se transforma em uma mercadoria como uma 

lagarta em uma borboleta; ele passa por tal 
transformação porque existem homens que as 
colocam em relações significativas.”  

                  (Rossi-Landi, in ib., p. 282) 
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São estas relações que lançam as bases na comunidade ucraniana em Curitiba 

para novas percepções de autenticidade. Um fator que contribui diz respeito ao 

reconhecimento da família como principal meio de aprendizado da arte, conforme 

verificamos na entrevista de Iracema Baptista Cordeiro, realizada em 18 de 

Setembro de 2011 na Feira do Largo da Ordem, 

 

Pintar pêssankas é minha profissão. Faço porque posso dar meu melhor 
para os outros. É como tomar café, não se preserva, se faz. As pêssankas fazem 

parte da minha vida, do meu cotidiano. Na Sociedade a comunidade se reúne 
para aprender e produzir pêssankas. Mas a família continua sendo o principal 

meio para aprender. Você vai passando de um para o outro. 
 
 O que verificamos hoje é a ênfase no sentido comercial que adquiriu o 

artesanato, em se tratando do âmbito curitibano. Deste modo, novas redes de 

socialização estabeleceram-se, onde valores de consumo operam em conjunto 

com os tradicionais. Segundo as ideias de Geary, sua análise como mercadorias  

 
“[...] requer a investigação de duas esferas de 
ação da atividade cultural. Primeiro, é necessário 

que examinemos como [...] eram geralmente 
produzidas e como circulavam nessa sociedade,  
em particular a importância relativa e os valores 

atribuídos aos vários modos de transferência:  
venda, troca, dádiva [...]. Em seguida, é 
necessário que consideremos como [...] se 

inserem no interior dessa cultura transacional; isto 
é, precisamos compreender o contexto cultural 
dentro do qual elas se mov[e]m.”  

        (2008, p. 218) 

 

Trazendo o enunciado do autor para o contexto da comunidade contemporânea 

de descendentes de imigrantes ucranianos presente em Curitiba, devemos buscar 

compreender de quais modos a pêssanka, como uma das referências culturais 

selecionadas pelo grupo, possibilita a criação de novos espaços de sociabilidade 

para além daqueles pautados sobre o uso tradicional do objeto. Tal artesanato 

pode ser vislumbrado como único por ser uma criação individualizada ao mesmo 

tempo em que um registro material do evento para o qual foi feito (Davenport, 

2008, p. 138). Devemos ter em mente que sua prática tradicional não é o único 

meio para o qual é criada, pois existe o modo de vida dessa arte onde as 

transferências comerciais dão sentido ao processo de criação, circulação e 

consumo desse elemento étnico distintivo da comunidade ucraniana. 
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 Além da pêssanka alimento bento que é consumida no desjejum do 

domingo de Páscoa e o amuleto, que é a forma sobre a qual se encontra quando 

dada de presente, existe a modalidade artefato decorativo ou mercadoria, sobre a 

qual mencionamos anteriormente no capítulo. Devemos salientar que, neste caso, 

o sentido de reciprocidade não é ignorado da parte de quem o produz, porém 

aquele que adquire apenas por um apelo estético, não necessariamente 

interessa-se pelos significados da arte. Nesta tipologia coexiste um sistema de 

trocas objetivas e alienáveis – onde as pêssankas são convertidas em quantias 

monetárias aos artesãos, pela venda do objeto – e de trocas subjetivas e 

inalienáveis – onde o estabelecimento e reforço de laços e relações entre 

familiares e amigos próximos traduz-se como principal objetivo (Geary, 2008, p. 

222). Daí a importância de examinarmos a natureza dos princípios de comércio 

das pêssankas para compreendermos o contexto específico em que sua vida 

social se fundamenta em Curitiba (ib., p. 223), pois sua transferência tanto de 

pessoa para pessoa como de comunidade para comunidade, não garante que sua 

função ou sentido original seja mantido. A pêssanka mercadoria é submetida a 

transformações culturais que lhe fornecem novos significados, de acordo com 

Geary (ib., p. 231).  

Podemos pensar, então, em uma possível negociação da autenticidade 

como relacionada (1) aos atributos objetivos do artesanato, (2) à avaliação 

subjetiva desses atributos, (3) à escolha culturalmente compartilhada daquilo em 

que se busca autenticidade e (4) a um mecanismo social de negociação do qual 

todos nós participamos em certa medida, e onde coexistem dois tipos de valor, 
 
 
 

“[...] um material e econômico, o outro místico e 
espiritual.  O valor econômico provém da maioria 

dos tipos de labor e de materiais, e é representado 
por mercadorias que são compradas [ou]  
vendidas. O valor espiritual se associa com o 

sobrenatural, representado pela realização 
esteticamente inspirada, e com a vida humana em 
si mesma. As representações do valor espiritual 

não são comercializáveis, ou seja, nunca são 
mercadorias. No entanto, as representações de 
valores espirituais não se manifestam sozinhas, ou 

seja, separadas das atividades e dos materiais  
que por si representam valores econômicos. [...] E 
é somente mediante da combinação dos dois tipos 

de valor, o material e o espiritual, que os valores 
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sociais tradicionais encontram uma expressão 

plena.” 
 (Geary, 2008, p. 140-141) 

 

Geary nos alerta que 
“[...] por mais vitais que sejam os parâmetros 

culturais para a construção social do valor, o 
problema da autenticidade [...] indica que não é 
preciso haver consenso dentro de uma sociedade 

acerca do valor, da equivalência ou mesmo da 
identidade de mercadorias específicas.”  

       (2008, p. 239) 

 

 A compra do artesanato reifica sua condição enquanto mercadoria, a troca 

pessoal enquanto amuleto e o consumo no desjejum de Páscoa enquanto 

alimento bento. É a vida social do objeto que o cria. Ou seja, o sentido dos 

movimentos de significação altera-se pela relação objetiva entre espaço e 

condição temporal. Desse modo, podemos compreender que dentro da 

comunidade ucraniana em Curitiba o sentido tradicional das pêssankas foi 

preservado, porém, tendo em vista a sociedade curitibana numa esfera ampliada, 

o que necessariamente inclui a presença de outros grupos étnicos, sua definição 

adquiriu novas faces. É justamente no interior dessa economia diferente que as 

pêssankas devem ser compreendidas como mercadorias e instauradoras de 

novos tipos de relações sociais, de acordo com as ideias de Geary (ib., p. 241). 

Sob esta forma de artefato decorativo, seu meio de circulação é fundamentado 

por uma trocabilidade geral, que não restringe os espaços de comércio, podendo 

eles ser tanto em feiras ao ar livre, como em bazares feitos nas associações da 

comunidade, lojas de artigos artesanais, para dar alguns exemplos.  

 A pintura de pêssankas significa escrever um texto. Em vez de um simples 

reflexo de algo na comunidade ucraniana em Curitiba, elas representam uma 

tradição peculiar com sua dinâmica própria e independente, de acordo com as 

idéias de Spooner (2008, p. 290). Operacionalizada de tal forma, o exercício 

dessa prática cultural ocasiona espaços de sociabilidade em constantes 

modificações e reestruturações, sobre os quais falaremos em seguida. 

 

 

 

 



64 
 

3.2. SOCIABILIDADE EM CONSTRUÇÃO 

 

De acordo com o texto sobre as origens da arte de pintar pêssankas que 

verificamos na seção anterior da pesquisa, podemos observar a existência de 

duas redes iniciais de socialização inauguradas pela vida social da arte em 

questão. Uma ocorria durante a festa da primavera, celebração de raízes pagãs 

onde os ovos eram simbolicamente enterrados no solo como um pedido à “Mãe 

Terra” para que ele continuasse fértil. Com o advento do Cristianismo, a 

emergência da Páscoa e a necessidade do abandono à crença nos entes da 

natureza, os ucranianos passaram a presentear parentes e amigos próximos com 

os ovos decorados. A pêssanka como objeto de valor surge neste caso em sua 

versão amuleto. Conforme apresentada na introdução desta pesquisa, além de ter 

a família como principal meio para o aprendizado de sua pintura, previamente à 

sua elaboração deve-se pensar nas intenções que se tem pelo presenteado, que 

podem ser, por exemplo, desejos de saúde, paz, prosperidade, amor, entre 

outros. O objetivo da pêssanka presente é não apenas o estabelecimento de 

laços entre quem dá e quem recebe, mas igualmente o reforço dos mesmos. Na 

verdade isso já ocorria entre os camponeses e dajbóh; o que houve foi uma 

modificação no sentido dos movimentos. O artesanato sob esta feição de 

presente é distribuído através de uma trocabilidade restrita, substanciada por um 

contexto ritualizado específico, no caso, as trocas familiares. Segundo Davenport, 

é como se uma dimensão não-material ou espiritual fosse acrescentada ao objeto, 

comprometendo-o com um domínio em que os valores sociais e religiosos 

prevalecem sobre os econômicos (2008, p. 139). O que verificamos na 

comunidade ucraniana de Curitiba é a reciprocidade funcionando entre seus 

membros como elemento de criação e para o reforço de laços e relações sociais. 

Esta reciprocidade existe em conjunto com outras formas de sociabilidade em 

cada contexto e situação no qual os descendentes e agregados estiverem 

inseridos. Está ligada às trocas de pêssankas que já aconteceram e aquelas que 

ainda virão (ib., p. 128), lembrando que a reciprocidade é uma mescla de 

aspectos materiais e simbólicos, pois não se desvirtua dos objetos utilizados para 

a troca, nem dos valores que substanciam o processo, respectivamente. 

Podemos visualizá-la como elemento que define e une a comunidade (ib., p. 131). 
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Alguns depoimentos colhidos durante esta pesquisa confirmam tais questões, os 

quais seguem: 

 

As pêssankas falam sobre reciprocidade. São um amuleto para se 

presentear parentes e amigos próximos. Não é obrigatório dar para quem lhe 
presenteou, mas é algo que se faz com respeito e gratidão. É um bem para além 
do material, pois o coração vai junto. É atemporal. 

                 (Iracema Baptista Cordeiro, em 18/9/2011, na Feira do Largo da Ordem)  

 

Aprendi a pintar desde pequena com minha família. Todos em casa fazem, 
é um hábito nosso. 

        (Nádia Onyskiewick, em 18/12/2011, na Feira do Largo da Ordem) 

 
Me casei com um descendente de ucraniano e sua família me ensinou a 

pintar as pêssankas. Elas são meu sustento principal. Sou apaixonada pela 

tradição e as elaboro o ano todo, principalmente na Páscoa. Só pinto pêssankas, 
não faço nenhum outro tipo de artesanato. Tentei ensinar meus filhos, mas eles 

não quiseram dar continuidade. Mas acredito ser importante preservar esta arte 
para mantê-la viva. 
                  (Edina Domingues da Cruz

39
, em 18/11/2011, na Feira do Largo da Ordem) 

 
Nós presenteamos o amigo, o pai, o avô, quem você queira, sempre com a 

pêssanka. [...] E aqui geralmente quando eu comecei a frequentar, desde 
pequeno você fazia. Tem as nossas festas típicas e aqui mesmo a gente aprendia 
com as professoras. Elas começavam a ensinar a riscar o ovo, tudo isso. É uma 

tradição boa ucraniana, pois eu nem me lembro do chocolate pelo envolvimento 
que a gente tem com a pêssanka e as famílias. Antigamente aqui no clube, antes 

dessas apresentações, nós tínhamos sempre as professoras que davam 
pêssankas para todos, além dos alunos, os adultos também. Então todo mundo 
ficava envolvido na época de Páscoa, preparando a pêssanka, já que você não 

fazia só uma, fazia várias porque já tinha em mente para quem presentear. Então 
a gente vai aprendendo a simbologia, as cores, tudo isso e desde pequeno. O 

envolvimento era desde criança. A gente espera que eles mais tarde também 
aprendam, porque claro, eles são pequenos, mas estamos plantando a semente. 
Que a gente também vai embora, então quem precisa ficar são justamente os 

jovens. Como sempre falamos Ucraniano, as reuniões eram com canções 
ucranianas e justamente nos reuníamos pra lembrar as coisas que ficaram para 

trás. Porque você está com seu trabalho, mora longe, tudo isso. Quando nos 
juntávamos aqui era um espetáculo, era uma Ucrânia. Todo mundo praticava, 
mas depois eu acho que com a mistura, uns casaram com brasileiros ou 

brasileiras, sabe como é, ou o marido era ucraniano ou a mulher era ucraniana, 
então daí fica mais difícil. 

                (Anna Luciw Hryckiw, em 9/4/2011, na Schola) 

                                                 
39 É a única artesã que não detém ascendência ucraniana direta, pois seu marido é quem possui,  

sendo ele filho de imigrantes ucranianos. Edina aprendeu com os parentes dele a pintar 
pêssankas, fazendo do comércio deste artesanato seu principal meio de sustento, como 
verificamos em sua fala.  
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Um exemplo de espaço de sociabilidade para a comunidade ucraniana em 

Curitiba onde vislumbramos o sentido tradicional da prática da pintura de 

pêssankas pode ser encontrado na Subotna Schola, que representa um local de 

ampliação da família, principal meio de aprendizado do artesanato. Na entrevista 

do dia 18 de Setembro de 2011, a artesã Iracema Baptista Cordeiro afirmou-me o 

seguinte: 

 
 Na Sociedade a comunidade se reúne para aprender e produzir pêssankas. 

Mas a família continua sendo o principal meio para aprender. Você vai passando 

de um para o outro. 

 

Apesar de ser uma escola, este espaço de socialização da comunidade não 

possui um aspecto formal tão enfático como o das demais instituições de ensino  

para crianças localizadas em Curitiba. A frequencia nas aulas é feita não por 

obrigatoriedade, pois apenas os pais que acreditam ser importante o ensino das 

culturas e tradições ucranianas aos seus filhos, os levam até lá. A Subotna Schola 

(Escola do Sábado) acontece todos os Sábados à tarde, entre as 14h e 18h, 

significando um espaço onde meninos e meninas entre quatro a doze anos de 

idade aprendem os costumes e tradições ucranianas. Antes de serem divididos 

em turmas por faixas etárias, todos se reúnem no pátio para cantar o hino 

nacional da Ucrânia. Após este momento, são separadas em dois grupos: (1) dos 

quatro aos seis anos e (2) dos sete aos doze anos. Acompanhei o segundo grupo 

em questão durante a realização da pesquisa. Especificamente nos quatro 

Sábados que antecedem a Páscoa, as crianças aprendem o passo a passo de 

elaboração dos ovos decorados, o qual segue abaixo: 

 

1º momento, em 19/03/2011: As crianças desenharam, com lápis 2B, as 

linhas e figuras no ovo cru e as recobriram com cera de abelha derretida pela 

pena40 aquecida na vela. 

 

                                                 
40

 Tradicionalmente o instrumento utilizado para os desenhos nas pêssankas é o k istka. Ele é feito 

de um pequeno funil de madeira ligado a um bastão com fio de cobre e possui três tamanhos 
diferentes, os quais pequeno, médio e grande. Tal diferenciação diz respeito à quantidade de cera 
que pode ser mantida pelo aparelho. No caso da Escolinha, o uso é exclusivamente de bastões 

com pena (de caneta tinteiro). 
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2º momento, em 26/03/2011: Após passarem a pêssanka pela tinta41 amarela 

e esta secar, os alunos efetivaram o segundo plano de traçados, seguindo os 

moldes do primeiro momento: aquecimento da pena  cera de abelha  ovo. 

Aqueles que desejavam apenas a coloração azul mergulhavam sua pêssanka 

somente nesta cor. 

 

3º momento, em 02/04/2011: Depois de colorirem a pêssanka na tinta 

vermelha e esta secar, as crianças realizaram o terceiro plano de traçados.  

 
4º momento, em 09/04/2011: Ao término do terceiro momento, caso as 

crianças não desejassem outras cores em suas pêssankas, o que as levaria a 

outros planos de traçados, o ovo foi envolto por uma espécie de cera. Quando 

ela secou, tal camada foi retirada com solvente. As partes que apareceram 

pretas são as que não foram cobertas por tintas. Para dar um brilho ao 

artesanato, passa-se verniz nos ovos, que também contribui para sua 

durabilidade. 

 

Tal processo de elaboração da pêssanka representa um, dentre outros 

modelos possíveis de fazer o artesanato. Nas ocasiões acompanhadas, cada 

criança teve a liberdade para criar a sua própria arte, compondo um ovo que 

apresentava linhas, símbolos e cores específicos às intenções que pensaram 

antes de elaborá-lo, para depois iniciar o processo de escrita do ovo. Apesar do 

fato de estarem praticando uma arte milenar e antiga tradição ucraniana, as 

crianças tornavam o processo interessante e divertido para elas. Como se 

encontravam dispostas na sala de aulas práticas duas grandes mesas, elas  

sentavam em grupo, e isso permitiu que pudessem trocar ideias com os amigos. 

Para esses alunos da Schola, aprender a pintar pêssankas simboliza algo 

importante, pois segundo o aluno Nicolas, de oito anos, em uma conversa no dia 

9 de Abril de 2011, “É legal fazer porque posso dar de presente pros meus 

                                                 
41

 Todas as tintas utilizadas especificamente para a coloração das pêssankas são solúveis em 
água e encontradas apenas na Ucrânia. No caso do artesanato produzido no Brasil e demais  
localizações, tais são importadas, sejam através de pessoas que buscam o material no país de 

origem, como por encomendas pela internet.  
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amigos. Minha avó que me ensinou e pinta comigo em casa. Minha família faz e 

aqui eu fico com meus amigos pintando.” 

Em 19 de Março de 2011 fiz minha primeira visita à Schola. Enquanto 

aguardava o início das atividades e o momento de cantar o hino, observava a 

movimentação das famílias que chegavam. À medida que encontravam 

conhecidos, formavam uma “rodinha” e começavam a conversar. Naquele dia os 

alunos que acompanhei tiveram uma explicação teórica de aproximadamente 

meia hora sobre a origem e história das pêssankas e nesta mesma sala onde 

receberam tais instruções cada um pode desenhá-la no papel para 

posteriormente ser fixada num mural. Ao término desse momento, a turma desceu 

e permaneceu em outra sala para que pudesse colocar em prática o que havia 

aprendido sobre o artesanato, fazendo seus primeiros traçados num ovo de 

galinha. Vale ressaltar que são os próprios pais, parentes de alunos e demais 

membros da SUBRAS, quem dão as aulas às crianças. Eles não se reconhecem 

como professores, mas sim voluntários. Tal categoria que eles empregam pode 

ser explicada pelo caráter diferenciado que a Subotna Schola possui em relação 

às instituições de ensino formalizadas na sociedade curitibana e que são 

destinadas à educação infantil e fundamental (do 1º ao 9º ano). Mesmo 

acontecendo de forma regular nos Sábados à tarde e possuindo uma grade 

estruturada de atividades, existem aspectos que a tornam diferente, como sua 

localização nas dependências internas de uma Associação, no caso a SUBRAS; o 

ensino estar voltado ao acervo étnico ucraniano; o fato de voluntários e crianças 

se reunirem no pátio antes das aulas para cantarem o Hino Nacional da Ucrânia, 

para dar exemplos. O envolvimento de pais e parentes no processo de ensino e 

aprendizado das crianças ocorre por acreditarem ser importante a divulgação e 

preservação das tradições ucranianas, além de seu papel não deixar de ser 

ensinar às crianças a ter prazer em praticar tais exercícios culturais relativos à 

etnicidade ucraniana. Em entrevista na SUBRAS no dia 9 de Abril de 2011, a Sra 

Anna Luciw Hryckiw afirmou-me o seguinte: 

 

A gente vem de boa vontade. [...] A gente tem que cultivar, ensinar pelo 

menos pra que eles tenham uma opção. O mínimo que eles guardem é uma coisa 

pro futuro. Porque hoje eles são pequenos, mas amanhã vão crescer. Eles vão 
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frequentando, pois começam aqui com quatro ou cinco anos a dançar. Além da 

pêssanka, a gente ensina eles cantar, rezar, que é bem importante. 

 

Durante o tempo em sala, as crianças são acompanhadas por dois ou três 

voluntários que se revezam a cada Sábado. No dia 26 de Março elas terminaram 

seus desenhos da pêssanka no papel, durante a aula teórica, e continuaram o 

trabalho prático que haviam começado no dia 19. As aulas teóricas dos dias 2 e 9 

de Abril disseram respeito à organização da cesta pascal, aos alimentos típicos 

da gastronomia ucraniana que a integram e à importância da benção do padre 

sobre ela durante a missa matinal do domingo de Páscoa. No dia 2, durante a 

aula prática, aquelas crianças que já haviam tingido seu ovo de amarelo ou 

vermelho deram continuidade aos traçados com a pena e a cera. O cuidado com 

que seguravam os ovos e escreviam suas pêssankas era chamativo, bem como 

sua concentração às instruções dos voluntários42. No último sábado de aulas 

práticas sobre este artesanato, dia 9, algo me chamou atenção quando entrei nas 

instalações da Schola. Deparei-me com um artigo anexado ao mural, que falava 

sobre uma pesquisa realizada pela revista Forbes em 155 países, entre os anos 

de 2005 a 2009, quando aos entrevistados foram dirigidas perguntas relativas à 

sua qualidade de vida. A Ucrânia ficou em 73º lugar da lista dos países mais 

felizes. Ao lado desse artigo havia um informativo da República Brasileira quanto 

à instituição do dia 24 de Agosto como o Dia Nacional da Comunidade Ucraniana 

Brasileira43.  

A SUBRAS, na qual funciona a Schola, igualmente simboliza um núcleo de 

sociabilidade à comunidade ucraniana em Curitiba. Sua função vai muito além de 

ser um local no qual descendentes e agregados possam se reunir. A Sociedade, 

como verificamos desde sua fundação44, traduz um espaço para a representação 

da identidade e etnicidade ucraniana, que acontece através da prática e exercício 

de seu acervo étnico distintivo, que denominamos aqui por seus fatores de 

“sociação”, analisados no capítulo dois. O Grupo Folclórico Ucraniano Barvinok é 

um bom exemplo para esta situação, onde a dança tradicional atua na 

comunidade, entre aqueles que a praticam, como via que permite a emergência 

                                                 
42

 Cf. Apêndices E, F e G, p. 87 a 89.  
43

 Cf. Anexo A, p. 90.  
44

 Cf. nota nº 5, p. 15. 
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de relações sociais, simbolizando o grupo outra rede de socialização da 

comunidade ucraniana em Curitiba. Cabe-nos falar, mesmo que de forma breve, 

sobre o histórico de nascimento do Barvinok. De acordo com dados que 

encontramos em seu site45, o grupo foi fundado em 1930, porém oficializado 

apenas vinte e nove anos depois, quando ocorreu o 1º Festival Folclórico e de 

Etnias do Paraná. É considerado como o conjunto ucraniano mais antigo do 

Brasil, sendo que desde suas origens atua como parte integrante da SUBRAS; na 

época de sua formação, União Agrícola Instrutiva. O grupo tem se destacado na 

preservação e divulgação do folclore ucraniano através de apresentações de 

dança e música, feitas não só em Curitiba, mas também em outras cidades 

paranaenses, brasileiras e até mesmo em locais fora do país. 

Outro espaço presente em Curitiba que pode ser compreendido como de 

identificação e socialização à comunidade, principalmente em relação aos turistas 

que visitam o local, é o Memorial Ucraniano. No final da pesquisa de campo 

destinada a esta pesquisa, visitei o espaço, mais precisamente no dia 10 de 

Dezembro de 2011. O meio de transporte que garante o melhor acesso a ele é a 

linha turismo de Curitiba. Entre Terça a Domingo, este ônibus percorre cerca de 

45km num trajeto de aproximadamente duas horas e meia, que engloba os 

principais pontos turísticos da cidade, sendo o Memorial Ucraniano o vigésimo 

ponto46, vindo logo após o Parque Tingui e antes do Memorial Italiano (portal de 

entrada para o bairro de Santa Felicidade). É integrado por um portal de acesso, 

uma réplica da Igreja de São Miguel localizada na Serra do Tigre, em Mallet, 

cidade do interior do Paraná, uma pêssanka gigante esculpida em uma estrutura 

metálica pelos artesãos Jorge e Iara Sorotiuk, o Memorial do Holodomor47 e um 

                                                 
45

 Cf. http://www.barvinok.com.br/Historia.htm  
46

 Ao total são vinte e cinco pontos turísticos, sendo eles: (1) Praça Tiradentes, (2) Rua das Flores, 

(3) Rua 24 horas, (4) Museu Ferroviário, (5) Teatro Paiol, (6) Jardim Botânico, (7) Rodoferroviária /  
Mercado Municipal, (8) Teatro Guairá / Universidade Federal do Paraná, (9) Paço da Liberdade,  
(10) Memorial Árabe / Passeio Público, (11) Centro Cívico, (12) Museu Oscar Niemeyer, (13) 

Bosque do Papa / Memorial P olonês, (14) Bosque Alemão, (15) Universidade Livre do Meio 
Ambiente, (16) Parque São Lourenço, (17) Ópera de Arame / Pedreira Paulo Leminski, (18) 
Parque Tanguá, (19) Parque Tingui, (20) Memorial Ucraniano, (21) Portal Italiano, (22) Santa 

Felicidade, (23) Parque Barigui, (24) Torre Panorâmica e (25) Setor Histórico.  
47

 Durante o governo do ditador Joseph Stalin, da então União Soviética, ocorreu um genocídio 
contra o povo ucraniano que ficou conhecido como Holodomor, onde o extermínio era através da 

fome. Entre os anos de 1932 a 1933 morreu cerca de um quinto da população agrícola da Ucrânia.  
O Memorial de Holodomor fica em Kiev, capital do país, em frente à Igreja de São Miguel. O 
monumento alusivo situado no Memorial Ucraniano em Curitiba traduz um projet o da 

Representação Central Ucraniano Brasileira executado pelo escultor paranaense Elvo Benito 
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palco onde são realizadas apresentações de danças folclóricas. Toda a estrutura 

do local é feita em madeira encaixada, seguindo a arquitetura típica das 

construções em estilo ucraniano. Um fato interessante é que no interior da Igreja 

podemos encontrar diversos ícones, que são representações sacras pintadas 

sobre painéis de madeira, envoltos por toalhas em estilo rushnuke, que traduz os 

bordados rituais na cultura ucraniana. Igualmente são disponibilizadas aos 

visitantes quatro grandes vitrines onde são expostas diversas pêssankas em 

estilos diferentes, desde a tradicional em ovos de galinha, como em ovos de 

codorna, gansa, avestruz e pata; outras adornadas com palha de trigo, sementes, 

miçangas, para dar alguns exemplos. Duas vitrines ficam ao lado esquerdo 

interno da Igreja e as outras duas do direito. Entre elas existe uma pequena mesa 

recoberta com vidro onde cerca de vinte pêssankas referentes às regiões da 

Ucrânia que detêm técnicas específicas, foram elaboradas por membros da 

comunidade. Igualmente são expostos painéis explicativos onde um apresenta a 

pêssanka, o outro a arte dos bordados, o outro fala sobre a Imigração e, por fim, 

um que é dedicado exclusivamente ao agradecimento de pessoas que 

contribuíram e fizeram parte da concretização do projeto que deu vida ao 

Memorial.48 Enquanto lia a lista de nomes, pude reconhecer algumas pessoas 

com as quais tive contato durante a pesquisa, como a Sra. Tetiana Bachtzen, 

presidente da Associação dos Artesãos de Pêssanka e Artesanato Ucraniano do 

Paraná; a Srta. Juliana Bachtzen, artesã e fi lha de Tetiana; a professora 

aposentada da UFPR do Departamento de História e descendente de ucranianos, 

Oksana Boruszenko; o Sr. Miroslau Mazepa e as Sras. Eugênia e Anna Mazepa, 

sua esposa e filha49, respectivamente.  

 
                                                *  *  *  *  *  

 
                                                                                                                                                    
Damo, em granito, contendo 1,80 por 1,40 metros. Tais informações são uma adaptação 

proveniente do texto encontrado em um dos painéis fixados no interior da répl ica da igreja de São 
Miguel situada no Memorial Ucraniano. 
48

 A história deste Memorial só foi possível graças aos que tiveram a sensibilidade de 

compreender a importância da memória e souberam preservar o amor à terra de seus 
antepassados. Gratidão e reconhecimento às generosas contribuições de (segue lista contendo os 
nomes).  Título do painel dedicado a tais pessoas, sendo ele fixado no interior da Igreja no 

Memorial.  
49

 Minha avó paterna, Alcina, trabalhou e se aposentou por uma repartição pública ligada à 
Secretaria da Cultura. Foi durante este tempo que conheceu a família Mazepa, sobre a qual 

compartilhou comigo suas experiências.  
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A escolha do título desta última parte da pesquisa se refere a percepções 

que obtive através de minhas experiências em campo com a comunidade 

ucraniana. Com base na observação de seu cotidiano em Curitiba, na vida social 

das pêssankas, nas relações e redes de sociabilidade que a prática de sua 

pintura possibilita o nascimento na cidade, nos espaços de convivência e 

identificação do grupo, bem como nos diálogos mantidos com seus membros, que 

pude vislumbrar alguns aspectos de suas organização e configuração social, 

cultural, religiosa, política e econômica, devidamente apresentados nos capítulos 

anteriores da pesquisa.  

A sociabilidade característica na comunidade ucraniana em Curitiba pode 

até apresentar algumas vias já conhecidas por seus membros, mas pelo fato do 

grupo estar inserido num espaço multi-étnico, onde participa da disputa de 

significações entre as linguagens selecionadas como distintivas por si e pelas 

escolhas das outras comunidades estabelecidas em Curitiba, não há como 

determinar um padrão fixo pelo qual a construção de redes de socialização em tal 

grupo acontecerá. Por esta razão, produto também de sua abertura a pessoas 

que se identificam com seus princípios e valores e que não necessariamente 

possuam ascendência ucraniana, sua sociabilidade está em perpétua construção. 
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4. CONCLUSÃO 

Tendo como locus a comunidade contemporânea de descendentes de 

imigrantes ucranianos em Curitiba, esta pesquisa buscou compreender se a 

prática de elementos étnicos distintivos de sua cultura permitia o nascimento de 

relações sociais e espaços de sociabilidade entre seus membros. Como via de 

investigação sobre o tema, o exercício da pintura de pêssankas foi elencado 

como recorte de pesquisa. Outras metas propostas para este trabalho diziam 

respeito ao estudo de uma possível correlação entre o exercício desta arte e a 

criação de laços entre os membros da comunidade, o fortalecimento da crença 

numa origem comum e a organização do grupo, considerando que uma definição 

básica sobre ele diz respeito a interações entre indivíduos que se reúnem sob 

signos comuns, em vistas ao cumprimento de propósitos semelhantes (Simmel, 

1995). Como exemplo desses signos, que Simmel chama por fatores de 

“sociação”, podem ser considerados a língua, a religião, a gastronomia típica, o 

folclore e o artesanato. Este último fator recebeu especial atenção na pesquisa, 

através da seleção das pêssankas como via de análise para o tema de estudo 

proposto.  

Quanto à busca dos objetivos, uma revisão bibliográfica foi efetivada 

previamente à prática de campo com o intuito da formulação de alguns  nortes 

com os quais eu pudesse realizar essas incursões práticas, que me guiariam na 

procura de respostas às questões colocadas no trabalho. A pesquisa de campo 

aconteceu, nos momentos iniciais, na Feira do Largo da Ordem e na SUBRAS, 

sendo que ao longo dos finais de semana entre os meses de Fevereiro a 

Dezembro de 2011, outros espaços foram visitados na medida em que 

necessidades do campo tornavam a ida ao local uma experiência que não poderia 

deixar de ser feita. Neste caso se inserem tanto as lojas que comercializam 

artesanatos típicos do Paraná, como o Memorial Ucraniano. Se as condições e os 

resultados do processo de sociabilidade são exclusivamente as pessoas (Simmel, 

1995, p. 170), em todos os espaços frequentados dialogar com elas fazia-se 

indispensável. Procurei não elaborar questionários nem entrevistas com muitas 

perguntas, pois decidi partir do básico: como, quando, onde e por que. Dessa 

forma acredito que um ambiente mais aberto foi criado para que as artesãs de 
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pêssankas pudessem compartilhar suas memórias na medida em que falavam de 

sua arte. 

Se eu souber responder suas perguntas... Esta foi uma preocupação que 

pude verificar em praticamente todas as entrevistadas. Talvez o fato de saberem 

que eu estava fazendo pesquisa pela Universidade e que desenvolveria um 

trabalho tendo por base a experiência em campo, lhes causava preocupação. 

Mas, de que tipo? As expectativas criadas quanto à resposta correta das 

perguntas pode ser explicada pelo fato de que não lhes é algo natural suas 

memórias pessoais serem foco de um trabalho científico. Não que lhes seja 

incomum o compartilhar de suas lembranças, histórias, experiências. O que pode 

lhes causar estranhamento seja justamente o fato de uma pesquisadora se 

interessar por fatores que são incorporados de tal forma em seu cotidiano, que 

não é algo que precisem pensar para dizer. Outra razão pode ser encontrada no 

estranhamento inicial da relação observador-observado, pois afinal elas deveriam 

pensar que uso eu faria dos dados que estava colhendo e se seria fiel aquilo que 

haviam dito. Pelas conversas que mantive com as artesãs, pude constatar que 

seus patrimônios são principalmente imateriais/simbólicos. Patrimônios no sentido 

daquilo que consideram relevante como aspectos étnicos de diferenciação e que 

a representem, em relação às linguagens dos demais grupos presentes na 

sociedade.  

Dentro do panorama exposto anteriormente, a história oral apresentou-se 

como uma metodologia frutífera na colheita de resultados no trabalho de campo. 

Apesar das críticas dirigidas a este método, pela multiplicidade de objetos que 

produz, pelo risco que o entrevistador está sujeito ao colhimento de narrativas 

onde há produção artificial de sentido - conforme nos alerta Bordieu (1989) no que 

diz respeito à seleção de fatos pelo emissor que interfiram na interpretação 

daquilo que é dito - bem como pela necessidade de uma sensibilidade 

epistemológica mais aguçada pelo pesquisador para a análise dos dados obtidos 

(Pollak, 1989, p. 8), optei por embasar as entrevistas que realizei sobre os 

princípios da história oral, acreditando que este seria o meio mais adequado da 

voz do outro estar em evidência neste trabalho. Um dos resultados que colhi foi 

justamente a experiência de verificar na prática cotidiana das artesãs, através de 
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suas falas, o que até então havia conferido apenas em textos de caráter 

acadêmico, ou seja, a teoria na prática. 

 O início desta pesquisa foi marcado pela leitura de produções teóricas de 

modo simultâneo às incursões iniciais em campo, conforme exposto no segundo 

parágrafo. A utilização do diário para a tomada de notas referentes às 

observações dos eventos e situações bem como das experiências vivenciadas, foi 

de fundamental importância para que nenhuma ponderação se perdesse. 

Existiram situações nas quais a escrita no caderno foi dificultosa pelo momento 

em que me encontrava, seja andando pela Feira, conversando com algum 

membro da comunidade espontaneamente, acompanhando as crianças em 

determinados períodos de suas aulas práticas na Schola, para dar alguns 

exemplos. Nesta direção o gravador se apresentou como um bom instrumento, 

pois em situações como as citadas anteriormente, o pensamento corria mais 

rápido que as palavras escritas, e desse modo gravar as ideias que vinham à 

mente foi uma boa opção para que posteriormente os dados e informações 

colhidas pudessem ser transcritos e analisados. Não encontrei durante a pesquisa 

dificuldades maiores que essas, que se deveram a aspectos mais técnicos de 

trabalho.  

 A minha escolha por um local próximo de pesquisa, no caso a cidade em 

que nasci e sempre morei, representa um fator que me permitiu vislumbrar a 

capital do estado paranaense de maneiras que eu desconhecia. Meus interesses 

de pesquisa me possibilitaram visitar a cidade a partir de um modo diferente de 

olhar. As temáticas que sempre me impressionaram academicamente falando são 

três, as quais: pessoas, cultura e simbolismo. Sabia que em meu trabalho de 

conclusão de curso gostaria de estudar algum tema que dissesse respeito a eles. 

Desse modo, os esforços de realização deste trabalho sobre a comunidade 

ucraniana em Curitiba foram se tornando cada vez mais fortes ao longo da 

pesquisa. A principal indagação que a substanciou dizia respeito à verificação de 

uma correlação entre o exercício da pintura de pêssankas e a constituição de 

relações sociais e redes de sociabilidade na comunidade. O primeiro aspecto 

considerado como resposta à pergunta pode ser vislumbrado pela caracterização 

do grupo, que não engloba apenas descendentes de imigrantes ucranianos, mas 

igualmente pessoas que mantêm relações de afinidade e identificação com seus 



76 
 

princípios e valores, e que dessa forma reúnem-se para o cumprimento de 

atividades que dizem respeito às suas culturas e tradições. Dentre essas práticas 

encontram-se as pêssankas, e o mapeamento dos locais onde são criadas, 

distribuídas e consumidas, no sentido de que Davenport, Spooner e Geary nos 

falam, permitiu-me vislumbrar três principais espaços que devem ser 

compreendidos como redes de sociabilidade inauguradas a partir do exercício 

desta arte milenar ucraniana, os quais: (1) nos lares, (2) nas associações e (3) 

nos locais de comércio do artesanato. O ambiente familiar representa um espaço 

de socialização que é ampliado no âmbito das associações da comunidade. 

Entretanto, através de verificação feita em campo sobre o uso das pêssankas 

num sentido comercial, pude entender que a vida social deste objeto vai além de 

sua razão tradicional, que são as trocas familiares e entre amigos próximos, pois 

agora o artesanato é comercializado e convertido em quantias monetárias ao 

artesão que o vende. 

 Dessa forma, a manutenção das relações sociais na comunidade ucraniana 

em Curitiba ocorre de modo diferenciado em relação aos modelos que os 

imigrantes vivenciavam na Ucrânia antes de se deslocarem ao Brasil e também 

no que diz respeito aos seus anos iniciais de estabelecimento no Paraná. Tendo 

em vista sua necessidade de adaptação a novos contextos, bem como o fato de 

que trouxeram consigo suas bagagens não apenas materiais, mas no que tange a 

seu acervo étnico distintivo, os agora colonos tiveram de se adaptar e adaptar sua 

arte a novas condições de criação, circulação, distribuição e consumo. A inserção 

de inovações tanto às suas técnicas de produção como aos materiais utilizados, é 

importante para compreendermos os novos fluxos sociais e culturais nos quais a 

tradição de pintar pêssankas inseriu-se, como é o caso da artesã Iracema, 

exposto no capítulo 3, quem atualmente vende o artesanato em diferentes 

formatos, sendo eles em ovos de pata, gansa, codorna, além do modelo 

tradicional no ovo de galinha. No caso de Curitiba, o que se verificou foi uma 

ênfase no sentido comercial sobre o artesanato, principalmente sendo vendido 

como símbolo do Paraná, seja na Feira ou nas lojas de produtos típicos regionais. 

Tanto a reciprocidade no uso tradicional dos ovos decorados, que permite a 

criação de laços entre quem presenteia e quem recebe a pêssanka amuleto - pois 

uma troca relaciona-se com a que ocorreu e aquelas que ainda virão - como a 
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transferência ao artesão de uma quantia monetária pelo artefato que vendeu e ao 

comprador de um objeto decorativo que adquiriu, são vias que possibilitam tanto a 

criação de relações e laços sociais, como de diferentes espaços de sociabilidade, 

onde cada pessoa deterá uma compreensão própria sobre o valor do objeto 

(Spooner, 2008).  

 A crença numa origem comum que une, de certa forma, os membros da 

comunidade ucraniana em Curitiba que são descendentes diretos, se deve 

principalmente à prática e compartilhamento do que lhes é semelhante, como a 

língua, o folclore, a religião, a gastronomia tradicional e o artesanato; os fatores 

de “sociação” citados anteriormente. Essa sensação de pertencimento ao grupo, 

sobre a qual Weber nos fala (1991, p. 270), vai além do exercício de uma única 

tradição, pois ela diz respeito ao estar juntos da comunidade, onde tanto os 

descendentes como os agregados, quem não possui ligações de sangue com 

algum tipo de ascendência ucraniana, congregam valores e objetivos similares. É 

este o fator chave que permite a consolidação do grupo e sua conquista de 

representatividade, tendo em vista os demais grupos étnicos que se encontram 

estabelecidos em Curitiba. Justamente a questão de ser uma capital multi-étnica 

que permite a criação de ambientes favoráveis à disputa de significações entre as 

comunidades presentes na cidade. A etnicidade deve ser compreendida, 

pensando dessa forma, como um veículo organizatório que permite a estruturação 

do grupo em vistas às demais associações humanas assistidas na sociedade 

(Carneiro da Cunha, 1987, p. 106). As linguagens que seleciona tendo em vista 

esses outros grupos e as disputas de significados que enfrentará com eles, 

simbolizam os aspectos étnicos mais distintivos de seus acervos culturais, que 

mostram de forma prática como seus sentidos tradicionais adquiriram funções 

para além das suas de origem.  

A etnicidade característica da comunidade ucraniana em Curitiba permite, 

além de sua organização, o revestimento de sua cultura original com um sentido 

de contraste, simbolizando a tradição o meio de onde retirará os aspectos que 

além de funcionaram como os fatores de “sociação” que formam a base da 

comunidade, são operacionalizados como linguagens que permitem tanto um 

trabalho de diferenciação exterior que a comunidade exerce, como a 

homogeneização de aspectos que a definam enquanto grupo, evidenciando suas 



78 
 

especificidades e particularidades no espaço urbano de Curitiba (Carneiro da 

Cunha, 1987, p. 100). 

Se eu detivesse de mais tempo e recursos, investiria em permanências 

mais prolongadas com a comunidade, procurando acompanhá-la em outros 

espaços que não Curitiba, para que pudesse compreender mais profunda e 

ampliadamente de quais formas seu cotidiano acontece, por exemplo, em 

Prudentópolis, que é tida como recôndito da comunidade contemporânea de 

descendentes de imigrantes ucranianos. Semelhantemente acompanharia o 

Barvinok, grupo folclórico com o qual tive contato na pesquisa, em seus ensaios e 

apresentações pelo Paraná. Frequentaria missas e outros eventos relacionados 

às Igrejas de tradição Ortodoxa para compreender mais claramente sua 

organização institucional, sua liturgia e seu calendário religioso, por exemp lo. 

Quanto a uma continuidade do trabalho iniciado nesta pesquisa, no que 

tange a aspectos de relevância para a comunidade ucraniana, a análise 

separadamente de seus fatores de “sociação” seria interessante, principalmente a 

questão do folclore, para aqueles que desejam aprofundar-se em trabalhos sobre 

a cultura popular. Outra temática proveitosa reside num estudo da identidade 

como elemento funcional da etnicidade ucraniana, em se tratando da 

consolidação, fortalecimento e representação da comunidade entre os demais 

grupos presentes em Curitiba. A questão da memória poderia ser examinada em 

um trabalho que se debruçasse sobre a análise das trajetórias pessoais de 

descendentes de imigrantes, por exemplo. Existe também uma necessidade 

enorme de mais trabalhos serem desenvolvidos que tratem das tradições 

religiosas específicas dos ucranianos, da importância atribuída aos párocos e à 

Igreja desde seu estabelecimento nas colônias; de atividades folclóricas 

desenvolvidas por descendentes e agregados; da cultura gastronômica típica e 

suas relações com a religiosidade do grupo; da elaboração dos ícones e do 

rushnuke, que traduz os bordados rituais, para dar alguns exemplos. Enfim, mais 

materiais poderiam ser publicados donde se dedica especial atenção à 

comunidade ucraniana.  

Mas onde você vai encontrar ucranianos em Curitiba para fazer seu 

trabalho? Este foi um comentário que escutei quando uma pessoa estava 

conversando comigo sobre a Universidade e perguntou de meu trabalho de 
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conclusão do curso. Eu não sabia que tinha tradição ucraniana em Curitiba. Esta 

fala eu ouvi de um rapaz que estava sentado atrás de mim e que conversava com 

uma amiga ao lado, enquanto o ônibus da linha turismo percorria seu trajeto.  

Confesso que fiquei surpresa com estes tipos de observações. Na realidade fui 

ingênua ao acreditar que o conhecimento que eu detinha sobre a comunidade 

ucraniana em Curitiba, que me foi possível graças ao desenvolvimento desta 

pesquisa, era algo compartilhado por diversas pessoas. Mas deparei-me com a 

situação contrária. Dessa forma pude entender a necessidade da publicação de 

mais trabalhos sobre a comunidade ucraniana. Meus esforços de pesquisa, 

elaboração e concretização desta monografia traduzem-se neste sentido, sendo 

que meu principal intento com sua realização é poder contribuir para a visibilidade 

da comunidade ucraniana de Curitiba, bem como de suas culturas e tradições, às 

vistas de sua inserção no contexto paranaense.  

Mas confesso que em meio ao desenvolvimento desse trabalho, poder me 

lançar à descoberta de minhas raízes ucranianas foi algo recompensador para 

mim e um importante fator de estímulo para efetuar a pesquisa. 
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APÊNDICE E – Subotna Schola / Aula Teórica 

 
Fonte: Ana Maria Oliveira 
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APÊNDICE F - Subotna Schola / Aula prática 

 
Fonte: Ana Maria Oliveira 
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APÊNDICE G – Subotna Schola / Aula prática 

 
Fonte: Ana Maria Oliveira 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO A – Lei nº 12.209/10, que institui 24 de Agosto como Dia Nacional da 

Comunidade Ucraniana 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos  

 

LEI Nº 12.209, DE 19 DE JANEIRO DE 2010. 

 

  
Institui o dia 24 de agosto como o Dia Nacional da 
Comunidade Ucraniana, com fundamento no § 

2
o
 do art. 215 da Constituição Federal.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o  É instituído o dia 24 de agosto como Dia Nacional da Comunidade 

Ucraniana, passando a integrar o calendário oficial da República Federativa do 
Brasil.  

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 19 de janeiro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Ranufo Alfredo Manevy de Pereira Mendes 
 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.1.2010 
 

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12209.htm 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.209-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12209.htm

