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RESUMO
Este trabalho dissertativo procura compreender como os ucranianos ortodoxos e seus
descendentes, moradores da cidade de Papanduva -SC, no período entre 1960 e 1975, procuraram
manter os códigos de identificação e de pertencimento religioso, ante as novas propostas de se
viver a religião e a cultura no novo local de estabelecimento. Observa também como práticas
culturais costumeiras tiveram que ser renegociadas com a finalidade de facilitar a interação com o
local de recepção, ao mesmo tempo em que se procurava manter elementos que os identificavam
como grupo étnico e religioso. Para tanto, a presente pesquisa se pauta em fontes orais (entrevistas
e depoimentos produzidos junto aos imigrantes que professam a fé ortodoxa e seus descendentes e
que ainda vivem na cidade) e primárias (sermões, estatuto da paróquia). As fontes dizem sobre
tensões e subjetividades cujas narrativas se entrelaçam nos detalhes do privado. Desta forma,
busca-se entender a dinâmica de se viver sob normas religiosas e étnicas, ao mesmo tempo em
que o novo erguia-se como possibilidades e reinvenções/reinterpretações da cultura. Para construir
a narrativa onde se aborda as alterações e permanência de elementos culturais dos ucranianos
ortodoxos em Papanduva, observa-se alguns procedimentos metodológicos tendo como vetores
principais para análises: a categoria de gênero, as identidades e as religiosidades. O capítulo 1,
Papanduva: um lugar também para os ucranianos, versa sobre o contexto e as condições em que
se deram a imigração ucraniana na cidade; no capítulo 2, Perceber-se, imaginar-se e sentir-se
ucraniano, percebo o esforço de se manter os signos culturais e os vínculos de pertencimento
étnico; e, o capítulo 3, Ritos e práticas religiosas, é dedicado ao estudo das manifestações e das
práticas religiosas que aconteciam no interior das famílias e na comunidade e como a igreja
ortodoxa com ela procurava dialogar e interagir.
PALAVRAS-CHAVE: imigrantes ucranianos; Papanduva (SC), identidades étnico-religiosas;
relações de gênero. 7

RÉSUMÉ
Ce travail cherche à comprendre comment les ukrainiens orthodoxes et leurs descendants, qui
habitaient à Papanduva (Santa Catarina), de 1960 à 1975, ont cherché à préserver les codes
d‟identification et d‟appartenance religieuse, devant les nouveaux choix de vie religieuse et la
culture dans leur nouveau cadre de vie. Il observe également comment des pratiques culturelles
coutumières ont dû être renégociées dans le but de faciliter l‟interaction avec le lieu d‟accueil, au
même temps où l‟on cherchait à conserver des éléments qui les indentifiaient en tant que groupe
ethnique et religieux. Pour cela, cette étude emploie des sources orales (entretiens et témoignages
produits auprès d‟immigrants de confession orthodoxe et leurs descendants qui vivent encore dans
la ville) et primaires (sermons, statut de la paroisse). Les sources concernent des tensions et des
subjectivités dont les récits s‟entrelacent de détails d‟ordre privé. Ainsi, on cherche à comprendre
la dynamique de vie sous des normes religieuses et ethniques, en même temps que le nouveau
apparaissait comme autant de possibilités et de réinventions/réinterprétations de la culture. Afin
de construire le récit qui aborde les changements et les maintiens d‟éléments culturels des
ukrainiens orthodoxes à Papanduva, on observe certaines procédures méthodologiques qui ont
comme vecteurs principaux, en vue d‟analyses : la catégorie de genre, les identités et les
religiosités. Le 1er chapitre : Papanduva: un endroit pour les ukrainiens aussi, parle du contexte
et des conditions dans lesquels s‟est faite l‟immigration ukrainienne dans la ville ; au 2ème
chapitre : Se voir, s’imaginer et se sentir ukrainien, je vois l‟effort de conserver les signes
culturels et les liens d‟appartenance ethnique ; et le 3ème chapitre : Rites et pratiques religieuses,
il est consacré à l‟étude des manifestations et des pratiques religieuses qui avaient lieu dans les
familles et dans la communauté et comment l‟église orthodoxe cherchait à dialoguer et à interagir
avec elles.
MOTS-CLÉS: immigrants ukrainiens; Papanduva (SC); identités ethnico-religieuses; relations de
genre.
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INTRODUÇÃO

Em uma época em que instabilidades e transformações rápidas alteram os modos de vida das
pessoas, fazendo com que grupos e instituições posicionem-se frente a elas, aderindo-as ou
reavaliando o peso e o valor daquilo que se tem por tradicional,1 as Igrejas Ortodoxas
estabelecidas no Brasil, desde os fins do século XIX, não se eximiram destes desafios. Também
para os membros dessas igrejas a crise de valores decorrentes do processo de modernização nas
sociedades foi, de certo modo, salutar por exigir tomada de posição ante a demanda e a oferta de
novos paradigmas, abrindo flancos para mensurar seus apegos.
1 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo:
Companhia das Letras, 1986.
2 DERRIDA, Jacques ; VATTIMO, Gianni (org.). A religião. São Paulo: Estação Liberdade, 2000, p.15.
3 SANCHIS, Pierre. O campo religioso será ainda o campo das religiões? In: HOONAERT, Eduardo. História
da igreja na América Latina e no Caribe (1945-1995). O debate metodológico. Petrópolis: Vozes, 1995, pp.
81-124.
4 CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL; Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1990, p.17.

Segundo Jacques Derrida, a noção de religião nos dias atuais está ligada a busca de novas formas
de se viver a religiosidade e não mais diretamente vinculadas às tradicionais denominações.2
Seguindo este rastro, Pierre Sanchis observa dois fatos interessantes: “as pessoas atribuem valores
transcendentes para realidades que não a da religião” e que, ao contrário do que acontecia, hoje, o
coletivo não mais suplanta o individual; cada pessoa individualmente defende e reivindica seus
direitos de escolha e de se reger por si.3
Assim, por entender que a história cultural tem por objetivo “identificar o modo como em
diferentes lugares e momentos uma determinada realidade é construída, pensada e dada a ler”,4
torna-se objetivo desta pesquisa averiguar e analisar as renegociações dos códigos de identificação
e de pertencimento religioso empreendidas pelos descendentes de ucranianos ortodoxos, na cidade
de Papanduva, nos contextos de sua chegada à cidade, no período entre 1960 e 1975, ante as
novas propostas de se viver a religião e a cultura. Busca-se compreender em que medida práticas
culturais costumeiras tiveram que ser readequadas aos novos cenários de estabelecimento e
observar quais as estratégias estabelecidas para facilitar a interação com o local de recepção. Em
tempos de mudanças, de incertezas e de desenvolvimento tecnológico é fundamental compreender
em que medida as concepções de pertencimento étnico-religioso

eram valoradas pelos ucranianos e descendentes, na cidade de Papanduva; como conciliavam-se
com as facilidades da vida moderna e como isto repercutia na organização da vida familiar e em
sua identidade imaginada.
No entender de Raquel Glezer, de certo modo, boa parte das pesquisas provém de uma motivação
primeira, de cunho subjetivo,5 e este trabalho ao analisar o universo da permanência dos ortodoxos
ucranianos em Papanduva-SC, incluindo seus determinantes sociais e culturais, não escapa a esta
realidade. Minha proximidade com o ofício religioso influenciou-me na escolha por um tema que
é recorrente ao meu cotidiano, mesmo estando ciente que, na feitura das narrativas, me sejam
exigidos certos cuidados e o devido distanciamento, tão necessários à credibilidade acadêmica. A
este respeito, serve o alerta de Stuart Hall em relação ao quanto a experiência pessoal pode
influenciar na construção de narrativas:
5 PAIVA, Adriano Toledo; REBELATTO, Martha. A divulgação do conhecimento histórico: uma conversa com
a professora Raquel Glezer. Temporalidades, Belo Horizonte, v. 1, n.2 (ago./dez. 2009), p. 236.
6 HALL, Stuart. Estudos Culturais e a política da internacionalização. In: Hall, Stuart. Da diáspora: identidades
e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009, p. 17.
7 LOPES, M. M. ; PISCITELLI, A. ; BELELI, I. A. Cadernos Pagu: contribuindo para a consolidação de um
campo de estudos. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 11, n. 1, 2003, p. 242-246.

Sempre se deve ter consciência da forma específica da própria existência. As idéias não são
simplesmente determinadas pela experiência; podemos ter idéia fora da própria experiência. Mas
precisamos reconhecer também que a experiência tem uma forma, e se não refletirmos bastante sobre
os limites da própria experiência, provavelmente vamos falar a partir do continente da própria
experiência, de uma maneira bastante acrítica.6
Contudo, esta familiaridade com o tema, facilitou sobremaneira ir ao encontro das pessoas,
favorecendo a abertura e confidências de suas memórias, ao acesso às fotografias, às
documentações e intimidade familiar. Por outro lado, implicou algumas dificuldades, pois no
momento das entrevistas, nem sempre as pessoas viam diante de si somente o pesquisador, mas
alguém ligado à sua crença o que poderia restringir suas falas, seus segredos. Nestes momentos a
prudência e a cautela, por respeito ao outro, não permitiram invasões ou que emergissem questões
pouco convenientes.
Acreditando que o diálogo entre tantas áreas do saber facilita o surgimento de outros saberes e de
novos conhecimentos a respeito do mesmo tema, sob outras óticas,7 propus-me

dialogar com autores não só da História, como também da Sociologia e Antropologia, porque
compreendo que a religiosidade perpassa o sentido do sagrado, ultrapassa as fronteiras da mística
e aloja-se nas mais variadas brechas do cotidiano, até porque para além do crer, do acreditar e de
se professar uma fé, a religiosidade é intrínseca ao ser humano e manifesta-se sem avisos,
percebida nas relações.8
8 CASTORIADES,

Cornelius. Feito e a ser feito: as encruzilhadas do labirinto. Rio de Janeiro: DP e A, 1999, p.

140.
9 Idem
10 DUARTE,

Luiz Fernando Dias e tal (org.). Família e religião. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2006, p.

7.
11 PRANDI, Reginaldo. Converter indivíduos, mudar culturas. Tempo Social. Revista de sociologia da USP, São
Paulo, v. 20, n. 2. Novembro 2008, p.155.

Os estudos que gravitam em torno da História do Tempo Presente, abrem-se no campo religioso
possibilidades de observar nas crenças, nas superstições e nas devoções não só práticas culturais
calcadas em valores e normas socialmente construídas, mas referências e elemento de etnicidade
que dão sentido e significações às ações do presente. O interesse pelo estudo das religiões e
religiosidades em suas múltiplas manifestações mostra-se um campo em expansão, marcado pela
diversidade de interpretações, a respeito do objeto, da teoria e da metodologia, até porque,
segundo Castoriades, “a instituição da sociedade sempre foi fundada sobre e sancionada pela
religião, no sentido amplo do termo”.9 O sagrado deixa os altares e a sacristia para ser objeto de
investigação não só da Teologia, mas de outras áreas das ciências humanas, como Antropologia e
História, principalmente.
Luiz Fernando Dias Duarte, na introdução de Família e Religião afirma que, de uma forma ou de
outra, as religiosidades estão imbricadas à questão da modernidade, seja pela presença, ausência e
transformações. Segundo o autor, cada vez mais nos dias de hoje, “busca-se perceber os fios e os
tons com que se tecem as relações da experiência religiosa atreladas às esferas e às refrações da
vida pública e privada dos sujeitos históricos”.10
Falar sobre os ortodoxos, mais do que falar das práticas e crenças religiosas, do simbólico, da
alteridade, da transcendência, é compreender a fé como agente que intervém na visão de mundo,
que muda hábitos, que inculca valores e que se configura como marcador social e divisor de
fronteiras, a partir dos quais modos e composição cultural eram instituídos e legitimados.11 Desta
forma, o ser ortodoxo nesta pesquisa é tomado por princípio de

distinção, ultrapassando o status de mera complementaridade étnica que porventura poderia estar
relegado. Falar de religiosidade implica falar sobre a instituição, sobre códigos que regem pessoas
ou grupos específicos, que tende a ordenar e organizar homens e mulheres acomodando-os dentro
de certos padrões comportamentais.12 O estudo sobre as práticas religiosas de vertente ortodoxa é
encarado como fenômeno observado na realidade sócio-cultural, como um empreendimento
humano, um produto histórico13 e que por certo incidia na manutenção de sua identidade.
12 CERTEAU,
13 Idem

Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 146.

14 SILVA, Edson Armando. Identidades franciscanas no Brasil: a Província da Imaculada Conceição - entre a
Restauração e o Concílio Vaticano II. Rio de Janeiro, 2000. 430f. Tese. (Doutorado em História). Universidade
Federal Fluminense, p. 5.
15 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
16 CHARTIER, Roger. Op. Cit.
17 ANDERSEN, Benedict. Comunidades imaginadas. São Paulo: Cia. das Letras, 2008.

O construto teórico, mais que uma operação mental lógica e plausível na sua argumentação,
revela, muitas vezes, a inquietação daquele que investiga e que busca, essencialmente, uma
resposta.14 Esta dissertação procura abordar as relações de gênero, as identificações e as práticas
religiosas dentro da cultura etnico-religiosa ucraniana. Três possibilidades conceituais que se
imbricam na tarefa de compreender o universo e a experiência dos ucranianos que ora procuravam
manter seus códigos culturais e de pertencimento religioso como marcas de identificação étnica,
ora abriam-se para renegociação com o lugar e o tempo onde estavam inseridos. Essas temáticas
atravessam o trabalho e demonstram as contribuições teóricas que a História do Tempo Presente,
no diálogo com a Sociologia e a Antropologia, traz para os estudos de migrações a
reconfigurações de identidade(s).
Sobre os conceitos de identidade(s) tomo os que foram construídos por Stuart Hall15, Roger
Chartier16 e Benedict Anderson17. Para estes autores, não se pode falar de apenas uma identidade,
mesmo que dentro de um só grupo étnico ou comunidade. A identidade é plasmada, é construída e
é atribuída na relação, mas movida por interesses, sejam eles políticos, religiosos e étnicos. Os
interesses selecionam, mantém e reforçam identidades objetivando fins outros que se mascaram
na suposta abnegação e desprendimento e no simples

fato de preservar. Os indivíduos assumem atitudes e identidades diversificadas, a cada papel que
exercem na sociedade. Assim sendo, tanto os clérigos quanto os leigos ucranianos construíam sua
identidade religiosa, movida por fatores externos e por interesses que às vezes não eram comuns.
A História, como área de conhecimento, tem passado por transformações significativas, sobretudo
nas últimas décadas quando antigos cânones têm cedido espaço a novos objetos, a novas
problemáticas, abordagens e, inclusive, temporalidades.
Se segundo Chartier, as representações, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico
fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses daqueles que as forjam, sendo
necessário relacionar o discurso proferido com a posição de quem o utiliza,18 averiguo o quanto as
autoridades eclesiais se valiam da natureza religiosa do discurso para reger e controlar práticas
culturais que reforçavam distinções de gênero, perceptíveis nos papéis prescritos exercidos por
homens e mulheres ucranianas.
18 CHARTIER,

Roger. Op. Cit., p.17.
Joan. História das mulheres. In: BURKE, Peter (org.). A escrita da história: novas perspectivas. São
Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1992.
20 FÁVERI, Marlene. Guerras e papéis masculinos: Reflexões nas perspectivas de gênero. In: Anais. XXIII
Simpósio Nacional de História. História: guerra e paz. Universidade Estadual de Londrina, PR . 17 - 22 de julho
de 2005.
19 SCOTT,

Assim, a categoria gênero pode ser utilizada para refletir acerca do convívio entre homens e
mulheres, das relações que foram construídas e legitimadas historicamente, calcadas nos discursos
de diferença sexual.19 Masculinidade e feminilidade são marcas culturais, onde conceito de honra,
macheza, virilidade ou delicadeza, fragilidade são reproduzidos no tempo e em lugares sociais.20
Papéis sociais masculinos e femininos são compreendidos como resultado de exigências advindas
de um modo singular de pensar uma cultura em determinado tempo.
Tendo como pressuposto que o ingresso de novos membros em um grupo étnico pode favorecer a
reformulação das redes de significados, tento observar a medida e o ritmo dessas reformulações
sinalizadas no cotidiano familiar e religioso. Se as práticas sociais são a tradução concreta de uma
cultura, abordá-las pela ótica do religioso é uma maneira de averiguar possíveis alterações ou
permanências no modo como as relações de gênero e as religiosidades se manifestavam por meio
do grupo. Essas relações, segundo Bassanezi, são

definidas por um conjunto de normas sociais vistas como culturais e válidas para todas as classes
e crenças. Assim, o casamento religioso e a obrigação do uso de véu nas celebrações, por
exemplo, definiam direitos e atribuições com relação aos papéis de gênero, traduzidos
frequentemente por desigualdades e dominação do feminino pelo masculino.21 Disso, pode-se
observar como práticas religiosas e manutenção de costumes se articulavam.
21 BASSANEZI, C. Revistas femininas e o ideal de felicidade conjugal. Caderno Pagu, Campinas, n.1, p.112,
1993.
22 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 2. morar e cozinhar. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1994., p.31; p.203
23 DIAS,

Maria Odila Leite. Cotidiano e poder. São Paulo: Brasiliense, 1984, p.8.

No entanto, a necessidade de mão de obra na construção de novas casas, por exemplo, fez com
que padrões comportamentais femininos e a consequente exposição da mulher no trabalho fora
das casas revelem múltiplas faces da imigrante ou descendente ucraniana que ora reproduzia o
modelo dominante pensado pela etnia e pela Igreja Ortodoxa, ora desvendava comportamentos e
modos ousados, rompendo com papéis femininos esperados; e tudo isto se demonstra em
diferentes fazeres do cotidiano.
Michel de Certeau observa que o cotidiano também é dado no dia a dia (embora seja mais do que
isso) e, para a comunidade ucraniana, o habitual é encenado dentro e fora de suas casas, território
onde se desdobram e se repetem os gestos elementares do espaço doméstico.22 Observo que nas
franjas do cotidiano acontecem as resistências, os dribles, as formas de fazer diferente, as
ousadias, as quebras sutis do imposto e é no cotidiano que os ucranianos se mostram receptivos e
aderem às novidades que o local de acolhida lhes proporciona: a modernidade atravessa suas
cozinhas que se exterioriza no manejo de novos utensílios e eletrodomésticos, ao mesmo tempo
em que traços de uma cultura herdada dividem espaços e os afazeres do lar. Vidas de homens e
mulheres tecidas na trama do cotidiano, com suas especificidades, com suas crenças, com suas
delicadezas e exigências, retirando a certeza de uma pretensa similitude dos papéis sociais.
Também Maria Odila Leite Dias, observa que “o cotidiano tem-se revelado área de improvisação
de papéis informais novos e de potencialidade de conflitos e confrontos, onde se multiplicam
formas peculiares de resistências”.23
O matrimônio, na sociedade que ora estudo, é tomado por um indicativo de relações sociais e de
gênero, desde a escolha dos cônjuges onde se observa a preocupação pela

manutenção da cultura objetivando privilegiar uniões endogâmicas. Sobre as relações de gênero e
seu enredamento com as práticas religiosas, busquei um sentido “vindo das narrativas,
sentimentos humanos que me fizeram narrar uma história segundo a escuta, caçando rastros e
significando detalhes”.24
24 FÁVERI, Marlene. Memórias de uma (outra) guerra: cotidiano e medo durante a Segunda Guerra, em Santa
Catarina. Itajaí: Editora Univali; Florianópolis: Editora da UFSC, 2005, p.20.
25 ANDREAZZA, M. L. Uma herança camponesa: moradia e transmissão patrimonial entre imigrantes
ucranianos (Brasil, 1895-1995), Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Colóquios, 2008, Puesto en línea el
27 janvier 2008. p.4 URL: http://nuevomundo.revues.org/index20822.html.
26 BURKE, Peter. Variedades da história cultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p.72-73.

Se o local de estabelecimento determina em muito o ritmo da adaptação do grupo à nova
realidade,25 esta pesquisa investiga uma comunidade ucraniana estabelecida em meio rural que é
tomado como um locus privilegiado à manutenção da cultura e de costumes étnicos, mas que não
escapou aos avanços do progresso.
Deste modo, será uma análise com abordagem qualitativa, à luz dos métodos da História Cultural
e da História Oral, sobre um tema que faz parte das experiências de nossos contemporâneos.
Afinal, como ressalta Peter Burke, “é necessário que estudemos a memória como uma fonte
histórica”, que elaboremos uma crítica da confiabilidade da reminiscência no teor da crítica
tradicional de documentos históricos, vendo-a passível de ser interrogada.26 O alerta de Burke é
providencial porque esta pesquisa se pautará também por fontes orais, por entrevistas e
depoimentos produzidos com os imigrantes e seus descendestes que ainda vivem ou viveram em
Papanduva no período entre 1960 e 1975.
O marco temporal desta pesquisa (1960-1975) se explica por abranger o período do retorno de
religiosos à comunidade ortodoxa, até o momento anterior à demolição do templo, ocorrido em
agosto de 1975. Sobre as causas da demolição desse templo, há silêncios e inconformismos,
visíveis e sentidos nas falas de poucos que se aventuram falar sobre o caso.
Ouvindo atentamente os depoimentos de homens e mulheres de Papanduva-SC, me vem a
necessidade de refletir como a memória se refaz, ganhando contornos novos cada vez que dela se
servem quem as tem. Assim, Halbawachs auxilia ao mostrar que os conceitos de memória coletiva
e memória individual que se interpenetram e são compartilhadas no momento em que são
construídas as narrativas. Pierre de Nora discorre sobre os lugares de memória e alguns lugares
como a igreja, o cemitério e salão de festas que se tornam

referências, pois deles brotavam as reminiscências capazes de revelar pelos detalhes, registros
diferenciadores de um mesmo grupo étnico.
Na invenção e na regularidade das celebrações paroquiais, por exemplo, pode estar ocluída, para
além da reafirmação do pertencimento étnico-religioso, a legitimação de papéis de gênero , a
medida em que os descendentes preservam sua cultura material pelos cuidados que tem cemitério
e a Igreja, nos dias de hoje.
Retirar o status de sacralidade do rememorado talvez seja um ofício árduo do pesquisador, o que
não inutiliza sua necessidade. Os relatos estão encharcados de sentimentos que por vezes são
superlativados pelo depoente que, longe de serem rechaçados por apresentar perigo de
autenticidade do acontecido, devem ser levados em consideração, uma vez que eles têm seu lugar
na história.27 Parece não ser possível esquivar-se dos sentimentos que gravitam as experiências
vividas no passado, com finalidade de transmiti-las de forma imparcial e com devido
distanciamento. Ao se esperar do depoente tais cuidados, corre-se o risco de ser transmitida uma
memória alvejada, prenhe de lacunas e hiatos existenciais difíceis de serem preenchidos. Não é
tarefa do depoente peneirar os excessos da emoção no momento do relato, com o objetivo de
transmitir uma memória plena de injunções. O sujeito da experiência histórica é um indivíduo
dotado de emoções e sentimentos com os quais vai narrar sua experiência. Retirar dos depoentes
estes constitutivos da natureza humana é querer mumificá-los, desprezando o que poderia
contribuir para outros entendimentos. Da mesma forma que é impensável separar emoções de
nossa experiência, seria incoerente exigir que assim o fizesse quem as viveu no pretérito.
27 BOSI, Ecléa. Op. Cit., p. 88.

Para construir a narrativa onde se aborda a história dos deslocamentos e permanência culturais dos
ucranianos ortodoxos em Papanduva foram empregados alguns procedimentos metodológicos
tendo como vetor principal o estudo de gênero e religiosidades encenadas na família e na
comunidade étnica. Por Papanduva ser um município em crescimento, facilitou concentrar as
observações em um só espaço da cidade, qual seja, o bairro de Iracema, onde os ortodoxos
ucranianos estão estabelecidos desde 1914. Dados extraídos dos livros paroquiais entre 1960 e
1975 foram utilizados para verificar o quanto a endogamia ainda era vista como fator de
preservação e manutenção da cultura. Mais do que dados quantitativos, tornou-se importante neles
buscar seus significados. Desta forma, metodologicamente, ao levantamento

de dados, foram agregadas outras fontes que pudessem auxiliar no entendimento da dinâmica de
se viver sob normas religiosas e étnicas vistas como tradicionais.
Assim, quatro sermões do pároco da época, deixados por escrito, as orações aos santos de devoção
tornaram-se fontes importantes para apreensão da lógica religiosa perceptível no cotidiano. Do
universo religioso para o campo secular, procurei observar nas receitas da culinária e nas letras de
canções mais do que resquício de costumes, a cultura material prenhe de sentidos. As entrevistas
constituíram fonte especial para o estudo e análise das práticas cotidianas, nas quais se imbricam
valores étnicos e religiosos. Dos entrevistados, 10 são homens e 18 são mulheres, entre 45 e 80
anos, moradores de Papanduva, exceto duas mulheres que moram em Blumenau e um que mora
em Curitiba. Convém pontuar que a maior parte dos entrevistados é do universo rural e procuram
manter a língua ucraniana, principalmente no interior das famílias e nas celebrações religiosas;
todos são casados ou viúvos.
Os primeiros depoentes foram indicados pelo Arcebispo ortodoxo e estes apontaram outros,
formando um elenco cuja generosidade e desprendimento em ceder suas memórias, fotografias e
intimidade familiar viabilizou esta pesquisa. A seleção e escolha privilegiaram principalmente
aqueles estabelecidos na cidade entre 1960 e 1975 quando a Paróquia voltou a ter padres
ortodoxos residentes na cidade.
A trajetória e permanência de ortodoxos ucranianos em Papanduva estão estruturadas em três
capítulos. O capítulo 1, Papanduva: um lugar também para os ucranianos, versa sobre o contexto
e as condições em que se deram a imigração ucraniana na cidade e como as famílias tentaram
renegociar sua identidade étnica diante dos novos contextos culturais no local de estabelecimento.
O capítulo 2, Perceber-se, imaginar-se e sentir-se ucraniano, percorre os espaços da comunidade
e das casas, por onde tornou-se importante buscar maneiras de se manter os signos culturais que o
identificavam: língua, culinária e canções. O interior das casas, onde a família se exercitava na
cultura herdada, permitiu-me adentrar no cotidiano e desvelar as pequenas preocupações
domésticas repletas de sentidos. A cultura e signos de identificação, expressos tanto no interior
quanto na parte externa das moradias, demonstram o quanto estão vivos nos ucranianos de
Papanduva os fortes vínculos de pertencimento étnico.
O capítulo 3, Ritos e práticas religiosas, é dedicado ao estudo das manifestações e das práticas
religiosas que aconteciam no interior das famílias e na comunidade. Este capítulo

tenta desvelar as relações da igreja como instituição com a própria comunidade com a qual
dialogava e procurava interagir. Discorrer sobre religiosidades é falar das celebrações de festas,
dos sacramentos de casamento, de batismo e de enterros, em que vida e morte mais do representar
estágios da permanência de indivíduos em um grupo e motivos de celebração mantêm valores e
costumes que os ligavam uns aos outros. Eric Hobsbawm, a este respeito, afirma que certos
gestos, cerimônias e celebrações, quando inseridas na vida de uma comunidade, tornam-se parte
da própria tradição.
28 HOBSBAWM,

Eric; RANGER, Terence. A invenção das tradições. Rio de Janeiro: Terra e Paz, 1997.

Valendo-me de análises que compulsam fontes diversas com o rigor e métodos que compõem a
História do Tempo Presente, procuro narrar acontecidos e interpretá-los partindo das
contribuições teóricas da categoria dos estudos de gênero ligadas à experiência das práticas
religiosas, de análises sobre identificações e representações. Esta pesquisa revisita a história de
uma comunidade imigrante ucraniana, com intuito de refletir sobre as relações estabelecidas entre
o cotidiano e a cultura. História de homens e de mulheres do nosso tempo que, na forma distinta
de se conceber e de viver sua fé e cultura, mostram a exuberância de sentidos e de significados,
capazes de motivar sua existência, seus sonhos, suas esperanças.
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