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RESUMO 

A temática desta dissertação tem por objetivo analisar poemas de Helena Kolody e suas 

representações em torno da imigração ucraniana no Paraná. A partir do diálogo da história com a 

literatura objetivamos compreender de que forma seu projeto criador é consagrado pela crítica, 

tornando-se referência para a problematização da identidade paranaense. Para isso, buscamos 

evidenciar a posição intelectual de Kolody no campo artístico paranaense bem como analisar a 

partir de sua construção poética as características regionais impressas em torno da imigração 

ucraniana. Buscamos mostrar a produção poética da autora como porta voz dos eslavos 

percebendo-a como uma forma de contato e de análise da história de vida da autora com a 

compreensão sensível de suas raízes eslavas. Inseridos no campo da Nova História Cultural, 

pretendemos dar relevo aos sentimentos e emoções construídos em torno do povo imigrante 

ucraniano, considerado um dos elementos chave da construção da identidade paranaense. Como 

tese, defendemos que a consagração de Kolody se dá especificamente na medida em que a autora 

incorpora elementos simbólicos oficiais, em especial do movimento Paranista, colaborando na 

construção de uma história única, que foca o imigrante ideal, sua saga e vitória. Para tanto, 

percorremos os caminhos na problematização da identidade, da cultura e do cotidiano eslavo, 

focando na análise de poesias que remetem aos imaginários do espaço urbano e rural que 

desempenharam relevante papel na formação da identidade do imigrante ucraniano. 

 
Palavras-Chave: Helena Kolody; Representações; Imigração ucraniana; identidade paranaense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This dissertation has as objective to analyze Helena Kolody poems and her representations around 

Ukraine immigration in Paraná. From the dialogue of history with the literature we aim to 

understand how her creative project is consecrated by the critique, becoming a reference to discuss 

about paranaense identity. For this, we seek to evidence the intellectual position of Kolody in the 

paranaense artistic field as well as analyze from her poetic construction the regional 

characteristics imprinted around the Ukraine immigration. We seek to show the poetic production 

of author as spokesperson of slavs realizing it as a manner of contact and of analyze of author life 

history with a sensitive understanding of her Slavic roots. Inserted in the New Cultural History 

field, we intend to give emphasis to the feelings and emotions built around immigrant people, 

considered one of more important elements of identity of paranaense. We believe that Kolody’s 

consecration happened because she incorporated official symbolic elements, in special, of 

Paranista movement, collaborating in the construction of a unique history that focuses the ideal 

immigrant, her saga and victory. Then we walk the paths discussing about identity, culture, and 

everyday Slavic life, focusing on the investigation of poems that refer to imaginaries of urban and 

rural space that played an important role on Ukraine immigrant identity. 

Keywords: Helena Kolody; Representations; Ukraine Immigration; Paranaense identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

As representações poéticas são entendidas nesta dissertação como possibilidade 

de compreensão de histórias sensíveis, emotivas e subjetivas. No universo das poesias, 

cada palavra escrita pode representar a experiência histórica que o poeta viveu, edificou 

e sustenta. Esta dissertação é fruto de uma vasta pesquisa em torno da construção poética 

da poetisa Helena Kolody (1912-2004). 

A nossa relação com a obra de Helena Kolody iniciou-se no 3º ano de graduação 

ao buscar um tema para o artigo de conclusão de curso (TCC) em História. Foi então que 

pensamos em sair do campo da História tradicional e optar por algo novo e original, no 

campo da História Cultural. Eis então que a literatura e sua ligação com a história nos 

chamou a atenção. E o gênero poético se lança como um desafio para um trabalho que já 

rendeu frutos na graduação e que agora resulta nesta dissertação, mas que ainda, longe de 

esgotar as possibilidades de interpretações históricas, despertará novas provocações.  

Este trabalho ganha vida, tendo como tema a ligação entre literatura e história, 

utilizando o gênero literário da poesia, que nos dará norte ao tema proposto que consiste 

ao longo dessa pesquisa, analisar as representações da cultura ucraniana nas poesias de 

Helena Kolody, tanto no meio rural, quanto no espaço urbano. Desta maneira, buscaremos 

compreender e utilizar os literatos como agentes ocultos na investigação histórica na 

medida em que a literatura é fruto de um processo social e apresenta propriedades 

específicas que precisam ser interrogadas e analisadas, como qualquer outro documento 

histórico.  

A autora e seus poemas ganham notoriedade no campo de Letras e da Literatura, 

cujos autores colocam a história como fonte de analise dentro da literatura como: Marly 

Catarina Soarez, Paulo Venturelli, Luísa Cristina dos Santos Fontes e Antonio Donizeti 

da Cruz. Esses autores analisam seus poemas partindo de temas como a inquietação, a 

cultura e o folclore dos imigrantes ucranianos, identificando a relação de vida da autora 

com os temas de suas poesias. Os poemas de Kolody são analisados em diferentes escalas 

e campos, sua fortuna crítica para o nosso trabalho está ligada entre o caminho social e 

cultural, seja na representação de suas raízes ou na descrição do cotidiano dos imigrantes. 

As discussões que dizem respeito à História e à Literatura inserem-se nesta 

dissertação, no âmbito da Nova História Cultural. Para este domínio da História segundo 

Sandra Jatahy Pesavento, “[...] a relação entre a História e a Literatura se resolve no plano 

epistemológico, mediante aproximações e distanciamentos, entendendo-as como 
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diferentes formas de dizer o mundo, que guardam distintas aproximações com o real” 

(2004, p.80). Ou seja, para nós, historiadores, cabe descobrir e detalhar sobre as condições 

de sua produção, as intenções do autor, a forma como ele realiza sua representação e a 

relação que esta estabelece. Nas palavras de Virgínia Camilotti percebemos que:  

A utilização de fontes literárias para a história ocorre através de 

múltiplas formas, pois os significados operados também são múltiplos 

e podem variar dependendo dos gêneros, sejam prosas, contos, 

romances, ou outros. Cada qual com suas características específicas 

podem nos fornecer diversificado aparato para a pesquisa histórica. 

(CAMILOTTI, 2009, p. 470) 

 

Em outras palavras, partimos de uma pesquisa com diferentes perspectivas e 

interpretações, colocando desafios dentro do campo historiográfico. Assim, a produção 

poética de Kolody será a principal pista nesse caminho sinuoso, como fontes múltiplas e 

variáveis. Segundo Otavio Paz: 

O poema não é apenas uma realidade verbal: é também um ato. O poeta 

diz e, ao dizer, faz. Este fazer é sobretudo um fazer-se a si mesmo: a 

poesia não é só autocriação. O leitor, por sua vez, repete a experiência 

da autocriação do poeta e assim a poesia encarna-se na história. (PAZ, 

1984, p. 85) 

 

Para nós historiadores, o poema, entendido como um ato, por trás das palavras do 

autor, nos leva a indagar sobre as representações e as imagens proporcionadas pela 

criação poética, abrindo caminhos para a contextualização e a interpretação histórica. As 

imagens criadas por Kolody, como será visto, exibem uma simbologia entre as 

representações do imigrante nos mundos rural e urbano. 

Destacamos, no campo da história, que alguns de seus poemas já foram analisados 

pelo historiador Paulo Augusto Tamanini, que investiga os ucranianos e a arte bizantina 

em seus trabalhos. Tamanini, ao estudar os poemas e a vida de Helena Kolody, atenta 

para a religião e a ucraniedade. Seus trabalhos de destaque sobre os poemas kolodyanos 

são: A ucraneidade em poesia: história e literatura na arte de escrever (2011) e, Helena 

Kolody: a teóloga dos versos simples (2015). Marco Aurelio de Souza, também 

historiador, volta-se para questões envolvendo a paisagem e o tempo nos poemas 

kolodyanos, destacando-se o trabalho Paisagens do interior: regiões de memória e outros 

lirismos na primeira poética de Helena Kolody (2013). Estes trabalhos servem de aporte 

para a análise do nosso objeto. 

 Entretanto, os literatos, com sua linguagem, registram uma época, parte da 

história e da memória. Não só com sua subjetividade, mas com uma leitura do seu próprio 

tempo. São as representações de um dado momento do mundo na história. A relação da 
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poesia com a história é composta pela verossimilhança, idealizada na poética de 

Aristóteles, que faz a seguinte colocação: "Não é obra de um poeta dizer o que aconteceu, 

mas o que poderia acontecer, e o que é possível acontecer, segundo o que é verossímil e 

necessário" (Aristóteles, 2001, p. 252). Ou seja, a poesia, na história, parte do ser real, e 

é possível de se crer que tenha ou possa ter acontecido. O verossímil não é mais, portanto, 

que uma analogia do verdadeiro.  

Assim, para analisarmos a obra poética de Kolody, trabalharemos com o conceito 

de representação. Para isso, partimos de considerações da historiadora Sandra Jatahy 

Pesavento, que faz análise entre as representações da história com a literatura. Segundo a 

autora: 

A categoria da representação tornou-se central para as análises da nova 

história cultural', que busca resgatar o modo como, através do tempo, 

em momentos e lugares diferentes, os homens foram capazes de 

perceber a si próprios e ao mundo, construindo um sistema de ideias e 

imagens de representação coletiva e se atribuindo uma identidade. 

(PESAVENTO, 1995, p.116) 

 

 O que Pesavento nos coloca é que a representação coletiva de um determinado 

grupo ao qual cada um pertence está ligada à formação de uma identidade. Mas também, 

que a identidade não é inata e pode ser entendida como uma forma sócio histórica de 

individualidade. O contexto social fornece as condições para os mais variados modos e 

alternativas de identidade. O termo identidade pode, então, ser utilizado para expressar, 

de certa forma, uma singularidade construída na relação com outros homens. O sociólogo 

Stuart Hall, ao definir o conceito de identidades culturais, coloca que são “aqueles 

aspectos de nossas identidades que surgem de nosso “pertencimento” a culturas étnicas, 

raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais” (HALL, 2011, p.8). Ou seja, 

ele enfatiza que, como podemos pertencer e fazer parte de vários grupos ao mesmo tempo, 

possuímos múltiplas identidades.  

Desta maneira, a representação ligada ao conceito de identidade nesta pesquisa 

entende que o ser humano é um ser em busca de suas referências, de seus laços 

identificadores, ligados com a utilização dos recursos da história, da linguagem e da 

cultura, pertencendo a uma relação sociocultural referente a vida dos imigrantes 

ucranianos no Paraná e também das relações culturais e sociais de Kolody. Segundo 

Tomaz Tadeu da Silva: 

 A identidade e a diferença têm de ser ativamente produzidas. Elas não 

são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do 

mundo cultural e social. Somos nós que as fabricamos, no contexto de 
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relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações 

sociais e culturais. (SILVA, 2009, p. 76) 

 

As poesias de Helena Kolody e suas representações apresentam, além de seus 

aspectos individuais, uma dimensão coletiva, que se refere à integração do imigrante nos 

meios rural e urbano como sujeito do processo de construção da História, sendo um 

processo de compartilhamento de experiências, mesmo que inúmeras vezes sob a forma 

de conflitos. 

Já para Roger Chartier, o conceito de representação, debatido nas obras À Beira 

da Falésia e História cultural entre práticas e representações, aborda de forma clara e 

sucinta as diversas formas de representações da história, e principalmente os fatos, 

acontecimentos e símbolos. Segundo o historiador Alexandre Pacheco: 

Chartier elaborara a idéia de representação enquanto instrumento 

teórico-metodológico capaz de apreender em um campo histórico 

particular, a internalização simbólica das lutas pelo poder e dominação 

entre os grupos, ou entre os indivíduos representantes de tais grupos, 

estruturadas a partir de relações externas objetivas entre os mesmos e 

que existem independentemente das consciências e vontades 

individuais que as produziram dentro de determinado campo social. 

(PACHECO, 2005, p. 02) 

 

É seguindo esta linha de Chartier sobre representação histórica que colocaremos 

o mundo poético dos escritos de Kolody em evidência: a visão histórica que se pode 

representar, principalmente na representação particular das poesias da autora, em relação 

a imigração ucraniana e o modo de vida no cotidiano rural e urbano, tornando a 

representação um produto coletivo de cada ser. Sendo assim, o objetivo de Chartier é 

“identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade 

social é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1988, p. 16-17). 

Na visão de Hall a identidade do sujeito é um complemento adquirido através das 

relações sociais e culturais de cada grupo. Segundo Stuart Hall (2009, p.110): “A unidade, 

a homogeneidade interna, que o termo ‘identidade’ assume como fundacional não é uma 

forma natural, mas uma forma construída de fechamento: toda identidade tem necessidade 

daquilo que lhe ‘falta’”.  

Nesta pesquisa, observaremos as construções de representação coletiva dos 

imigrantes e o sentido de identidade presente na poética kolodyana. Neste caso, a poesia 

como fonte histórica, utilizada para identificar as representações é, de certo modo, uma 

forma de o historiador aproximar-se de objetos ocultos, presentes nos poemas, que muitas 

vezes estão inseridos de forma direta, e outras, indiretamente. Ou, ainda, as 
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representações culturais que Kolody retrata em sua poética, são forjadas por um 

determinado grupo. Segundo Chartier: 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem 

à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre 

determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada 

caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a 

posição de quem os utiliza. (CHARTIER, 1999, p. 17) 

 

Como veremos adiante, Kolody recebe influência do Movimento Paranista, e 

pertence a um grupo intelectual. As representações dos imigrantes em seus poemas são 

frutos das determinações e do pertencimento a um grupo social. De acordo com Chartier, 

as variáveis conforme as classes sociais ou os meios intelectuais, produzem-se a partir de 

disposições estáveis e partilhadas que são próprias do grupo. Tais esquemas intelectuais, 

incorporados dessa maneira, seriam capazes de criar figuras ou representações que 

possibilitariam um sentido ao que foi escrito na sua poesia. 

 Helena Kolody, ao longo de sua trajetória intelectual, abordou diferentes 

temáticas em seus poemas, mas em nenhum momento dedicou alguma obra para um tema 

específico. Em seus escritos destacam-se a relação com o espaço rural e urbano no 

cotidiano dos imigrantes, a saga da imigração ucraniana no Paraná, o apego à natureza, a 

consciência da solidão, a transitoriedade das coisas, as reminiscências e a saudade da 

juventude e da infância, entre outros inúmeros temas.  

Helena relata em muitos de seus poemas experiências próprias, que transformam 

seus poemas em escritos singulares na literatura. Este trabalho traz como objetivo não só 

representar Kolody e seus poemas através da imigração ucraniana no Paraná, mas 

problematizar as relações entre a história, a história da região e a arte poética na 

reconstrução de histórias sensíveis, subjetivas que envolveram a imigração e a adaptação 

dos ucranianos no Paraná. Pesquisas sobre a imigração ucraniana foram e vem sendo 

desenvolvidas dentro do PPGH da Unicentro, abordando diferentes temas, como a 

culinária, a língua, a religião e as tradições folclóricas. Esta pesquisa se enquadra como 

mais uma possibilidade sobre o tema, conduzindo futuros historiadores do tema a utilizar 

como referência. Esta dissertação trás o uso de poemas como mais uma opção de pesquisa 

e de percepção das visões e divisões que Helena Kolody construiu sobre a historicidade 

dos imigrantes eslavos no Paraná. 

A pesquisa nos leva de uma forma em que possamos, através de seus textos, ir ao 

encontro do que sua imaginação propôs nos poemas, seja pela história sensível e emotiva 

da vida dos imigrantes ucranianos, seja pelas representações culturais em torno do 
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imigrante construído no discurso da poeta em seus textos. Helena, quando escreve, 

consegue poetizar suas lembranças, sua história de vida, sua ligação sanguínea com os 

antepassados. Kolody é uma observadora do tempo e das mudanças à sua volta. O poeta 

representa suas imagens e experiências nas poesias, dá sentido à sua linguagem, como 

coloca Otavio Paz (1982, p.130-131), “As imagens do poeta têm sentido em diversos 

níveis. Em primeiro lugar, possuem autenticidade: o poeta as viu ou ouviu, são a 

expressão genuína de sua visão e experiência do mundo”. 

A autora, em seus escritos, imprime a forte ligação com o lado emotivo dos 

ucranianos. Em muitos poemas, observa-se os traços sensíveis do imaginário imigrante.  

Helena Kolody está inserida no campo da história em que reproduz através dos 

seus poemas a vida dos imigrantes ucranianos, tendo como base tudo que absorveu, seja 

em relatos ou experiências. A autora faz parte de uma região física e simbólica, na qual 

observa, interpreta e representa os imigrantes em e na sociedade. Helena revela as 

diferentes regiões de sentido ao tematizar o cotidiano dos ucranianos nas regiões por eles 

vividas. Ou, conforme o historiador Durval Muniz De Albuquerque Júnior: 

A região é uma dobra do social que vem constituir as subjetividades 

regionalistas e regionalizadas em sua imaginação. A região é também 

modos de pensar, modos de querer, modos de falar, modos de gostar, 

modos de preferir, modos de amar, modos de desejar, modos de olhar, 

de escutar, de cheirar, de sentir sabor e de sentir dor. 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2008, p.61) 

Ao estudarmos diferentes pontos como a própria vida da autora, percebe-se a 

ligação sanguínea, espiritual e cultural de Helena com seus ancestrais. As poesias 

kolodyanas valorizam o imigrante como elemento chave da ocupação e dinamização do 

Paraná. Mostraremos e problematizaremos a ligação da poetisa com o Movimento 

Paranista e sua influência com o simbolismo1, dentre as características do movimento, o 

misticismo, a religiosidade, o subjetivismo e a dor, bem como a exaltação aos símbolos 

da cultura ucraniana. 

Veremos que sua poesia serve de arte que alimenta os preceitos oficiais do Estado, 

em referência ao imigrante eslavo, branco, europeu, afeito ao trabalho duro na lavoura e 

que busca prosperar no Estado. Helena é narradora da saga dos imigrantes ucranianos no 

Paraná. Segundo Pierre Bourdieu (1996), nota-se, “a constituição de um verdadeiro 

campo intelectual como sistema de relações que se estabelecem entre os agentes do 

                                                           
1 Para maiores informações e conhecimentos, consultar: ANDRADE, Raul Azevedo de. “Simbolismo 

brasileiro: correspondências e divergências”. Ao pé da letra, 6.1:97‐105, 2004. 
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sistema de produção intelectual”. Ou seja, Kolody pertence a um determinado campo 

intelectual e estabelece as relações referentes aos seus anseios e ao meio ao qual pertence. 

Nesse sentido, a narrativa sobre o imigrante é a representação não só da sua vida, mas 

principalmente do meio intelectual do qual a autora faz parte, um meio artístico 

influenciado pelo Movimento Paranista, rodeado por literatos descendentes de imigrantes 

no Estado. Segundo Pierre Bourdieu: 

A noção de campo intelectual nos ajuda a elucidar a configuração e a 

historicidade da produção e da recepção da obra de um autor, suas ideias 

e formas estéticas postas em circulação e inseridas no interior de um 

sistema de relações socioculturais edificadas publicamente. 

(BOURDIEU, 1992, p. 183) 

 

Evidenciaremos algumas questões em torno do nosso objetivo, por exemplo: De 

que forma os poemas de Kolody contribuem para a construção de uma determinada 

identidade ucraniana? Como o meio rural enaltece no discurso da autora a representação 

do imigrante ideal? Como a saga dos imigrantes desloca-se para o meio urbano e de que 

forma isso transforma a vida dos mesmos e também se reflete na escrita de Kolody? Vale 

ressaltar que esta pesquisa não busca retratar a imigração ucraniana no Paraná2, mas sim 

analisar através dos poemas kolodyanos, suas marcas culturais, retratadas e representadas 

pela autora. 

Esta dissertação tem como fonte diversas obras de Helena Kolody, produzidas 

entre 1941 e se estendendo aos anos 2000. Para esse trabalho aplicamos um recorte 

temático, pois serão analisados poemas que não estão em ordem cronológica e sim em 

ordem de assuntos referentes aos imigrantes, aos símbolos do Estado e ao cotidiano. 

Dessa forma, a obra da autora retratada em livros amplia o leque de possibilidades para o 

campo de pesquisa. Seus temas variados e sua história de vida, não só falam dos 

imigrantes, mas também de um mundo poético para inúmeras problemáticas ao 

historiador. 

Sua bibliografia consiste das seguintes publicações: Paisagem Interior (1941), 

Música Submersa (1945), A Sombra no Rio (1951), Poesias Completas (1962), Vida 

Breve (1965), Era Espacial e Trilha Sonora (1966), Antologia Poética (1967), Tempo 

(1970), Correnteza (1977, seleção de poemas publicados até esta data), Infinito Presente 

(1980), Poesias Escolhidas (1983, traduções de seus poemas para o ucraniano), Sempre 

                                                           
2 Sobre a imigração ucraniana no Paraná, existe considerável historiografia produzida e que no corpo do 

texto, sempre que pertinente, iremos buscar. Dentre as quais destacamos as obras de Anderson Prado, Maria 

Luiza Andreazza, Oksana Boruszenko, Paulo Renato Guérios e Valdomiro Burko. 
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Palavra (1985), Poesia Mínima (1986), Viagem no Espelho (1988, reunião de vários 

livros já publicados), Ontem, Agora (1991), Reika (1993), Sempre Poesia (1994, 

antologia poética), Caixinha de Música (1996), Luz Infinita (1997, edição bilíngüe), 

Sinfonia da Vida (1997, antologia poética com depoimentos da poetisa), Helena Kolody 

por Helena Kolody (1997, CD gravado para a coleção Poesia Falada), Poemas do Amor 

Impossível (2002, antologia poética) e Memórias de Nhá Mariquinha (2002, obra em 

prosa). 

Partindo do pressuposto de que a história como conhecimento é sempre uma 

representação do passado e que toda fonte documental para produzir esse conhecimento 

também o é, devemos estar atentos à ligação das formas metodológicas entre história e 

literatura. Segundo a historiadora Pesavento (2004, p. 83), “o historiador deve tomar a 

literatura a partir do tempo de sua escrita, do autor e da época em que foi produzida, tanto 

se o texto falar de sua época, quanto de uma passada ou futura”. A literatura, como 

testemunho histórico, é fruto de um processo social e apresenta propriedades específicas 

que precisam ser interrogadas e analisadas, como qualquer outro documento.  

Se a literatura torna-se um testemunho histórico, a poesia como gênero literário se 

revela uma fonte diversificada no uso do texto historiográfico. Segundo a historiadora 

Beatriz de Moraes Vieira:  

[...] a linguagem poética se revela rica fonte textual para a história pela 

referencialidade que comporta, dizendo respeito tanto a experiências 

humanas concretas, sensíveis e objetivas, e por isso reais, quanto a 

experiências simbólicas e representativas, também reais. (VIEIRA, 

2007, p. 57) 

 

O uso da poesia como fonte histórica, nas representações dos imigrantes em 

Kolody, reflete as experiências vividas pela autora e as memórias de sua família. O uso 

da poesia no campo da história nos faz pensar em novos caminhos e diferentes abordagens 

do autor e da época em torno do seu enredo. Ou, segundo Vieira: 

As imagens poéticas construídas nos textos podem ser lidas como 

indícios da sensibilidade de uma época, ou seja, a percepção poética – 

o que a poesia sente, vê, ouve, lembra, afirma e nega, isto é, capta, 

transforma em sua linguagem específica e manifesta como belo ou 

como “digno” de ser selecionado como matéria de poesia, registrado e 

tornado memorável poeticamente – pode ser concebida como 

experiência histórica num dado contexto. (VIEIRA, 2007, p. 55) 

 

Temos como propriedades nos poemas de Kolody, um forte apego à pátria de seus 

antepassados, a Ucrânia, e à representação da cultura eslava da qual a autora fez parte. 

Marly Catarina Soares afirma que: “A poesia de Helena Kolody, filiada à imigração, 
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aborda questões das mais diferentes possíveis: desde o movimento imigratório 

propriamente dito, ao encontro de raças e culturas, à adaptação linguística” (1997, p.76).  

Porém, como veremos ao longo desta pesquisa, o encontro das culturas não é 

tratado diretamente em sua poética. Helena, ao falar sobre os povos no Paraná, refere-se 

propriamente dito aos eslavos e ao seu cotidiano. Outra característica dos poemas é o 

apego à natureza, a contemplação de paisagens e símbolos, a elevação do imigrante ao 

posto de trabalhador da terra, aquele que sofreu e venceu. Segundo Soares: 

Em poemas de todas as épocas, a preocupação em preservar os 

costumes do povo, a língua e a consciência do imigrante estão 

presentes. A partir da idéia de que na sua poesia os elementos culturais 

se entrecruzam - e isto resulta na constituição do Paraná, heterogêneo, 

mas homogêneo tem-se uma visão de uma parte do Brasil de 

composição diferente daquela dos demais estados. A preocupação em 

manter a cultura do povo, ao mesmo tempo em que procura adaptar-se 

e acomodar-se com outras culturas e com o Brasil, repercute não só na 

temática como também na constante experimentação formal, pela 

perseguição da síntese. (SOAREZ, 1997, p.108) 

 

Ou seja, em todas as épocas, os poemas de Kolody foram ao encontro com o 

discurso do imigrante ideal para o Estado. O Paraná apresenta em sua composição étnica, 

um mosaico com diferentes povos que aqui imigraram, cada qual com suas diferenças 

culturais, o que não se vê presente nos poemas da poetisa. Para tal questão pensamos em 

etnocentrismo, que nas palavras de Raiane Clair Ramirez dos Santos: 

[...] é uma categoria de classificação das pessoas em função da sua 

suposta origem, por meio de signos culturais socialmente 

diferenciadores. Dessa forma, a etnicidade é construída por meio da 

diferença. (SANTOS, 2017, p.15) 

 

A diferença étnica, como veremos, não é representada por Helena Kolody em sua 

obra. Esta está preocupada em retratar a cultura dos imigrantes ucranianos, que também 

fazem parte do mosaico étnico do Paraná. Helena deixa de lado a observação do outro, de 

outras culturas e tradições, ficando apenas no registro do imigrante ucraniano no Estado 

do Paraná. 

 A literatura e a poesia imprimem sua marca nas diversas áreas da sociedade, 

transpassando classes sociais e inovando em conceitos. Segundo Alceu Amoroso Lima 

(1960, p. 20,24): “A literatura ou os literatos, manipula a palavra, mas não exclui a 

verdade, o bem, a história, a autobiografia, a filosofia, as ciências”. A arte, como uma 

representação no mundo, destaca-se por interagir com os sentimentos e emoções das 

pessoas.  
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A Nova História Cultural abriu inúmeras portas aos historiadores, novas formas 

de se pensar um determinado acontecimento temporal, utilizando fontes de pesquisa e 

interpretação que aumentam as possibilidades dos pesquisadores construírem e 

desconstruírem seus objetos de pesquisa. No decorrer da história, historiadores 

ultrapassaram os limites das universidades e intensificaram as ligações da história e da 

literatura, como por exemplo: Carlos Ginzburg, Robert Darton; no Brasil, Edgar de 

Decca, Francisco Foot Hardman, Nicolau Sevecenko, Sandra Jatahy Pesavento, Antônio 

Celso Ferreira entre outros.  

Os historiadores, por sua vez, têm um compromisso com os fatos que interpretam 

e que produzem, para, de forma íntegra, representar o passado, como narrativa. Segundo 

Pesavento: 

A literatura é narrativa, de modo ancestral, pelo mito, pela poesia ou 

pela prosa romanesca fala do mundo de forma indireta, metafórica e 

alegórica. Por vezes, a coerência de sentido que o texto literário 

apresenta é o suporte para que o olhar do historiador se oriente para 

outras tantas fontes e nelas enxergue aquilo que ainda não viu. 

(PESAVENTO, 2006, p. 6) 

    

O que Pesavento aborda é que quem dá vida à fonte literária é o olhar do 

historiador, fornecendo novas pistas para reflexões. Assim, textos literários, crônicas e 

poemas se transformam em um aparato de suma importância na pesquisa histórica, 

principalmente no caminho entrecruzado da literatura com a história. Com esse 

pressuposto, os poemas de Helena Kolody são fontes de pesquisa histórica, reveladores, 

audaciosos e inquietantes ao olhar do historiador, que dará – ou pode vir a dar – sentido 

histórico a cada verso da sua poética. Helena Kolody imprime um mundo particular na 

esfera da literatura e da história, representando, por meio da subjetividade, da 

sensibilidade e da emoção, a cultura, a temporalidade e a originalidade do grupo de que 

faz parte.  

Entre a história e a literatura, é preciso saber os dois caminhos que conduzem a 

narrativa, o ficcional e não ficcional, como enfatiza Telmo Pimentel: 

A narrativa histórica e literária são, portanto, formas de representações 

usados pelos intelectuais para retratar os acontecimentos do real, e 

somente por intermédio da análise criteriosa, como já foi dito, dos 

sentidos causados pelos posicionamentos, poderemos detectar os 

limites do ficcional do não-ficcional (PIMENTEL, 2009, p.3).  

 

Os poemas podem ser fontes reveladoras de aspectos que não aparecem nas fontes 

tradicionais levando-nos a pensar nas representações que um determinado acontecimento 
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pode ter e suas transformações no decorrer do tempo. Ou seja, é uma maneira de pensar 

história em um campo especificamente cultural, assim como a literatura tem na história 

uma inspiração e uma fonte para, a partir de algum fato histórico, o literato construir seu 

enredo, como o poeta constrói seu mundo. 

No contexto envolvendo literatura e história vejamos o que diz Valdeci Rezende 

Borges acerca das revelações da literatura sobre a cultura de um povo:  

Se a literatura, como outros monumentos e arquivos humanos, guarda 

as questões de um tempo e as marcas de um povo e de um lugar, lidar 

com tais fontes requer a construção de instrumentos afinados capazes 

de lançar luz àquilo que traz em seu bojo. [...] Portanto, a literatura, seja 

ela expressa nos gêneros crônica, conto ou romance, apresenta-se como 

uma configuração poética do real, que também agrega o imaginado, 

impondo-se como uma categoria de fonte especial para a história 

cultural de uma sociedade. (REZENDE, 2010, p. 108) 

 

A poesia é um gênero literário que permite diversas interpretações sobre sua 

construção, faz parte de uma narrativa que envolve argumentos históricos e também 

ficcionais. Cabe ao historiador que analisa esse campo, dar visibilidade e sentidos para 

essa narrativa, com intenção de utilizar-se da poesia como fonte histórica. Hayden White 

(1994, p.101) afirma que “[...] a maioria das sequências históricas pode ser contada de 

inúmeras maneiras diferentes, de modo a fornecer interpretações diferentes daqueles 

eventos e a dotá-los de sentidos diferentes”. Ou, ainda: 

O que o discurso histórico produz são interpretações de seja qual for a 

informação ou o conhecimento do passado de que o historiador dispõe. 

Essas interpretações podem assumir numerosas formas, estendendo-se 

da simples crônica ou lista de fatos até “filosofias da história” altamente 

abstratas, mas o que todas elas têm em comum é seu tratamento de um 

modo narrativo de representação como fundamental para que se perceba 

seus referentes como fenômenos distintivamente “históricos”. 

(WHITE, 1994, p. 24) 

 

Em outras palavras, a produção historiográfica não pode prescindir da imaginação, 

da subjetividade, assim como a produção da narrativa ficcional e da poesia está embutida 

de doses de realidade, pois esta é construída dentro de um eixo espaço-temporal que 

impregna a obra de aspectos biográficos, sociais e conjunturais. Com efeito, as poesias 

mantém um vínculo estreito com a história e, embora a história trabalhe com evidências 

da realidade, a sua escrita não elimina um pouco da imaginação, assim como faz o poeta 

em seu discurso. 

Assim, buscaremos os sentidos históricos nos poemas de Helena, trazendo 

interpretações e análises da cultura do imigrante eslavo no meio rural e urbano, 

adentrando no imaginário poético da autora, a fim de representar os aspectos culturais 
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que fundamentam esse texto. Como já dito, a representação literária registra uma época, 

parte da história e da memória. São os vestígios de uma história de um dado momento do 

mundo, assim como sugere Lynn Hunt: 

Considerando que a literatura sugere formas alternativas de conhecer e 

descrever o mundo, usando a linguagem imaginativamente para 

representar ambíguas categorias de vida, pensamento, palavras e 

experiências, podem se visualizar esses textos como vestígios de uma 

história que figura um passado. (HUNT, 1992, p. 158) 

 

Esse passado figurado pelo literato pode ser, no caso de Kolody, percebido 

imaginativamente desde os relatos de seus pais e pessoas próximas. A poetisa percorre o 

imaginário dos imigrantes, passando pela longa viagem até a chegada e adaptação em 

terras brasileiras. Helena atenta-se a detalhes na construção poética, na qual sua vida e a 

sua sensibilidade religiosa rege seus escritos, imprimindo um estilo próprio. Segundo 

Paulo Augusto Tamanini: 

Se nos detalhes moram as chaves do cotidiano, compreendê-los pelos 

versos de Helena Kolody significa compartir os traços de uma 

individualidade que cunha uma maneira de se sentir no mundo, não 

apenas em sua imediatez, mas na eternidade de uma escrita. Na verve 

de sua escrita poética, ela deixava um pouco de si, denunciando estilos 

próprios. Enredada pelas especificidades do saber-fazer, a autora 

desfilava sua religiosidade guiada pela fulgurância das rimas, da 

universalidade das palavras, vocábulos e pensamentos. (TAMANINI, 

2015, p. 226) 

 

Este trabalho está dividido em três capítulos. Cada qual busca demonstrar como a 

construção poética kolodyana pode contribuir para o estudo da representação dos eslavos 

no Paraná, além de ampliar as interpretações e construções teóricas sobre a imigração 

ucraniana, o cotidiano e as representações urbanas no Paraná a partir de sua visão. 

No primeiro capítulo iremos situar o objeto em seu campo de produção cultural, 

ou seja, a poetisa Helena Kolody, apontando para as formas de classificação e de 

consagração que a crítica delegou à Kolody e sua obra como símbolos da história do 

Paraná. Para este trabalho, usaremos o referencial teórico de Pierre Bourdieu, que pensa 

o campo de produção intelectual e a posição do artista. Nesse sentido, buscaremos 

apresentar e analisar quem e o que se produziu em torno da autora e de sua obra, 

apontando para os temas que chamaram até então a atenção dos estudiosos em sua vasta 

produção. Quais sentidos aparecem atribuídos à sua obra? Quais temas históricos são 

identificados, atualizados e reatualizados pela crítica? Qual a sua importância, ou qual o 

valor cultural da obra de Kolody para a história do Paraná? Como a crítica interpreta 

Kolody e por quais representações ela se torna um símbolo da intelectualidade no Paraná? 
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Como e porque ela e sua obra foram consagrados com o discurso da história dos 

ucranianos no Paraná? 

No segundo capítulo se analisará, na perspectiva histórica, as sensibilidades e 

subjetividades que a poetisa constrói na representação da cultura ucraniana no interior do 

Paraná. Pensando como a poetisa representa a cultura ucraniana, tal como o mundo rural 

no qual foram inseridos, as histórias, as sensibilidades e as subjetividades que traz à tona 

em suas poesias, como a poetisa representa o hábitos dos imigrantes ucranianos, e como 

esta narrativa sensível proporciona caminhos para a interpretação histórica.  

A dissertação conta com um terceiro capitulo que tem como propósito analisar e 

interpretar as representações sensíveis em torno do espaço urbano de Curitiba. Com o 

aporte de poesias que focam as histórias e as sensibilidades em torno deste espaço 

buscamos problematizar como a poetisa representa o habitus dos citadinos em diferentes 

poesias de sua obra, principalmente nos anos em que viveu na capital paranaense. Como 

a autora busca problematizar e representar a transformação da vida do imigrante do meio 

rural para o urbano? Como os imigrantes se adaptaram à vida na cidade? Como seus 

poemas passaram a retratar o imigrante no meio urbano e o saudosismo pelo meio rural? 

A poesia como criação literária, é símbolo com o qual Helena Kolody expressa 

sua experiência, mediada pelas formas simples do cotidiano, na qual o imigrante eslavo 

viveu, interagiu e transformou, onde se contagiam, se ressignificam e se comunicam entre 

si. Esta dissertação não pretende apenas demonstrar as representações do imigrante pelas 

poesias de Helena Kolody, mas sim problematizar aspectos que fazem da poeta uma porta 

voz do imigrante na poesia. 

Como resultado, busca-se defender a tese de que Kolody se consagra e se 

consagrou pela crítica, em especial literária, como interprete legitima da história dos 

imigrantes ucranianos no Paraná, na medida em que constrói e defende perspectivas que 

vão ao encontro dos preceitos oficiais do Estado, que valorizam cada elemento chave da 

constituição populacional, os imigrantes europeus, brancos, católicos, de índole 

trabalhadora. E seus escritos sobrepõem-se à perspectiva da saga dos imigrantes 

vencedores. Os outros, aqueles que já estavam no território, sequer são tematizados. 
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CAPÍTULO 01  

O lugar de Helena Kolody na historiografia paranaense 

 

1.1 A crítica e a consagração de Kolody como poeta paranaense: a porta voz dos 

imigrantes ucranianos. 

 

O tempo, o espaço e as memórias nos ajudam a entender nossa posição histórica. 

Revelam o desdobramento de fronteiras em meio a experiências, representações e 

símbolos que apontam para trajetórias singulares levadas ao plural. Neste capítulo, 

analisaremos o lugar de Helena Kolody no campo artístico e literário paranaense. 

Destacamos sua trajetória intelectual, apoiando-nos em autores que tomam Kolody e seus 

poemas como objetos de pesquisa. Algumas questões balizam este objetivo: Qual o papel 

e a relevância de Kolody na história da literatura paranaense? Qual a sua importância no 

campo literário? Quais sentidos e significados foram produzidos e ainda se produz sobre 

seu projeto criador? Como suas poesias referentes à imigração ucraniana são interpretadas 

e analisadas? Como a poetisa foi consagrada ou se consagrou frente aos críticos e 

literatos? 

Helena Kolody nasceu no dia 12 de outubro de 1912, no município de Cruz 

Machado, interior do Paraná, filha de imigrantes ucranianos, primeira geração de sua 

família e veio a falecer no ano de 2004, no dia 15 de fevereiro na capital paranaense, 

Curitiba. Ao longo de sua vida, a autora viveu em diferentes cidades paranaenses, como 

Cruz Machado, Rio Negro, Jacarezinho, Ponta Grossa e Curitiba, além de Três Barras no 

Estado de Santa Catarina. Todas essas cidades tem em comum a colonização eslava, o 

que pontua sua ligação com a pátria mãe de sua família, a Ucrânia.   

Voltaremos nossa pesquisa para a análise de como a crítica literária construiu 

significados em torno de Helena Kolody e seu projeto criador, e como sua poesia está 

inserida no campo literário. A tomada da “verdade literária” como fonte histórica se 

legitima no sentido de que a representação do imaginário social coletivo é tão “real” 

quanto o fato em si. Como já abordado na introdução, usamos como aporte a nova história 

cultural e a interdisciplinaridade entre literatura e história. Para analisarmos as poesias e 

a poeta como intelectual de seu tempo, utilizaremos o método sociológico de Pierre 

Bourdieu.  

Para Sandra Pesavento (1999, p.161), “o efeito da representação faz com que o 

elemento isolado, o caco, o traço, o detalhe seja tomado como expressão do conjunto 
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comparável a uma situação desejada”. O conceito de representação passa então a ser 

significativo para compreendermos essa ligação entre a história e a poesia, pois, tanto a 

literatura quanto a poesia pertencem a esse campo das representações. Ou seja, é a partir 

dos detalhes do discurso presentes nos poemas kolodyanos, que faremos a busca pela 

representação dos imaginários, tomando as experiências da autora como suporte. A 

vertente histórica e social de Kolody permite, por meio da literatura, ampliar as análises 

das temporalidades, espaços e símbolos ao longo da sua produção cultural. 

Antes de se descobrir poeta, Helena era professora, profissão essa que fez parte 

da sua vida, junto com a carreira literária. Em entrevista para José Wille, ao site Paraná 

Portal, Helena respondeu a pergunta sobre ser professora: “Nasci professora e sempre 

amei ser professora! A poesia foi um canteiro de flores que nasceu à beira do meu 

caminho do magistério.” (KOLODY, Entrevista, 2017). Ainda sobre o magistério e a 

poesia, Kolody (1997, p. 37) faz a seguinte colocação: “A poetisa nasceu em mim antes 

da professora. No alvorecer da adolescência, que é como um novo nascer, senti 

necessidade de fazer versos, mesmo sem saber fazê-los”. 

Assim como a necessidade de escrever versos, Kolody, desde muito cedo, cresceu 

ouvindo seus pais lerem poesias de Tarás Schewtchenko3, o que acendia na menina 

Helena a chama pela arte poética. Na entrevista ao programa Memórias Paranaenses, a 

autora responde a pergunta sobre o seu interesse literário: 

Eu me lembro ainda menina, em Três Barras, onde meu pai foi 

comerciante – à noite, o lampião no meio da mesa, mamãe de um lado 

e papai do outro a lerem. Lembro que ela lia em ucraniano, tanto que 

eu sei de cor algumas coisas do Tarás Schewtchenko, considerado até 

hoje o maior poeta ucraniano. E, como tinha sede de leitura também, 

aprendi com ela. (KOLODY, Entrevista, 2017) 

 

Helena ganhou inúmeros prêmios literários e foi membro da Academia 

Paranaense de Letras, a qual reconhece a sua relevância como poetisa para o campo 

literário, sendo admirada por outros autores de destaque no cenário poético brasileiro, 

como Paulo Leminski, Cecília Meireles e Carlos Drummond de Andrade. Entre os 

prêmios e homenagens que recebeu citamos: "Diploma de Mérito Literário da Prefeitura 

de Curitiba (1985); título de Cidadã Honorária de Curitiba (1987); a criação do "Concurso 

Nacional de Poesia Helena Kolody", realizado anualmente pela Secretaria da Cultura do 

                                                           
3 Tarás Schewtchenko é um poeta da Ucrânia e sua refinada arte ajudou a redimir a língua ucraniana e a 

firma-la no âmbito da literatura universal. Pela poesia Tarás encorajou seus compatriotas, intimidados com 

a cruel opressão dos czares russos, a reagirem contra a servidão a que estavam sendo submetidos pelos 

nobres, incentivando-os a lutarem pela independência da Ucrânia. (GONCALVES, BELÓ, 2010) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3_Honor%C3%A1ria
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Paraná, em sua homenagem (1988); Gravação e publicação de seu depoimento para 

o Museu da Imagem e do Som do Paraná (1989); Eleita para a Academia Paranaense de 

Letras 4(1991); O filme A Babel de Luz5, do cineasta Sylvio Back, homenageia os 80 anos 

da poetisa, tendo recebido o prêmio de melhor curta-metragem e melhor montagem no 

25° Festival de Brasília (1992); Exposição em homenagem aos 90 anos da poetisa, 

na Biblioteca Pública do Paraná (2002); Recebe o título de "Doutora Honoris Causa" 

pela Universidade Federal do Paraná (2003). Segundo as palavras da própria Helena sobre 

seu reconhecimento e a entrada na Academia Paranaense de Letras: “Fui eleita para a 

Academia Paranaense de Letras aos 80 anos de idade e a segunda mulher a ser admitida 

no fechado círculo masculino. A primeira, Pompília Lopez dos Santos, foi quem me abriu 

as portas”. (KOLODY, 1997, p. 91) 

O reconhecimento de Kolody veio na maturidade de sua carreira, além do 

reconhecimento e a inserção na Academia. Kolody, como personalidade da literatura do 

Estado, foi homenageada ainda em vida com nomes de escolas e concursos poéticos. 

Vejamos nas palavras da autora: 

Meu nome não é mais um desenho a giz: ele batiza as Bibliotecas dos 

Colégios Presidente Kenedy, Nivaldo Braga e Gelvira Correa Pacheco 

(Curitiba); as Escolas de Ensino de Primeiro Grau de Cambé e o 

Colégio Estadual de Terra Boa; duas salas de aulas: uma no Instituto de 

Educação do Paraná e a outra na Escola Meu Cantinho – Precisão. Sou 

até nome de sanduíche no Bar Poesia. (KOLODY, 1997, p.13) 

 

Helena Kolody inicia sua obra escrevendo sua primeira poesia, intitulada 

“Lágrima”, no ano de 1928, em uma revista chamada O Garoto, editada e publicada por 

jovens, na capital paranaense Curitiba. Segue o poema: 

Oh! Lagrima cristalina. 

Tão Salgada e pequenina. 

Quanta dor tu não redimes! 

És tão sublime, tão pura 

Que só virtudes exprimes 

 

                                                           
4 A Academia Paranaense de Letras foi fundada em Curitiba, em 26 de setembro de 1936, sucedendo a 

antiga Academia de Letras do Paraná, criada em 1922 e dissolvida por motivos políticos. A recriação de 

uma entidade cultural representativa da cultura do Estado, deu-se por estímulo e influência da Academia 

Carioca de Letras e da Federação das Academias de Letras do Brasil. Exerceu a liderança, nesse propósito, 

o Professor Dr. Ulysses Vieira que reagrupou intelectuais dispostos a resgatar os valores acadêmicos 

dispersos por força das velhas dissidências. Da extinta Academia de Letras, alinharam-se na promoção da 

nova instituição nascente, figuras de relevo, tais como Dom Alberto José Gonçalves, João Cândido, 

Sebastião Paraná, Dario Velozzo, Santa Rita, Leônidas Loyola, Pamphilo d’Assupção, Silveira Neto, Tasso 

da Silveira, Andrade Muricy, Leôncio Correia, Lacerda Pinto, Azevedo Macedo e Romario Martins. 

(http://www.academiapr.org.br). 
5 Disponível para visualização em: https://www.youtube.com/watch?v=Z9PYIe1Flo4 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Museu_da_Imagem_e_do_Som_do_Paran%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Paranaense_de_Letras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Paranaense_de_Letras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sylvio_Back
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curta-metragem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Montagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_P%C3%BAblica_do_Paran%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Paran%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=Z9PYIe1Flo4
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Ao coração torturado, 

pela saudade magoado 

Pelo destino cruel. 

Tu és a pérola linda 

do rosário que não finda. 

Feita de tortura e fel. 

(KOLODY, 2001, p. 238) 

 

 Porém, nessa época a autora se dedicava mais ao magistério, e apenas no ano de 

1941 é que publica seu primeiro livro, Paisagem Interior, livro esse publicado às custas 

de Helena. Nesta mesma época a autora encontra grupos em que se insere em busca de 

um maior aperfeiçoamento artístico. Segundo Luiza Cristina dos Santos Fontes: 

Na década de 30, foi fundada a Academia de Letras José de Alencar. 

Aníbal Calderari, diretor do Colégio Partenon, cedeu o salão nobre do 

estabelecimento para as reuniões semanais da Academia. Todos os 

domingos, pela manhã, reuniam-se jovens e velhos (os moços em maior 

número), para falar de literatura. Cada um lia o que o outro tinha escrito, 

ouvia a leitura do trabalho dos outros e discutia o que havia sido feito. 

Helena saia da reunião vibrando, motivada pelo convívio com os outros 

do mesmo métier. “A lágrima” foi seu primeiro poema publicado, em 

1928, na revista O Garoto, editada por um grupo de estudantes. 

(FONTES, 2007, p. 170) 

 

Ao longo da carreira e atravessando inúmeras fases, Kolody manteve-se 

publicando seus livros, sem reconhecimento ou procura de editoras. Foram 13 obras 

publicadas pelo seu próprio investimento, mesmo seu nome sendo reconhecido na capital 

paranaense e admirada por poetas importantes da literatura nacional. Foi só após a 

tradução de seus poemas para a língua de seus antepassados ucranianos, que Kolody 

conseguiu realizar o sonho de ter seu primeiro livro publicado por uma editora. Vejamos 

nas palavras de Kolody, ao responder a pergunta de José Wille, sobre o seu 

reconhecimento nacional: 

Começou em 1988, quando foi publicado pela editora Criar, de Roberto 

Gomes, o livro “Viagem no Espelho”, que é minha obra mais completa. 

Porque o que surgiu depois, por exemplo, foi um livro ucraniano, foram 

traduções em outras línguas das próprias poesias daqui, ou reuniões ou 

interpretações. Também houve “Sinfonia da Vida”, organizado pela 

Tereza de Rezende, mas são comentários de poesias que existem aqui. 

(KOLODY, Entrevista, 2017) 

 

E foi através da obra Viagem no Espelho que, segundo a própria autora, ela obteve 

sua consagração como poetisa e escritora. 

A partir da “Viagem no Espelho”, porque, antes disso, o meu era um 

nome local. Alguns me conheciam mais longe, porque eu mandava 

minhas poesias para o estrangeiro, mas era pouca gente. A partir daí, 

foi um conhecimento maior. Foi um total de vinte publicações. 

(KOLODY, Entrevista, 2017) 
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Mesmo se inserindo no campo literário muito jovem, e com inúmeros trabalhos e 

críticas de autores sobre a poetisa, seu reconhecimento ainda se prende ao Estado do 

Paraná. Como podemos ver na citação de Luiza Cristina dos Santos Fontes, em sua tese 

de doutorado em Literatura, a qual teve Helena Kolody como tema central de sua 

pesquisa. 

Reverberam nos mais de 500 textos, localizados e elencados em sua 

fortuna crítica, o aval de Adonias Filho, Alice Ruiz, Andrade Muricy, 

Arnaldo Antunes, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, 

Euclides Bandeira, Fanny Luiza Dupré, Ítalo Moriconi, Josely Vianna 

Baptista, Miguel Sanches Neto, Nelly Novaes Coelho, Olga Savary, 

Paulo Leminski, Paulo Venturelli, Reinoldo Atem, Roberto Gomes, 

Rodrigo Júnior, Sérgio Rubens Sossélla, Sylvio Back, Tasso da 

Silveira, Temístocles Linhares, Valfrido Piloto, Valêncio Xavier, 

Wilson Bueno, Wilson Martins, entre muitos outros, ao longo do século 

XX e transbordando-o. Todos seus contemporâneos, de Euclides 

Bandeira, nascido em 1877, a Miguel Sanches Neto, nascido em 1965. 

Beira a milagre! Independentemente de gênero, circulou, aliás, circula, 

com desenvoltura, entre todas as turmas literárias: os românticos, os 

simbolistas, os haicaístas, os parnasianos, os modernistas, os 

espiritualistas, os vanguardistas... É... quase uma unanimidade... No 

entanto, surpreendentemente, não obstante a riqueza de sua fortuna 

crítica, sua obra, ainda hoje, é pouquíssimo conhecida além das 

fronteiras de seu estado natal. (FONTES, 2012, p.35) 

 

Mesmo sendo considerada a porta voz dos imigrantes no Estado pela crítica 

literária e jornalística, Helena não conseguiu atingir o reconhecimento nacional com sua 

poesia, principalmente ao evidenciar a cultura eslava dos imigrantes no Estado do Paraná, 

diferentemente de outros autores que levaram culturas imigrantes, como os alemães no 

Rio Grande do Sul, por Érico Verissimo e os italianos em São Paulo, por António de 

Alcântara Machado, a patamares de alto reconhecimento na literatura brasileira. Vejamos 

a citação abaixo do crítico literário Wilson Martins: 

Bastante reverenciada em sua terra não apenas pela naturalidade 

regional, mas também acrescentando a voz do imigrante à temática da 

poesia brasileira (o que já havia sido feito por outros, mas de 

perspectivas nacionais). [...] ela vive o paradoxo de ser, como poeta, 

figura exponencial das letras paranaenses (ou, mais precisamente, 

curitibanas), sem ter conseguido gravar o seu nome e a sua obra no 

quadro mais amplo das letras brasileira. (MARTINS, 1994) 

 

Nota-se que o autor situa o reconhecimento do valor da obra de Kolody restrito ao 

Estado, referindo-se a Curitiba, cidade em que Helena viveu a maior parte de sua vida, 

limitando sua obra a poucos paranaenses, e poucos descendentes eslavos, visto que as 

maiores concentrações estão no interior do Estado. Wilson Martins (1994) nos fala ainda 
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que Helena Kolody é poeta do Paraná não apenas pela naturalidade regional, mas também 

por haver acrescentado a voz do imigrante à temática da poesia brasileira (o que já havia 

sido feito por outros, mas de perspectivas nacionais). A consagração de Helena Kolody 

se dá por críticos como Martins e posteriormente, pela Academia Paranaense de letras. 

Ou ainda, como nos fala o historiador Paulo Augusto Tamanini: 

A lembrança do que seus pais disseram sobre a travessia do Atlântico a 

inspirou em escrever sobre uma Ucrânia que não conheceu, mas que a 

imaginou e a eternizou sobre as linhas de folhas de papel. Imagens e 

sons apreendidos quando criança fizeram da menina sonhadora a grande 

senhora dos versos da nação ucraniana, digna do reconhecimento por 

parte da academia que lhe outorgou um lugar de distinção. 

(TAMANINI, 2011, p. 37) 

 

Vemos o seu reconhecimento no Paraná também por meio de autores consagrados, 

como Paulo Leminski, que no ano de 1968, ao fazer um prefácio para um livro do poeta 

Mário Stasiak, escreveu: "Lembrai-vos, irmãos, que o maior génio poético do Paraná é 

de raiz eslava, sendo Helena Kolody (pronunciar: Guélena Kolódi)6. Vale ressaltar que 

Paulo Leminski7 também era de ascendência eslava, filho de poloneses imigrados para o 

Brasil. Em entrevista para a Gazeta do Povo de 1985, Paulo Leminski intitula Kolody 

como padroeira dos escritores paranaenses, destacando a essência em sua poesia, 

principalmente nos Haikais, no qual Helena foi pioneira no Brasil. Segue as palavras de 

Leminski: 

Mas tudo isso que eu digo não passaria de uma efusão sentimentalóide, 

se a poesia de Helena não se sustentasse em nível de linguagem, de 

design, de essência. Quer dizer, porém, de um poeta que chega, de 

repente, e apenas, te diz num poema de duas linhas, "para quem viaja 

ao encontro do sol é sempre madrugada". "Essências e medulas", assim 

definia Pound a poesia. E esse era o nome que eu daria para um ensaio 

sobre a poesia da nossa padroeira. (LEMINSKI, Gazeta do povo 

26/06/1985) 

 

Já Carlos Drummond de Andrade enviou, em 1980, uma pequena carta à poeta, 

onde dizia: “Tão simples, tão pura – e tão funda – a poesia de Infinito Presente. Você 

domina a arte de exprimir o máximo no mínimo, e com que meditativa sensibilidade!”8 

 É preciso entender a autora como intelectual para o seu tempo, suas poesias e a 

sua relevância social. Para isso, analisamos o seu mundo social e seu espaço simbólico 

                                                           
6 Prefácio de Paulo Leminski, p. 11, em: Stasiak, Mário. Auto de Fé Ocidental. Curitiba, Escala, 1968. 
7 Paulo Leminski Filho (1944-1989) nasceu em Curitiba, Paraná, no dia 24 de agosto de 1944. Filho de 

Paulo Leminski, militar de origem polonesa, e Áurea Pereira Mendes, de descendência africana. Foi um 

poeta, escritor, tradutor e professor. 
8 Informação presente no site https://cdeassis.wordpress.com/. Acesso: 25/04/2018 

https://cdeassis.wordpress.com/
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de recepção de sua obra. No entender de Pierre Bourdieu, o conceito de campo literário é 

uma possibilidade mais versátil de entendimento da engrenagem que envolve a produção, 

a circulação e o consumo do material artístico, na medida em que o artista pertence a uma 

corrente e escreve para um grupo especifico. Segundo o autor: 

A representação carismática do escritor como "criador" leva a colocar 

entre parênteses tudo que se acha inscrito na posição do autor no seio 

do campo de produção e na trajetória social que para ali o conduziu: de 

um lado, a gênese e a estrutura do espaço social inteiramente especifico 

no qual o "criador" está inserido, e constituído como tal, e onde seu 

próprio "projeto criador" se formou; do outro lado, a gênese das 

disposições a uma só vez genéricas e especificas, comuns e singulares, 

que ele introduziu nessa posição. (BOURDIEU, 1996, p. 217) 

 

O que Bourdieu nos diz é que, por sua vez, pretende marcar um lugar dentro do 

universo da crítica, investindo em uma compreensão da arte como um fenômeno 

dinâmico, cuja fruição cresce na razão direta do entendimento da fluidez das “posições” 

e “tomadas de posição” dentro de um sistema discursivo que alimenta a contradição de 

buscar encantar o presente e aspirar ao eterno.  

Helena, segundo a crítica literária, era a junção de várias correntes literárias, do 

movimento simbólico ao paranista, mas sua obra se reflete como moderna. Esse era o 

estilo e marca da sua escrita, moderna com influencias do movimento simbolista. 

Segundo Antonio Donizeti da Cruz, Helena Kolody imprime o moderno em sua obra, em 

uma conspiração simbólica. Vejamos: 

Na base da criação kolodyana estão o senso de trabalho poético e a 

noção de ritmo, entre outros procedimentos. Optar pelo verso livre, no 

final da década de 30 e início da de 40, quando começa a escrever e 

publicar, quando boa parte da poesia escrita no Paraná se resumia à arte 

poética metrificada e do soneto, significou para a poeta questionar a 

rigidez da métrica parnasiana e, ao mesmo tempo, levar adiante as 

pesquisas da musicalidade e do simbolismo brasileiro. Nesse sentido, 

nota-se em seus primeiros livros uma maior ênfase na linguagem 

simbólica. Grandes nomes da poesia modernista brasileira como 

Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Ronald de Carvalho, Mario 

Quintana, entre outros, iniciaram suas incursões poéticas compondo 

versos com influências simbolistas. Kolody também vivenciou estas 

experiências. Dessa forma, assumir o verso livre foi para ela uma 

maneira de refletir sobre o que pode haver de trabalho efetivamente 

poético, ou seja, que vai além das simples resposta a imposição e regras 

dos versos metrificados. (CRUZ, 2006, p.267) 

 

Assumindo os versos livres, Helena Kolody mostra em suas primeiras obras traços 

modernos, em sua temática diversificada, não seguindo um tema especifico em cada obra, 
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desde a sua primeira publicação Paisagem Interior de 1943. Para maior conhecimento 

novamente Cruz nos aponta que: 

As primeiras obras de Helena Kolody, tais como Paisagem interior, 

Música submersa e A sombra no rio, inserem-se na estética modernista 

com uma temática acentuada pelo registro do cotidiano, as angústias 

frente à passagem temporal, a valorização do passado, a busca do 

subconsciente e do inconsciente. A poeta, por conhecer Tasso da 

Silveira, tem contato com a produção literária do grupo Festa, liderado 

pelo referido escritor e poeta. O grupo visava, segundo Bella Josef, 

“redefinir em termos de reespiritualização, o Modernismo. (CRUZ, 

2006, p. 267) 

 

O registro do cotidiano nos poemas kolodyanos e a referência modernista nos 

fazem perceber as provocações de sua temática diversificada nas obras. Dentro da história 

cultural a diversificação dos temas e a interdisciplinaridade entre literatura e história nos 

levam para os caminhos da representação dos temas, uma desconstrução das relações 

sociais ou identidades formadas. Cruz nos ajuda a identificar os espaços e grupos que 

influenciaram e ascendem o projeto artístico de Kolody, “a visibilidade” e 

reconhecimento regional. Mostra que a artista estava consciente do campo literário e vai 

buscar o contato. 

Helena Kolody também teve seu reconhecimento por meio do haicai9, uma forma 

poética de origem japonesa, cuja característica é a concisão, ou seja, a arte de dizer o 

máximo com o mínimo. Foi a primeira mulher a publicar haicais no Brasil, em 1941. Essa 

forma poética oriental a acompanhou durante sua carreira, rendendo prêmios e sendo 

expoente do gênero no Estado. Vejamos o que diz o haicaísta e editor Jose Marins: 

Recebeu da Comunidade Nipo-Brasileira de Curitiba a Outorga de 

nome haicaísta Reika. Foi homenageada pela Feira do Poeta de Curitiba 

e recebeu o título de Cidadã Honorária de Curitiba e de Doutora 

Honoris Causa, pela Universidade Federal do Paraná. Tornou-se 

patronesse das cadeiras do Centro Paranaense Feminino de Cultura e 

foi eleita para a Academia Paranaense de Letras. Entre tantas outras 

homenagens, participou de um filme dirigido pelo cineasta Sylvio 

Back, A Babel de luz, em homenagem aos 80 anos da poetisa, que 

ganhou o prêmio de melhor curta e melhor montagem no 25º. Festival 

de Brasília do Cinema Brasileiro. (MARINS, 2004) 

 

Como exemplo vejamos o Haikai Ipês floridos, espécie pertencente a paisagem 

do Estado: 

                                                           
9 Para mais informações sobre os Haikais de Helena Kolody, consultar: 
http://www.kakinet.com/caqui/kolody.php?t=8 
 
 

http://www.kakinet.com/caqui/kolody.php?t=8
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Festa das lanternas! 

Os ipês se iluminaram 

de globos cor-de-ouro. 

(KOLODY, 2001, p. 23) 

 

No campo da história damos destaque para Paulo Augusto Tamanini que, com 

publicações sobre a autora, analisa a religiosidade e a ligação com a cultura ucraniana em 

sua obra. Vejamos como ele relata sobre Kolody em seus artigos: 

Seus versos não são observados apenas pelo viés da arte literária, mas 

como instrumento indiciário do acontecido que pode, além de explicar 

as expressões e os contornos subjetivos de sua obra, procurar 

compreender com mais largueza os sentidos e os significados que os 

fatos desencadearam em sua gente. Os versos da autora autodecifram 

sua latente ucraneidade. (TAMANINI, 2011, p. 36) 

 

Essa latente ucraniedade pode ser notada no poema “Atavismo”, original da obra 

Paisagens do Interior de 1941. Segue o poema: 

Quando estou triste e só, e pensativa assim, 

É a alma dos ancestrais que sofre e chora em mim. 

A angústia secular de uma raça oprimida 

Sobe da profundeza e turva a minha vida. 

 

Certo, guardo latente e difusa em meu ser, 

A remota lembrança dos dias amargos 

Que eles viveram sem a ansiada liberdade. 

Eu que amo tanto, tanto, os horizontes largos, 

Lamento não ser águia ou condor, para voar 

Até onde a força da asa alcance a me levar. 

Ante a extensão agreste e verde da campina, 

Não sei dizer por que, muitas vezes, senti 

Saudade singular da estepe que não vi. 

 

Pois, até o marulhar misterioso e sombrio 

Da água escura a correr seu destino de rio, 

Lembra, sem o querer, numa impressão falaz, 

O soturno Dnipró, cantado por Taras... 

 

Por isso é que eu surpreendo, em alta intensidade, 

Acordada em meu sangue, a tara da saudade. 
(KOLODY, 2001, p. 216) 

 

 Nota-se nos versos do poema o que Tamanini ressalta, a ucraniedade expressa 

nos poemas de Kolody, e que gera estudos pelos mais diversos campos, como Literatura, 

Letras, História e Sociologia. Tamanini coloca, também, que pela autora a Ucrânia 

ganhou destaque antes mesmo de ser reconhecida como uma nação. “A Ucrânia da poesia 

e do sonho ganhou território e lugar de legitimação na Literatura paranaense, antes mesmo 
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de ser reconhecida como Nação em 1991, quando se desvencilhou de uma União 

Soviética já quebrantada” (TAMANINI, 2011, p. 37).  

A sua representatividade está destacada como seus pesquisadores e críticos se 

referem a ela. Fontes compara sua poética como um símbolo cultural paranaense, assim 

como o pinheiro, a arquitetura das casas ou a forma de falar: 

Por outro lado, a poética de Helena Kolody delimita um espaço de 

tonalidades muito nossas. As janelas, a terra e o tempo de Helena 

descortinam-se para o campo do onirismo. Na geometria do sonho, em 

suas linhas, reencontraremos a intimidade do passado. Helena Kolody 

é um dos nomes mais referenciais do Paraná. Paranista como o pinheiro 

em nossa flora, como os lambrequins em nossa arquitetura, como o 

“leite quente” em nosso falar. (FONTES, 2007, p.171) 

 

Fontes dá os contornos da consagração sobre Kolody. As referências paranistas 

são aplicadas à personalidade de Helena engrandecida como a araucária. É dessa forma 

também que a poetisa representa o Paraná, território que acolherá os imigrantes. A 

arquitetura das casas, o modo e expressões ao falar como “leite quente” acentuando o e, 

são marcas da poesia kolodyana. Ao referir-se a esses elementos, a autora coloca a 

regionalidade paranista em sua obra, e por isso a sua consagração frente a crítica literária 

no Paraná. Kolody não incorpora em seus poemas representações fora desse contexto dos 

imigrantes. Em seus poemas a visão em torno do Estado paranaense é construído pelo 

trabalho dos imigrantes, destacando os ucranianos, não se atentando para outras etnias e 

povos presentes no mesmo território. Vejamos como exemplo o poema intitulado 

Araucária, símbolo do Paraná, destacado por Helena e que demonstra sua simpatia pelo 

movimento paranista. 

 

Araucária 

 

Nasci forte e altiva, 

Solitária. 

Ascendo em linha reta 

Uma coluna verde-escura 

No verde cambiante da campina. 

Estendo braços hirtos e serenos 

 

Não há na minha fronte 

Nem veludos quentes de folhas 

Nem risos vermelhos de flores, 

Nem vinhos estoantes de perfumes. 

Só há o odor agreste da resina 

E o sabor primitivo dos frutos. 

 

Espalmo a taça verde no infinito. 

Embalo o sono dos ninhos 
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Ocultos em meus espinhos, 

Na silente nudez do meu isolamento. 

(KOLODY, 2001, p. 214) 

 

Assim como a Araucária, símbolo imponente do Paraná, Helena foi considerada 

símbolo da poesia do Estado, por incorporar e exaltar os símbolos criados pelo 

movimento paranista. Percebemos essa influência ao vermos que a araucária já havia sido 

cultuada por poetas paranistas antecessores de Helena. Vejamos um trecho do poema de 

Pamphilo d'Assumpção citado por Luis Fernando Lopez Pereira em seu trabalho 

Paranismo: cultura e imaginário no Paraná da I República: “Pinheiro é a mais altiva, a 

mais inflexível e erecta das nossas árvores. A palmeira real, elegante, esguia, eleva-se 

também para o céo em busca de luz e do azul mas é débil e flexuosa” (ASSUMPÇÃO, 

1928, apud PEREIRA, 1996, p. 148).  Isso se deve segundo Pereira, às inúmeras lendas 

publicadas em revistas da época exaltando o pinheiro como símbolo do Estado, 

considerado o símbolo maior do movimento. Nas palavras de Pereira: “Aliás, as 

principais lendas reproduzidas na revista versam sobre o pinheiro (que se configurará no 

símbolo máximo paranista) ou sobre os mitos de origem da cidade de Curitiba” 

(PEREIRA, 1996, p.146). 

A imagem do imigrante ideal foi destaque no paranismo, assim como os símbolos. 

A intenção dos paranistas não era a aculturação dos imigrantes, mas sim que a 

heterogeneidade presente no território pudesse ser pensada a partir de um Estado único, 

uma particularidade regional em relação ao resto do país. Essa heterogeneidade seria 

construída por meio da imigração de diferentes grupos europeus. Na intenção de se formar 

uma identidade europeizada valorizavam-se os imigrantes que estivessem dispostos a 

contribuir com o crescimento do Estado, principalmente por meio do trabalho 

morigedado. Segundo Pereira: 

A intenção paranista era, portanto, forjar um novo Paraná, um estado 

com identidade e com características particulares que diferenciasse o 

povo da terra deste estado do restante do país. Identidade impregnada 

pelas idéias de ordem e progresso, trabalho e justiça, criado por uma 

gente trabalhadora, pouco importando sua procedência contanto que 

demonstrassem tal afeição realizando algo de concreto nas terras 

paranaenses; desta forma estariam colaborando não somente com a 

construção de um Paraná melhor, mas também na criação de uma Nação 

e até mesmo na difusão de um sentimento de humanidade. (PEREIRA, 

1996, p.88). 

 

O que Pereira discorre sobre a intenção paranista é associado aos imigrantes 

ucranianos. A visão do imigrante trabalhador, apegado à terra e disposto a fincar raízes 
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no Estado. Como destaca-se nas poesias de Kolody, um imaginário recriado de ações, 

experiências e memórias, uma releitura dos aspectos do Movimento Paranista presente 

em sua poética. Tudo isso implica na ampla manifestação do imaginário na linguagem 

presente nos poemas. Vale ressaltar que nem todos os ucranianos que imigraram para o 

Brasil eram trabalhadores da terra ou pretendiam se estabelecer no país, muitos tinham 

suas profissões e se adaptaram ao trabalho que se tinha para fazer, não sendo muitas vezes 

uma opção mas sim uma obrigação frente a falta de outros empregos. Para percebemos 

tal ponto, seguimos com a fala de Pesavento: 

O imaginário existe em função do real que o produz e do social que o 

legitima, existe para confirmar, negar, transfigurar ou ultrapassar a 

realidade. O imaginário compõe-se de representações sobre o mundo 

do vivido, do visível e do experimentado, mas também sobre os sonhos, 

desejos e medos de cada época, sobre o não tangível nem visível, mas 

que passa a existir e ter força de real para aqueles que o vivenciam. 

(PESAVENTO, 2003, p.50) 

 

A partir da citação percebemos que as representações do mundo vivido partem do 

imaginário de quem protagoniza determinada história. Ao refletir as experiências de 

Helena Kolody, a qual retrata em sua obra o seu mundo vivido, percebemos a 

representação do imaginário em função do real, ao conciliar seu mundo social em seus 

poemas, seja nas experiências rurais dos imigrantes, ou nas experiências urbanas, temas 

esses que serão analisados no segundo e terceiro capítulo, legitimando, como propõe 

Pesavento, as experiências para aqueles que a vivenciaram.  

Interpretar e analisar as poesias de Kolody, partindo das representações e de sua 

posição intelectual, determina um caminho entre a história sensível e o imaginário. Visto 

que a poesia é um gênero dentro da Literatura que nos leva a questionar a história por 

através das palavras, o que é real? Como separar a experiência de vida do poema? Como 

a sensibilidade se reflete na história? Essas problemáticas levam a se pensar a 

representação dos imigrantes nos diferentes meios representados por Kolody, entre a 

ficção e a história sensível que se deixou de contar ou foi ignorada. Para pensarmos tal 

constatação, segue as palavras de Pesavento: 

[...] sensibilidades remetem ao mundo do imaginário, da cultura e de 

seu conjunto de significações construído sobre o mundo. Mesmo que 

tais representações sensíveis se refiram a algo que não tenha existência 

real comprovada, o que se coloca na pauta de análise é a realidade do 

sentimento, a experiência sensível de viver e enfrentar aquela 

representação. (PESAVENTO, 2007, p. 20) 
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Também os intelectuais por detrás das instituições oficiais, responsáveis pela 

construção da história oficial, podem ser entendidos como porta vozes sensíveis e 

emotivos que contribuem para a representação de uma visão da história harmônica dos 

imigrantes, considerados elementos chave do progresso no Paraná. 

Voltamos, então, a discutir quais razões e sentimentos qualificam a realidade nos 

poemas de Kolody. Como a imigração ucraniana e outros temas na sua obra constroem 

um conjunto de significados para uma identidade, ou cultura? Nesse caso é preciso 

perceber a trajetória social e cultural em seus poemas, bem como em sua vida como 

escritora, em que as representações do mundo social resultam do encontro de aspectos 

que a autora recria no imaginário de situações individuais e coletivas na sua obra; fatos e 

experiências de vida levados como inspiração e base em sua escrita. 

A representação que Kolody constrói em torno dos imigrantes eslavos no Paraná 

é reconhecida e legitimada na medida em que revela e defende o habitus do grupo que 

poetisa. Ou seja, os códigos culturais, as práticas, os sentimentos e as expectativas são 

compartilhadas por todos que defendem esses sujeitos históricos no Paraná; logo, a 

narrativa poética de Kolody representa este imaginário oficial focado no imigrante 

idealizado pelo paranismo. 

Para Bourdieu, o conceito de habitus surge da necessidade de apreender as 

relações de afinidade entre o comportamento dos agentes e as estruturas e 

condicionamentos sociais. Ou seja, os imigrantes representados na poética kolodyana 

estão ligados a agentes estruturais e relações sociais do meio em que vivem e se 

relacionam. Habitus, para Pierre Bourdieu, surge, então, como um conceito capaz de 

conciliar a oposição aparente entre a realidade exterior e as realidades individuais. O 

habitus é um: 

[...] sistema de disposições socialmente constituídas que, enquanto 

estruturas estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e 

unificador do conjunto das práticas e das ideologias características de 

um grupo de agentes. (BOURDIEU, 2007, p. 191) 

 

O habitus inclui tanto as representações sobre si e sobre a realidade, como também 

o sistema de práticas em que a pessoa se inclui, os valores e crenças que veicula, suas 

aspirações, identificações. Helena Kolody poetisa o habitus dos eslavos 

sobrevalorizando-os como elementos chaves de identificação do grupo. O papel do 

intelectual como intérprete do habitus nos processos sociais é fundamental porque, 

segundo Pierre Bourdieu, o intelectual é aquele que detêm o discurso sobre o mundo 

social, ou melhor:  
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Aquele que detêm um poder específico, o poder propriamente 

simbólico de fazer com que se veja e se acredite, de trazer à luz, ao 

estado explícito, objetivado, experiências mais ou menos confusas, 

fluídas, não formuladas, e até não formuláveis, do mundo natural e do 

mundo social, e, por essa via, fazê‐las existir (BOURDIEU, 2004, 

p.176) 

 

Bourdieu nos ajuda a problematizar o poder simbólico do projeto artístico de 

Kolody. A autora é reconhecida, tem relevância social e busca a construção do imaginário 

ucraniano, pelos seus poemas. É necessário, de tal modo, perceber a relação de poder da 

cultura ucraniana em regiões do Estado e como Kolody os referencia a cada espaço de 

tempo de acordo com a época em que escreve seus poemas. Ou, segundo Bourdieu: 

fazendo-as existir, de modo que sua produção poética interaja com a história em seus 

aspectos e formas de desenvolvimento. 

Neste exercício poético de fazer existir e ao mesmo tempo dividindo, Kolody 

tematiza aspectos que contemplam a forma de vida dos imigrantes no interior e na cidade. 

Partindo de uma história de afirmação do povo eslavo nas regiões do Estado onde foram 

inseridos, evidencia o lado de luta e de glória dos imigrantes, as conquistas diárias, não 

atentando para as derrotas ou situações contrarias a afirmação dos mesmos, o que será 

analisado mais adiante nesta dissertação.   

Para Pierre Bourdieu (2010), “o artista está sujeito às tensões do seu campo, e sua 

escrita está ligada à sua vida”. Percebemos que Helena Kolody, ao utilizar suas 

experiências de vida, memórias e histórias em seus poemas, se coloca como parte da arte, 

está inserida de forma direta no que escreve. Vejamos essa análise tendo como aporte as 

palavras de Bourdieu: 

A análise cientifica, quando é capaz de trazer à luz o que torna a obra 

de arte necessária, ou seja, a fórmula formadora, o principio gerador, a 

razão de ser, fornece à experiência artística, e ao prazer que a 

acompanha, sua melhor justificação, seu mais rico alimento. Através 

dela, o amor sensível pela obra pode realizar-se em uma espécie de 

amor intellectualis rei, assimilação do objeto ao sujeito e imersão do 

sujeito no objeto, submissão ativa à necessidade singular do objeto 

literário. (BOURDIEU, 2010, p.15) 

 

A experiência artística de Kolody está ligada ao modo como ela utiliza seus 

objetos nos poemas, seja o imigrante, os símbolos do Paraná, o cotidiano ou a natureza. 

Percebemos isso na imersão da autora, seja no mundo rural ou no espaço urbano, onde 

retrata a vida dos imigrantes. Segundo Bourdieu, a vida do escritor está à sombra de sua 

escrita, contudo a escrita é sua forma de vida. Desta maneira, percebemos o porquê de a 

autora escrever sobre o povo eslavo imigrante no Paraná.  
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Ela faz parte de tal contingente, sente-se como parte da história; logo, sua arte 

poética é reflexo das suas aspirações e tensões, no campo literário, como na sua 

experiência de vida. Todos os sentimentos e sensibilidades nos poemas representam 

Helena como porta voz dos imigrantes ucranianos no Paraná10, através de sua poesia. A 

presença de Kolody como objeto de seus poemas é retratado por Fontes: 

Considerando que a literatura é o campo propicio para se observar, entre 

outras coisas, a construção de subjetividades a partir da tensão que se 

estabelece entre lugares sociais e familiares, histórias individuais e 

modos narrativos, a identidade da mulher que emerge em todos estes 

textos (como objeto que se apresenta e como sujeito que se escreve) – 

os seus ou sobre os seus –, constitui-se pela interseção tensão entre estes 

elementos. “Afinal, eu vivi, ou sonhei que vivi?” (FONTES, 2012, p. 

35)  

 

Vemos, então, que a sua proximidade e familiaridade com os imigrantes 

ucranianos permitia que seus versos encontrassem ressonâncias significativas nos 

elementos que fazem parte de sua poética. Kolody constrói representações e denota a saga 

dos imigrantes revelando subjetividades que expressam as tensões do povo imigrante em 

fases distintas, como: a partida da Europa, a chegada no Brasil, a experiência no mundo 

rural e a mudança e transformação das regiões em ambientes urbanos, representação que 

a literatura de Helena Kolody recria na história.  

Segundo Pesavento (2006, p. 57): “As imagens são criação humana dotada de 

propriedade semântica. Imagens são forma que se dá a ver e a ler, portando significados”. 

Significados esses que asseguram a Helena Kolody e sua poesia reconhecimento e 

representatividade dentro do Estado do Paraná, levando a cultura imigrante para 

diferentes leitores em diferentes perspectivas e visões. 

Kolody, ao representar a suas experiências nos poemas, coloca-se como narradora 

e protagonista dos fatos que envolvem seus versos e histórias. A imagem da colona, da 

filha de imigrantes, da professora do interior, da mulher religiosa, torna-se na 

interpretação de Fontes, uma parte integrante do mundo que representa o artista no 

movimento do campo que está inserido e de certa forma lhe é compreensível. Vejamos a 

citação da autora: 

Refletir sobre uma vida vivida pode ajudar a compreender os estados e 

as motivações do sujeito que é obra e da obra de que é sujeito. Bourdieu 

                                                           
10 Os ucranianos chegaram ao Paraná entre 1895 e 1897. Mais de 20 mil imigrantes chegaram ao Estado e 

formaram suas principais colônias em Prudentópolis e Mallet. Estão presentes também nos municípios de 

União da Vitória, Roncador e Pato Branco. Hoje o Paraná abriga a grande maioria de ucranianos que vivem 

no Brasil: 350 mil dos 400 mil imigrantes e descendentes. (Secretaria de Estado do Turismo – SETU - 

http://www.cidadao.pr.gov.br). Acesso: 29/03/2018. 

 

http://www.cidadao.pr.gov.br/
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reestabelece a importância do pensamento cientifico para a 

compreensão do fenômeno artístico. Não pretende, com isto, rebaixar o 

produtor de arte, mas analisa-lo a partir de sua movimentação nos 

diversos campos, considerando a maneira particular como ele se 

relaciona com as condições de exercício da literatura de sua época. Ou 

seja, como alguém que tem respostas muito próprias as solicitações 

sociais, tendo sempre em vista que sua enunciação e parte integrante do 

mundo o qual supostamente representa. (FONTES, 2012, p. 40) 

 

As palavras de Helena Kolody representam as palavras de sua comunidade, a 

poesia para um fato relevante na história precisa do poeta que fala e dos que ouvem. Uma 

participação intelectual no mundo social e no cotidiano das pessoas, no caso kolodyano, 

os imigrantes e suas formas de vida, retratados nos poemas da autora como absolutos, não 

contextualizando outros fatos sobre os mesmos. Ou seja, as percepções de Kolody sobre 

os imigrantes e a sua consagração no meio literário, como a porta voz dos povos eslavos, 

se dá devido ao fato de a autora reverenciar apenas o lado positivo dos mesmos. Ou, de 

acordo com Bourdieu (1990, p. 176), “o poder propriamente simbólico de fazer com que 

se veja e se acredite, de trazer à luz experiências do mundo natural e do mundo social, e, 

por essa via, de fazê-las existir.” 

Kolody fez existir o mundo dos imigrantes através de sua poesia. Apesar das 

formas específicas de se interpretar, os poemas possuem características, e sua definição 

está sujeita ao modo de construção que, por sua vez se encontra em constante movimento, 

nos imaginários recriados pela poetisa. Helena tematiza um Paraná estereotipado na 

figura do imigrante ideal; os outros, os índios, os negros, os caboclos, estes sequer 

interagem com os imigrantes em seus poemas. 

 

 

1.2 A influência do Paranismo: o cotidiano imigrante por uma só visão 

 

Como vimos, Helena Kolody é consagrada por muitos críticos literários 

paranaenses. Seu reconhecimento enquanto intérprete da cultura paranaense se deve ao 

fato de Helena representar em muitos de seus poemas a cultura imigrante eslava, mais 

especificamente os ucranianos, dos quais a autora é descendente. O discurso da poetisa 

sobre os imigrantes revela-se durante toda sua obra, não havendo um livro especifico com 

poemas dedicados meramente ao povo ucraniano, mas sim diversos poemas em 

praticamente todos os seus escritos. Mas, de fato, como a consagração intelectual e 
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cultural de Helena Kolody, entende os imigrantes em sua obra? O que os símbolos e a sua 

ligação com o paranismo refletem na representação da identidade imigrante?  

O que Helena constrói sobre os imigrantes é a visão do povo que migrou de um 

país em guerra e com diversos conflitos contra invasores. O Brasil foi um dos destinos 

para os imigrantes e o Paraná a terra que traria prosperidade para esse povo. O clima, o 

tipo de solo, seria o ideal para receber os povos eslavos. O que percebemos no discurso 

poético kolodyano, é uma visão positiva dos imigrantes, a visão de uma descendente com 

apego à cultura da pátria de seus pais. A representação dos imigrantes está ligada à 

identidade que os artífices do Estado almejavam. Vemos então que os poemas de Kolody 

apresentam o idealismo do povo perfeito para o Paraná, como os paranistas usam em seus 

discursos. A crítica positiva de sua obra se dá muito pela fala de outros artistas também 

descendentes de imigrantes, que também promoveram o esquecimento de outros 

caminhos e culturas presentes na formação do Paraná. Como visto anteriormente, o 

poema “Araucária”, remete ao discurso paranista de Helena, o símbolo do Paraná. Marco 

Aurelio de Souza faz uma reflexão de Kolody com o Paranismo e o poema Araucária: 

“Eleito pelos paranistas como símbolo máximo do Estado, a imagem poética da araucária 

criada por Helena faz eco aos elogios e exaltações do pinheiro por parte dos escritores e 

artistas plásticos ligados ao movimento” (SOUZA, 2013, p. 290).  

Os pinheirais aparecem no decorrer de sua obra evidenciando mais a força 

simbólica do movimento em suas poesias. A exaltação ao Estado, aos símbolos e ao povo 

imigrante é contínua. Os poemas kolodyanos remetem para uma influência paranista de 

sua escrita, segundo Souza: 

Em suas primeiras obras, os pinheiros e pinheirais ainda vão aparecer 

em inúmeros poemas, não mais como personagem que rouba a cena, 

mas compondo a paisagem com sua força simbólica. Helena dava um 

passo para a literatura moderna, alocando os pinheiros na paisagem e 

deixando gradualmente em suspenso (mas não abandonando por 

completo) a exaltação romântica, lírica e simbolista da árvore-símbolo 

– impulso tipicamente paranista. (SOUZA, 2013, p. 291) 

 

Vejamos como exemplo outro poema, intitulado “Dor”, em que a autora coloca o 

pinheiro como protagonista de sua escrita. Percebemos o valor simbólico e o discurso 

referente ao Estado e sua paisagem, como o nome da obra Paisagem interior de 1951.  

 

 

Tua dor é como um incêndio de inverno 

Na floresta: 

O fogo tisna o tronco dos carvalhos, 

Consome as frondes dos pinheiros, 
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Crepita nas ervas mesquinhas 

E morre. 

Uma procissão de troncos mutilados 

Queda da campina. 

Tens, por isso, a lembrança povoada de espectros. 

 

Ateaste o fogo do sofrimento 

Em minha alma impetuosa: 

As chamas subiram até o céu 

E lamberam as nuvens 

Com línguas gigantescas; 

A floresta se estorceu 

 

Gemeu e estalou 

No paroxismo;  

Os pinheiros arderam como tochas 

Até o fim. 

Só ficou uma lápide de cinzas, 

Porque a minha dor é a destruição total. 

(KOLODY, 2001, p. 232) 
 

A destruição dos pinheiros e a dor da poeta marcam a sua ligação e conexão com 

o símbolo do Estado. Helena, ao referir-se ao pinheiro e colocá-lo em sua poética, cria 

um vínculo estético, que dá sentindo à sua subjetividade simbólica com o Paraná. A dor 

de Helena não é só pela paisagem destruída, mas a dor de quem se considera parte da 

paisagem paranaense. No mesmo poema Helena cita os carvalhos, árvore típica das 

florestas da Europa. Se a destruição dos pinheiros reflete o sentimento de dor pelo Paraná, 

a destruição dos carvalhos refere-se ao sentimento, à pátria de seus pais, a Ucrânia. 

Determinados símbolos representam a dor do eu lírico de Kolody. Segundo Souza:  

Com a junção poética de duas espécies extremamente simbólicas – a 

araucária e o carvalho – em uma mesma paisagem, Helena Kolody 

exprime a dor através de uma queimada na qual os símbolos de sua terra 

ancestral e de sua terra natal são dizimados pelo fogo. (SOUZA, 2013, 

p. 291) 

 

O imaginário criado por Kolody marca seu estado de arte. Para isso, ela utiliza-se 

da simbologia da natureza, da arquitetura, do povo imigrante e do cotidiano. Marca as 

regiões de memória presentes em sua poética, estabelecendo relações entre os elementos 

da paisagem do interior, da cidade e os significados atribuídos culturalmente aos 

imigrantes. 

Kolody incorpora ingredientes que nos levam ao sentido regional de sua poesia, 

não somente por incorporar o discurso dos imigrantes, ou retratar os símbolos do Paraná, 

mas pelo modo e associação com que utiliza diferentes elementos em sua composição 
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poética. Problematizamos tal referência com as palavras de Durval Muniz de 

Albuquerque Júnior baseando-nos na: 

[...] a ideia de que o regional ou o local seria o lugar da experiência 

cotidiana e imediata dos homens, seria um lugar para ser pensado 

existencialmente, lugar com o qual os homens manteriam vínculos 

afetivos e emocionais, lugar de radicação das memórias e das tradições, 

lugar que serviria de mediador para o acesso e para a relação com 

recortes e identidades espaciais mais vastas, como: outras regiões, a 

nação e o estrangeiro, lugar, portanto, não ameaçador, não 

desconhecido, lugar familiar, a própria casa dos homens, portanto, nada 

mais normal que seja um lugar ligado a e definido pelas próprias 

operações cotidianas e rotineiras, as próprias operações que se passam 

no interior de uma casa ou de uma família: a região ou o local seria o 

lugar de nascimento ou da morte, o lugar de uma dada maneira de comer 

ou de beber, o lugar de uma dada forma de vestir, de falar, de cantar e 

de contar, de se divertir, de crer e de ser. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 

2008, p. 3) 

 

Ao pensarmos as palavras de Durval e fazermos ligação com Kolody, percebemos 

que o Paraná é o lugar em que a autora estabelece suas raízes, seus vínculos tanto 

emocionais como artísticos. Helena não só se coloca como um recorte dentro do Estado, 

mas sim se estabelece como poeta paranaense, utiliza-se do simbolismo, da cultura e de 

seu cotidiano de descendente imigrante no Estado para estabelecer a sua arte. A autora 

exerce de fato uma relação de significados e realidades do seu cotidiano à sua poética. 

Como afirma Cruz (2006, p. 269): “Helena Kolody – herdeira da uma tradição modernista 

e poeta da modernidade procura constantemente no quotidiano a matéria de sua lírica, a 

realidade entrelaçada à maneira de compor as relações entre poesia e vida”. 

O enlace dessa relação entre a sua poesia e sua vida se dá por meio dos diferentes 

sentidos. A sua poesia se completa e adquire significado, estabelecendo vínculos culturais 

e afetivos com os lugares e pessoas. Sua poética constrói um sentido para a saga 

imigrante, para o cotidiano e para sua arte. Segundo Bourdieu (1992, p. 259): “O produtor 

do valor da obra de arte não é o artista, mas o campo de produção enquanto universo de 

crença que produz o valor da obra de arte como fetiche ao produzir a crença no poder 

criador do artista.” Ou seja, inserida no campo do Paranismo, são os paranistas que irão 

consagrar Kolody e tornar sua poesia como chave de leitura sobre os imigrantes eslavos 

no Estado. Nesse sentido a representação que a poetisa constrói, do discurso do cotidiano 

do imigrante no Paraná, se dá pela transformação do Estado e a inserção do imigrante 

como agente transformador do Estado, e por que não dizer, civilizador. 

De acordo com Bourdieu, por meio da linguagem se reforça, fixa e viabiliza os 

elementos de controle impostos pelas classes dominantes. Um dos elementos fortes de 
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seu trabalho é mostrar como os intelectuais não atuam de forma neutra, mas dentro de 

parâmetros estabelecidos pelos grupos dominantes na sociedade. O contexto para 

referirmos a Kolody e seu campo de produção cultural, está ligado não só à vida da autora 

e sua descendência eslava, mas ao modo com que a ela busca levar os símbolos do Estado 

e a afirmação do povo imigrante, segundo preceitos oficiais que os tomam como sujeitos-

chave para colonizar o Paraná. Apesar de um campo heterogêneo, Kolody difunde a “voz 

do imigrante” como sendo única em seu discurso. 

A poética do cotidiano dos imigrantes no Paraná reforça o discurso da poetisa com 

o paranismo e com o movimento simbolista. A consagração intelectual de Kolody, 

remete-se a um ambiente simbólico, pautado por intervenções e influencias literárias e 

culturais. Os imigrantes eslavos, os símbolos paranaenses, a natureza do Estado, são 

elementos presentes na narrativa kolodyana que marcam o reconhecimento cultural de 

seus poemas. Kolody usa de fatos e experiências que eram sua bagagem cultural e 

existencial. Para Pierre Bourdieu: 

A cultura, que é produto desta divisão mágica, tem valor de sagrado. E, 

de fato, a consagração cultural submete os objetos, pessoas e situações 

que ela toca a uma espécie de promoção ontológica que se assemelha a 

uma transubstanciação. (BOURDIEU, 2013, p.14) 
 

Nesse processo, alguns objetos são “tocados” e passam por essa transformação de 

status. Como A araucária, que Helena coloca como “forte e altiva”, assim seria o Estado 

e seu povo, um reflexo de status da população integrante. Transformando-se, assim, em 

produto cultural, que poderia ser consumido não apenas pela cultura popular, mas por 

pessoas “distintas”, artistas e críticos em busca de uma definição cultural à consagração 

intelectual. Portanto, não se trata apenas de pensar na qualidade de uma obra artística, 

mas também nas diferentes condições em que essa obra é recebida por um determinado 

público.  

Helena Kolody, através de sua produção poética, por muitas vezes se prende em 

não desapegar de suas raízes, seu sentimento torna-se uma ligação entre os imigrantes e 

o que ela vê da cultura nas regiões em que vive. Entre símbolos do Estado oficial e da 

cultura eslava, a poética kolodyana não se desprende em muitos momentos do sentimento 

e da visão do eu- lírico. 

O Paraná, retratado nos poemas de Kolody, não se desprende dos significados 

rotulados ao Estado e ao imigrante, que foram dados pelo paranismo. Ao levarmos em 

conta o sentimento de Kolody, pelo Paraná, como pelo imigrante, percebemos que a 
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história da autora se insere em um universo amplo e repleto de significações e 

representações. Cada região que a poetisa vive, é um local heterogêneo, porém as suas 

representações poéticas nos levam a pensar em um Paraná eslavo11. 

Segundo Eliane Dias de Oliveira: “A identidade é um processo em construção, 

processo esse permeado de contínuas tensões, sentimentos difíceis de serem traduzidos. 

Falar de identidade é falar de diferença” (2015, p.177). De certo modo as representações 

do “paranaense”, advindas da influência paranista nos poemas kolodyanos, refletem como 

a autora se colocava frente a ideia de identidade e de Estado. A forma de vida, a influência 

eslava de sua família e seu percurso são incorporadas à sua produção cultural. Vejamos a 

citação de Luiza Cristina dos Santos Fontes:  

Os textos de Helena Kolody, voluntariamente ou não, exploram 

representações e simbologias que vão sendo paulatinamente 

incorporadas pelo imaginário popular: o Paraná como estado de 

progresso e civilidade; a imagem do semeador; a abundância da 

natureza representada, em outros, pelo pinheiro do Paraná - além de 

simbolizar a altivez do cidadão paranaense, foi indiscriminadamente 

utilizado na confecção de casas de madeira, hoje, emblematicamente, 

referenciadas etnias mais numerosas migradas para o estado, em fins do 

século XIX e primeiras décadas do século XX: a polonesa, a eslava, a 

germânica, a italiana. (FONTES, 2012. p. 61) 

 

De certa maneira, a relação de identidade cultural está relacionada aos escritos de 

Helena. Segundo Oliveira (2015), “as identidades culturais nunca se apresentam de forma 

única, constituindo-se em reapresentações, teatro, simulacro, híbridas por excelência”.  O 

que propriamente na história, se persiste em serem transformadas e representadas. Helena 

Kolody transfere a ideia de identidade do imigrante em seus poemas, a identidade do 

imigrante ideal do Movimento Paranista. Porém, o que percebemos é que o imigrante 

ideal é a representação do que o movimento desejava. Segundo Pereira: 

Através da arte, portanto, esses homens tentarão construir esta 

identidade cultural do Paraná, onde até mesmo um tipo ideal será 

forjado apesar de toda a heterogeneidade da região que através da 

mistura de raças, dificultava tal construção. Era preciso transformar 

todos em paranistas, em homens de amor pelo Paraná, que lutassem 

pela construção dessa nova terra de ideais nobres e elevados; pela 

sociedade do trabalho. (PEREIRA, 1996, p.161) 

 

                                                           
11 O termo “eslavos” designa um grupo étnico de pessoas que compartilham uma continuidade cultural a 

longo prazo e que falam um conjunto de línguas relacionadas conhecidas como as línguas eslavas (todos 

os que pertencem à família das línguas indo-europeia). Leia mais 

em: https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/povos-eslavos.  

Os povos chamados eslavos englobam diferentes países, e se dividem me três grupos; Eslavos orientais: 

Rússia, Bielorússia e Ucrânia; Eslavos ocidentais: Polônia, República Tcheca e Eslováquia; Eslavos 

meridionais: Bulgária, Croácia, Macedônia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Cóssovo, Eslovênia e 

Montenegro. 

https://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-geral/povos-eslavos
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Kolody, em seu projeto criador, reafirma a visão do imigrante que o movimento 

idolatrava. Contando ainda que o campo cultural em que Kolody se insere passa pela 

construção de um Estado ainda em afirmação seja no âmbito político ou cultural. 

Podemos relacionar Helena Kolody e os imigrantes ucranianos, tendo as características 

do que era ser paranaense, pelo discurso de Romário Martins em 1927, encontrado na tese 

do historiador Geraldo Leão Veiga de Camargo: 

Paranista é todo aquele que tem pelo Paraná uma afeição sincera, e que 

notavelmente a demonstra em qualquer manifestação de atividade 

digna, útil à coletividade paranaense. Esta é a acepção em que o 

neologismo, si é que é neologismo, é tido nesse nobre movimento de 

idéias e iniciativas contidas no Programa Geral do Centro Paranista (...) 

Paranista é aquele que em terras do Paraná lavrou um campo, cadeou 

uma floresta, lançou uma ponte, construiu uma máquina, dirigiu uma 

fábrica, compôs uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma estátua, 

redigiu uma lei liberal, praticou a bondade, iluminou um cérebro, evitou 

uma injustiça, educou um sentimento, reformou um perverso, escreveu 

um livro, plantou uma árvore. (MARTINS, 1927, apud CAMARGO, 

2007, p. 157) 

 

Se o paranaense era todo aquele que tinha afeição e fez alguma coisa de destaque 

no Estado, Kolody fez isso duplamente. Seus poemas caracterizam este estereótipo 

paranista, os símbolos do Estado, o povo imigrante, evidenciando a sua contribuição 

intelectual com o Paraná. Além disso, como filha de imigrantes ucranianos, a poetisa 

escreve sobre os eslavos como se tivesse participado de todo processo imigratório como 

protagonista.  Desta forma, percebemos os poemas kolodyanos como produto cultural que 

ganham destaque como criação artística na medida em que preserva a visão do Estado e 

do seu contato com a sociedade que o consome. Observamos que o Paraná de Kolody é o 

Paraná dos imigrantes e seus descendentes. A incorporação europeia da qual a autora não 

se desprende ao longo de suas obras, recorrendo à história dos ancestrais, desde sua 

constituição enquanto povo, valoriza os fatos e a saga dos imigrantes, tentando 

transformá-los num acontecimento marcante em seus livros.  

Percebemos também, através dos poemas com a temática sobre os imigrantes, uma 

visão singular da autora. Helena revela nos seus textos, um imigrante que torna-se parte 

do cotidiano do Paraná. Ela inclui a temática do imigrante eslavo, em um Brasil 

considerado “diferente”, seja pelos povos imigrantes, seja pelo clima e até mesmo pelo 

aspecto físico da população. Vejamos nas palavras de Wilson Martins uma colocação 

sobre essa analogia: 
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“A voz das raízes” ecoa em outro poema, como também em “Imigrantes 

eslavos12”, quadro chagalliano em que a poesia recupera a paisagem 

humana do “Brasil diferente” “Cabeça branca de neto/cabeça branca do 

avô/Luar noturno e geada/Que é orvalho de madrugada. [...] Sonham 

um sonho impreciso./A estepe, a troika de guisos./ a neve, a dança 

ligeira...” (MARTINS, 1994, apud VENTURELLI, 1995, p. 52) 

 

O que Martins situa é o que o movimento paranista sempre pregou, a formação de 

uma identidade diferente do restante do Brasil. Se pensarmos a figura do negro na 

formação do Estado e mesmo nas representatividades árticas, como na poética kolodyana, 

é praticamente nula. Segundo Camargo (2007, p. 51): “No Paraná, como já vimos, apesar 

da influência demográfica e na economia, a presença do negro, seja na visão "oficiosa" 

da constituição da população por Romário Martins, seja nas representações artísticas, são 

praticamente inexistentes.” Segundo Claércio Ivan Schneider: 

Aliás, esta é a tônica de grande parte da construção histórica até hoje 

em elaboração ou reelaboração, o que corrobora com a perpetuação de 

estereótipos que fazem do Paraná o lugar do imigrante, do laborioso, do 

morigerado, do pioneiro vencedor. Os outros, os caboclos, os posseiros, 

os afrodescendentes, os índios e os mestiços, foram ignorados ou sua 

participação aparece como de menor importância. Escrevendo em um 

tempo em que se buscava construir uma história harmônica – 

eurocêntrica, pautada no sentido de progresso e da industrialização – 

forjava-se um tipo ideal, no caso um imigrante ideal, heroicizado por 

esta historiografia. Resultado desta construção imagética foi a 

solidificação de imagens e de ideias que fazem compreender visões 

estereotipadas da história, visões que consolidam acriticamente regiões 

de sentidos que passam a ser encenados e representados nas 

comemorações oficiais de muitos municípios que se auto proclamam 

“germânicos”, “ucranianos”, “italianos” etc. (SCHNEIDER, 2015, p. 6) 

 

Helena não publica uma obra especifica para falar do tema. O discurso presente 

em sua obra, relacionando os imigrantes ucranianos é recorrente. Porém, na maioria de 

seus livros, seus ancestrais não são esquecidos, e as vozes das raízes eslavas ganham 

notoriedade dentro da poética kolodyana. O imigrante representado na obra de Helena 

Kolody é o sujeito sofrido, trabalhador, desbravador de novas terras. No mundo dos bens 

culturais, a expressão literária pode ser tomada como uma forma de representação social 

e histórica, sendo testemunha de uma época, assim como a poesia cria um caminho com 

possíveis interpretações históricas 

Nos poemas de Helena Kolody é preciso perceber o caminho social e cultural, seja 

na representação de suas raízes ou na descrição do cotidiano dos imigrantes ucranianos 

no Paraná. A ligação discursiva dos imigrantes com o movimento paranista se dá pela 

                                                           
12 Este poema está presente no capítulo 2, desta dissertação. 
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busca de uma identidade oficial pelo Estado, pautado na afirmação dos povos europeus 

em um território que para muitos era semelhante aos da Europa. Vejamos nas palavras de 

Geraldo Leão Veiga de Camargo, em um estudo sobre os imigrantes, como a raça 

idealizada para o Paraná: 

 

O clima foi muito utilizado para justificar o caráter pretensamente 

superior do paranaense, porque muito ameno e semelhante aos climas 

europeus, em contraste com a canícula tropical que impediria o 

desenvolvimento de uma civilização à europeia. (CAMARGO, 2007, p. 

26) 

 

O clima ameno do Estado paranaense foi também tratado por Helena Kolody, ao 

se referir aos imigrantes e ao estado. A poetisa utiliza-se da experiência do clima e das 

estações de inverno e outono, para retratar em seus textos, aspectos da cultura imigrante 

e a adaptação com o território do Paraná, evidenciando a natureza e novamente o símbolo 

do pinheiro. Na poesia “Paisagem de outono”, da obra A Sombra do Rio, de 1951, Kolody 

enaltece a estação com a figura do pinheiro. 

Paisagem de Outono 

 

Baixinho, o vento assobia 

Na grimpa dos pinheirais 

Alto céu, claro céu 

A transbordar de sol. 

Vestem-se esguias pereiras 

De amarelo e vermelhão 

Uma cigarra vadia 

Celebra a glória do dia 

Em suas asas musicais. 

Farfalham folhas nas frondes, 

Sussurram folhas, ciciam. 

Claro céu, alto céu, 

A refletir-se 

No inquieto espelho das águas. 

As folhas mortas deslizam, 

Por entre nuvens, no azul. 

Flutuam sonhos frustados 

Nas águas do pensamento. 

Borboletas agonizam 

A sombra dos roseirais. 

 

Farfalham folhas nas frondes, 

Sussurram folhas, ciciam. 

Verdes reflexos, 

Nuanças azuis... 

Glória festiva de luz. 

Trágica e luminosa 

Beleza do outono. 

(KOLODY, 2001, p. 175-176) 



47 
 

 
 

Kolody promove a junção de elementos da natureza, sendo um deles o pinheiro, 

indo ao encontro do que, segundo o Movimento Paranista, era o símbolo do Estado. 

Conduz-nos a pensar o olhar kolodyano para a natureza, o culto à terra, fato que nos leva 

a pensar também o povo imigrante e sua ligação com o cultivo da terra, as regiões do 

interior que a poeta percorreu, à exaltação das belezas naturais do Estado, em um clima 

diferente das demais regiões do país. A própria palavra grimpa, utilizada pela autora, 

mostra uma diferenciação em referir-se ao sapé.  

Otavio Paz (1984) afirma que o homem é um ser que se criou ao criar a linguagem. 

Pela palavra, o homem é uma metáfora de si mesmo. A essência da linguagem kolodyana 

é simbólica porque consiste em representar um elemento da realidade por outro. A poetisa 

faz usos de uma linguagem que reflete a fala dos imigrantes eslavos no Paraná, bem como 

o conjunto de símbolos, representações e memórias. O poema constrói o povo porque o 

poeta reproduz a linguagem e vai à fonte original. Vemos nos poemas de Kolody, que a 

sociedade se depara com os fundamentos de seu ser, com sua palavra primeira, frente aos 

fatos que ocorreram. 

Persiste nas poesias de Helena Kolody um conjunto de práticas que afirmam uma 

singularidade material e simbólica. Tornam-se assim um ritual de exaltação aos elementos 

e símbolos do Paraná, bem como da cultura imigrante eslava e, ao mesmo tempo, 

transformam-se em uma experiência social coletiva. Para Octavio Paz (1984), “a 

linguagem do poeta é a mesma linguagem de sua comunidade, qualquer que esta seja”, 

dessa forma vê o propósito de Helena, utilizar-se do cotidiano do imigrante no Estado do 

Paraná, recriando sua própria história, uma experiência de vida, sendo retrato de um povo, 

uma cultura e identidade. 

Propomos analisar nos próximos dois capítulos a representatividade coletiva dos 

imigrantes no espaço rural e no urbano. Pensaremos os poemas de Kolody como relação 

de subjetividade da história com o cotidiano nos espaços rurais e urbanos, considerando 

os elementos que formam as regiões – físicas e de sentido – de vivencia da autora. 
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CAPÍTULO 02 

As representações da cultura ucraniana no interior do Paraná 

 

Qualquer espécie de vestígio deixado pelo ser humano pode nos revelar como 

viveram o seu tempo. A poesia pode nos mostrar as transformações da linguagem e da 

escrita ocorridas durante determinada época, bem como traços deixados por 

representantes de uma cultura especifica. Ao nos referir à cultura, pensamos em vários 

aspectos para definir, e quando esse conceito vem ligado a uma determinada etnia, logo 

pensamos em fatores como: língua, costumes, tradições, culinária, folclore, música e artes 

em geral. São significações produzidas por uma rede de fatores. Com isso, percebemos 

que os sujeitos constroem verdades sobre o real, traduzindo-o através de práticas sociais, 

discursos e imagens que, entrelaçados, qualificam o mundo e condicionam todas as 

relações sociais. (PESAVENTO, 2008, p. 13) 

Mas, afinal, o que seria a cultura do povo ucraniano? Como essa cultura 

influenciou e consagrou a escrita de Helena Kolody? Para Denys Cuche a noção de 

cultura está ligada a vários fatores, sendo cada cultura particular. Segundo o autor: 

 A noção de cultura é inerente à reflexão das ciências sociais. Ela é 

necessária, de certa maneira, para pensar a unidade da humanidade na 

diversidade além dos termos biológicos. Ela parece fornecer a resposta 

mais satisfatória à questão da diferença entre os povos. (CUCHE, 2002, 

p.9) 

 

Ao refletirmos sobre a definição de Cuche, voltamos à nossa questão, a cultura ucraniana 

é particular por causa do seu povo, da sua língua, dos seus costumes; sendo assim seu significado 

não é algo simples de definir, o que Helena Kolody retrata em seus poemas são diversos aspectos 

da cultura dos imigrantes ucranianos, são detalhes das experiências do cotidiano pautadas por 

particularidades dos imigrantes de ascendência eslava. Conforme, Denys Cuche: 

Cada cultura é dotada de um “estilo” particular que se exprime através 

da língua, das crenças, dos costumes, também da arte, mas não apenas 

desta maneira. Este estilo, este “espirito” próprio a cada cultura influiu 

sobre o comportamento dos indivíduos. (CUCHE, 2002, p.45) 

 

 Assim, para o autor, a cultura refere-se à capacidade de o homem adaptar-se ao 

seu meio, mas também adaptar esse meio ao próprio homem. Helena não só retrata suas 

experiências de vida e de cultura mas as adaptações e a perda em muitos momentos da 

sua cultura transmitida pelo povo imigrante ucraniano. 

Faremos nesse início de capitulo uma breve abordagem sobre a imigração e 

cultura ucraniana no Brasil, mais especificamente no Paraná. Esta abordagem servirá para 
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podermos estreitar as relações com as significações dos poemas da autora, que traz a voz 

imigrante constituída em torno do Paraná, muito pela sua descendência eslava, e a 

influência da cultura ucraniana nas regiões em que viveu e aonde construiu sua poética.  

Nos últimos anos, os levantamentos de estudos sobre a imigração ucraniana vem 

ganhando notoriedade. Destacamos aqui alguns autores mais recentes e que servem de 

aporte historiográfico para esta pesquisa, como: Eliane Cristiane Lupepsa Costanaro Para 

a Dona de Casa: comida e identidade entre descendentes de ucranianos em 

Prudentópolis, 1963-1976 (2013); Paulo Renato Guérios, Memória, identidade e religião 

entre imigrantes rutenos e seus descendentes no Paraná (2007); Anderson Prado, O 

jornal ucraniano-brasileiro Prácia: Prudentópolis e a repercussão sobre o Holodomor 

1932-1933 (2017); e, Lourenço Resende da Costa, Manifestações de poder e identidade 

em torno da língua ucraniana em Prudentópolis (2013). Eles são pesquisadores que 

desenvolveram estudos referentes à cultura, à identidade e à língua na cidade de 

Prudentópolis13, interior do Paraná. Está historiografia, aliada a outros trabalhos, servirá 

como apoio, para a contextualização de seus poemas com a cultura e o comportamento 

dos imigrantes eslavos. 

No Paraná, a maioria dos imigrantes ucranianos chegou a partir de 1895. Estima-

se que foram mais de 20 mil imigrantes. Formaram comunidades principalmente nos 

municípios de Curitiba, Mallet, Prudentópolis, União da Vitória, Roncador e Pato Branco. 

Foram três momentos de forte imigração ao Brasil. Os ucranianos começaram a chegar 

por volta de 1894 quando deixaram a Província da Galícia, no extremo Leste do então 

império austro-húngaro. Foram seduzidos pelos agentes das companhias de navegação 

que faziam rotas para as Américas. Brasil e Canadá eram os principais destinos14. Paulo 

Renato Guérios chama essa primeira fase como “febre brasileira”, tendo em vista o grande 

número de imigrantes vindos para o Brasil: 

Nos primeiros anos da década de 1890, contudo, o número de 

emigrantes cresceu rapidamente. Esse fenômeno foi chamado na época 

pelos jornais locais de “febre brasileira”. Nesse período saíram dessa 

região em média 20.000 pessoas por ano, grande parte tendo como 

destino o Brasil. (GUÉRIOS, 2007, p. 53). 

 

                                                           
13 Prudentópolis está localizado na região Sudeste do Paraná. Atualmente seu território abrange cerca de 

2.308,500 km² e está distante cerca de 200 km da capital do Estado do Paraná, Curitiba. Foi a principal 

cidade a receber imigrantes Ucranianos no Brasil (COSTA, 2013, p. 45). 
14 Para maiores informações consultar: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/a-ucrania-no-

parana-edum3ky6o6sp9ko0qgypwhtfy 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/a-ucrania-no-parana-edum3ky6o6sp9ko0qgypwhtfy
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/a-ucrania-no-parana-edum3ky6o6sp9ko0qgypwhtfy
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Os jornais e a propaganda tinham enorme influência na vinda dos imigrantes para 

o Brasil. Incentivados pelas propostas de trabalho e tendo na Ucrânia inúmeros fatores 

adversos para ficar, os imigrantes rutenos aportaram no Paraná. Guerras, invasões, fome 

e falta de emprego para o sustento da família, foram alguns dos motivos que 

impulsionaram essa fase. A segunda e terceira fase da imigração ucraniana, deram-se 

pelas duas grandes guerras e o domínio e opressão da Rússia sobre à Ucrânia15. 

Anderson Prado, em sua pesquisa destaca um dos motivos de o Paraná ser esse 

ponto de chegada dos imigrantes eslavos, e ao mesmo tempo, o destino desejado: 

O Paraná foi o estado desejado por muitos destes imigrantes por já 

haver informações (levando em consideração as propagandas feitas 

pelo governo brasileiro ao povo europeu) sobre a fertilidade e 

quantidade de terras do sul do país. (PRADO, 2017, p. 21) 

 

O Paraná era o destino, pois os artífices do Estado pretendiam usar os estrangeiros 

para consolidar a ocupação e solidificação de parte das fronteiras e promover a produção 

de alimentos para abastecer os centros urbanos. Maria Luiza Andreazza, em sua pesquisa: 

Paraíso das delicias: um estudo da imigração ucraniana, referencia alguns fatos que 

situam o chamado destino desejado dos imigrantes: 

Esse esforço continuado das autoridades paranaenses no sentido de 

fomentar o processo era resultado da realidade do Estado à época: 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 transporte e comunicação, como também de efetuar obras 

públicas urbanas; d) era preciso resolver o impasse constituído pela 

ameaça de extinção do sistema escravista. (ANDREAZZA, 1996, p. 41) 
 

Os imigrantes ucranianos, oriundos principalmente da Galicia Oriental, 

estabeleceram-se em cidades do interior do Paraná e na capital Curitiba. Junto com a mão 

de obra imigrante, vieram para o Brasil, marcas culturais, como a língua, a religião, a 

culinária, a dança, a vestimenta e a arquitetura. Os ucranianos estabelecidos no Paraná 

imprimiram sua cultura junto à construção do Estado, mas, como toda imigração, a cultura 

eslava não predominou intacta, visto que outros imigrantes, como italianos, alemães, 

suíços e holandeses, também desembarcaram neste território. Toda bagagem cultural dos 

                                                           
15 A segunda etapa da emigração ucraniana efetuou-se após a Primeira Guerra Mundial, ocasionada por 

motivos exclusivamente políticos, pois a Ucrânia não ficou alheia aos movimentos liberais do século XIX, 

que caracterizaram a Europa. Movimentos revolucionários agitavam o país. A terceira e última etapa de 

emigração ucraniana ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Foi o maior êxodo do povo ucraniano. Eram 

mais de 200 mil, entre operários, refugiados políticos, prisioneiros de guerra, soldados da primeira divisão 

ucraniana e de outras formações militares, que lutaram contra os russos. (CRUZ, 2007, p. 28) 
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imigrantes se misturou com a cultura dos brasileiros, que também não é um grupo 

homogêneo16, o que resultou numa cultura heterogênea. As marcas de maior 

representatividade dos eslavos se encontram no interior. 

A língua como parte da identidade e cultura de um povo, torna-se marca para 

identificação; Como veremos ao longo deste texto, Helena Kolody trata do idioma de seus 

descendentes em seus versos como forma de expressar e relatar o povo eslavo ucraniano. 

Segundo Stuart Hall (1995) “As identidades culturais são pontos de identificação, os 

pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no interior dos discursos da cultura e 

história”. A identidade ucraniana é idealizada por Kolody, que aponta marcas de um povo 

trabalhador, sofrido, que busca no Paraná a terra prometida, frente aos desafios e à mistura 

com etnias diferentes. Tal constatação é o fato de o povo ucraniano ter sido oprimido ao 

longo de sua história, como relata Antonio Donizete da Cruz: 

No contexto histórico e social, o povo ucraniano foi oprimido, de todas 

as formas e meios, pelos ocupantes da sua terra. Muitos deles buscaram, 

na medida do possível, outras terras, em outros países, para construírem 

seus lares e viverem com liberdade. No afã de buscar uma "nova terra", 

os emigrantes ucranianos, isolados ou em grupos, abandonaram sua 

terra natal, estabelecendo-se no imenso continente americano. (CRUZ, 

2007, p. 27) 

 

Já Lourenço Rezende da Costa aborda a língua ucraniana como uma manifestação 

de poder e identidade, fazendo um estudo no interior da cidade de Prudentópolis. A língua 

como forma de poder e elemento diagnosticador de identidade, torna-se para os 

imigrantes uma forma de resistência e difusão de sua cultura, para impor-se no território 

imigrado. Segundo Lourenço (2013) “a necessidade de conversar na língua ucraniana ia 

além da simples condição de entendimento para o diálogo, ela era condição identitária 

que o indivíduo fazia questão de assinalar”.  A partir de tal ponto, percebemos a língua 

ucraniana como aspecto cultural identitário, no pertencimento do imigrante ucraniano, 

como condição de pertencer a um determinado grupo. Ou, segundo Tamanini: 

O imigrante é um indivíduo composto pelo plural: é ele e sua cultura. 

Neste composto residem elementos que ele pode julgar passíveis de 

modificações ou não, e, pode, até mesmo, reorganizá-los para que abra 

espaços para o aparecimento de outros. É uma luta travada entre aquilo 

que ele quer reafirmar como característico com o que é negociável, 

funcionando como moeda de troca. A língua eslava, o alfabeto cirílico, 

a culinária, a música e outros elementos culturais eram preciosos para 

                                                           
16 Para mais informações consultar: Histórias e historiografias do paraná: estereótipos, revisionismos e 

problemáticas para o ensino de história, Claércio Ivan Schneider, e O caboclo no sudoeste do paraná: sua 

identidade e memórias tombadas Moacir Motta da Silva. 
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o grupo e, talvez, por serem marcas do pertencimento, não estavam a 

mercê de negociações. (TAMANINI, 2009, p.11) 

 

A trajetória dos ucranianos no Brasil, mais especificamente no Paraná, vai ao 

encontro do que será analisado neste capitulo, e como percebemos, os elementos culturais 

fazem parte da formação identitária dos imigrantes no Paraná, ou como ressalta Tamanini, 

uma “moeda de troca”. Para isso buscamos como as representações da cultura e 

identidade ucraniana estão presentes nos poemas de Kolody? Como a representação da 

autora idealiza a identidade eslava? Quais os fatos cotidianos que marcam e representam 

a cultura eslava? Como as regiões interioranas em que se estabeleceram, influenciam na 

adaptação dos imigrantes? Ao analisarmos os poemas e contextualizar-nos com autores 

que trabalham com a autora e com a condição cultural e identitária dos imigrantes, 

evidenciaremos a representação como forma de exaltação do imigrante por parte de 

Helena Kolody. Os discursos aos quais os imigrantes estavam sujeitos nem sempre 

mostram a identidade cultural a que pertencem. Segundo Hall (2008, p.108) “as 

identidades estão sujeitas a uma historização radical, estando constantemente em 

processo de mudança e transformação”.  

O imigrante encontra-se ligado em meio às transições e transformações do mundo. 

Os acontecimentos permeiam a essência de um indivíduo concebido em um momento 

histórico; a “saga” dos imigrantes ucranianos narrada na poética de Kolody passa por 

transformações que vão de encontro com a figura do imigrante ideal do paranismo. 

 

2.1 A cultura dos imigrantes ucranianos nos poemas de Helena Kolody 

 

A obra poética de Helena Kolody é marcada pela multiplicidade de temas que 

permitem um avanço em diferentes frentes de pesquisa. Este capítulo tem como ponto 

central, compreender e analisar o contexto rural representado por Helena Kolody nas suas 

poesias, nas quais representa o ambiente do interior do Paraná a partir da imigração 

ucraniana.  

Seus poemas estão ligados ao cotidiano cultural dos imigrantes em cidades onde 

a própria autora viveu ainda na sua infância, como Três Barras e Rio Negro e foi a partir 

desse ambiente que Kolody imprimiu sentidos identitários ao grupo e a si mesma. 

Segundo Bronislaw Baczko (1985), “é através dos imaginários sociais que uma 

coletividade designa sua identidade; elabora uma certa representação de si.” É através do 

imaginário de uma sociedade que podemos identificar um vasto sistema simbólico que as 
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coletividades produzem e através do qual elaboram os seus próprios objetivos. Helena 

Kolody poetisa em suas obras o campo e espaço dos imigrantes no interior do Estado, 

agindo de forma a se adaptarem ao local, o seja o habitus dos imigrantes frente a esse 

campo.  Segundo Bourdieu: 

O campo possui uma estrutura objetiva - hierarquia de posições, 

tradições, instituições e história -, os indivíduos adquirem um corpo de 

disposições que lhes permite agir de acordo com as possibilidades 

existentes no interior dessa estrutura objetiva: o habitus. (BOURDIEU, 

1996, p. 203) 

 

A representação da cultura ucraniana no interior se deve pela coletividade dos 

imigrantes. Segundo Bourdieu: “Opor a individualidade a coletividade para resguardar os 

direitos da individualidade criadora e os mistérios da criação singular, é privar-se de 

descobrir a coletividade no âmago da individualidade sob a forma de cultura” (2004, p. 

342). Para o autor tal conceito equivale a cultura como criação coletiva, são as 

representações no plural e não no singular que conduz as práticas do grupo. Percebemos 

então que os imigrantes de maneira coletiva se organizaram com as suas possibilidades 

de estruturação, desenvolveram seu habitus no Estado, a representação do imaginário da 

sociedade da qual os imigrantes passaram a fazer parte e incorporaram sua cultura, suas 

tradições e seu estilo de vida, ou seja, o grupo era grande o suficiente para que, por meio 

de varias formas de sociabilidade preservassem traços de sua cultura original nas 

expressões culturais modificadas ou adaptadas ao novo contesto. 

Kolody, neste movimento elabora a sua visão sobre a cultura ucraniana, através 

dos seus objetivos, relacionados a contemplar e exaltar seus ancestrais eslavos no espaço 

rural como veremos no terceiro capítulo no espaço urbano. 

A seguir será apresentado como a poetisa representa a cultura imigrante no Paraná 

através da sua criação poética. Em especial, interessa analisar as representações que a 

autora constrói em torno do ambiente rural. Em seguida, faremos uma análise das regiões 

retratadas em suas poesias, e o que se produziu em torno do sentido de tais regiões no 

cotidiano dos imigrantes para a construção e preservação de uma identidade ucraniana no 

Paraná. Nesse sentido, analisamos de que forma os poemas de Kolody contribuem para a 

construção de uma determinada identidade ucraniana? Como as representações que a 

poetisa constrói sobre as relações cotidianas são estabelecidas entre os ucranianos? De 

que forma seus poemas identificam e cristalizam imagens e ideias em torno do imigrante 

no Paraná? 
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Ao pensarmos em um mundo rural para analisar seus poemas, pensamos as 

significações que esse meio contempla. Raymond Willians, ao abordar o que é a vida 

rural na Inglaterra, sugere que: 

[...] devo dizer que para mim a vida rural tem diversos significados. São 

os olmos, os pilriteiros, o cavalo branco no campo que vejo pela janela 

enquanto escrevo. São os homens na tarde de novembro, voltando para 

casa depois da poda, as mãos enfiadas nos bolsos dos casacos cáqui; e 

as mulheres de lenço na cabeça, paradas às portas das casas, esperando 

pelo ônibus azul que as levará para o campo, onde trabalharão na 

colheita durante o horário escolar. É o trator descendo a estrada, 

deixando a marca denteada dos pneus na lama; é a luz acesa na 

madrugada, na criação de porcos do outro lado da estrada, no momento 

de um parto; o caminhão lerdo na curva fechada, repleto de carneiros 

amontoados na carroceria; o cheiro forte do melaço na forragem. É a 

terra estéril, de argila saibrosa, não muito longe daqui, que está sendo 

loteada para a construção de casas, ao preço de 12 mil libras o acre. 

(WILLIANS, 1989, p. 13) 

 

Williams recorre a fatos cotidianos e simples para referir-se ao meio rural, tal qual 

o olhar sensível de Helena Kolody, pautado por suas experiências de vida, seja de forma 

direta no seu eu lírico, seja de forma indireta, por relatos de amigos, parentes e 

observações da cultura eslava ucraniana com a qual ela teve contato.  

É através dos sentimentos de Kolody e do seu saudosismo que analisamos a 

representação do imigrante no Paraná a partir da análise de suas poesias, fonte essa que 

revela através da subjetividade algo além das escritas de livros sobre a história da 

imigração, são relatos lúdicos, cercados de emoções em suas palavras.   

Para perceber melhor tal fato, Luiza Cristina dos Santos Fontes, pesquisadora da 

obra de Helena Kolody, traça o seguinte paralelo com a imigração ucraniana e a relação 

da autora: 

Através de seus relatos, sobretudo de suas memórias de infância, é 

possível perceber que o sentimento de exílio sempre a acompanhara: a 

sensação de estar fora do seu espaço. Ou, ainda, de que não há o seu 

espaço. Esse sentimento pode ser localizado na cisão de referências que 

envolve o eu-lírico: de um lado, sua terra natal, o Paraná dos rios, 

araucárias; do outro, as tradições e a memória da família eslava. O 

objeto cultural (o poema), como operador de memória, trabalha no 

sentido de entrecruzar memória coletiva em história. (FONTES, 2007, 

p. 3) 

 

É necessário ter em mente que Helena Kolody foi “abastecida” pela cultura 

ucraniana desde sua infância, sua ascendência eslava está diretamente ligada ao seu desejo 

de falar sobre a pátria de seus pais e antepassados.  
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Maurice Halbwachs, em seu livro A Memória Coletiva, chama a atenção para  uma 

dimensão da memória que ultrapassa o indivíduo no singular, considerando que as 

memórias de uma pessoa nunca são só suas e que nenhuma lembrança pode existir 

separada da sociedade. Helena Kolody construiu sua poética sobre a imigração ucraniana, 

abastecida de autores que, através de seus relatos e histórias inspiraram e serviram de 

material para a poetisa, esses autores são familiares, amigos e a comunidade imigrante 

com a qual a autora conviveu. Segundo Halbwachs (2006, p.46), “as memórias são 

construções dos grupos sociais, são eles que determinam o que é memorável e os lugares 

onde essa memória será preservada”. Helena Kolody representa seu grupo social na 

poesia, a qual transmite inspirações e motivações que reafirmam o amor e a identidade da 

autora com os ancestrais uranianos. Na visão de Halbwachs, percebemos que: 

A idéia que representamos mais facilmente, composta de elementos tão 

pessoais e particulares quanto o quisermos. é a idéia que os outros 

fazem de nós; e os acontecimentos de nossa vida que estão sempre mais 

presentes são também os mais gravados na memória dos grupos mais 

chegados a nós. (HALBWACHS, 2006, p. 47) 

 

 Toda a memória imigrante que Kolody insere em seus poemas leva a ideia de que 

os ucranianos eram o grupo presente em sua vida de forma mais ampla. Observa-se nas 

palavras de Tamanini a ligação em escrever sobre a pátria mãe de seus pais e 

antepassados. 

Seus pais nasceram na Galícia Oriental, Ucrânia, o que explicava sua 

inclinação em escrever sobre a cultura e costumes de sua etnia; 

conhecida por ser a poetisa do cotidiano, das realidades simples e 

comuns, deixou refletir em seus poemas nesgas de saudades por sua 

descendência eslava-ucraína. Na esteira de seus versos, a história cata 

resquícios do acontecido para compreender sua ucraneidade. 

(TAMANINI, 2011, p.36). 

 

Deste modo, podemos dizer que Kolody foi influenciada por uma memória que 

foi passada por seus pais. Pode se entender nesta constatação e fazendo uma ligação com 

a vida de Kolody, que sua trajetória cultural foi influenciada pela cultura eslava através 

de seus familiares e do círculo social que a autora pertencia. Segundo Eni Orlandi: 

Mesmo que por trás das palavras da poetisa de descendência ucraniana 

se escondesse o explícito, tanto o fascínio do poeta quanto o prodígio 

de análise do historiador, arrancaram das entranhas do mistério um 

enunciado passível de ser compreendido e interpretado (ORLANDI, 

2009, p. 26). 

 

Podemos explorar, através da construção poética e histórica do povo imigrante, os 

símbolos, os eventos cotidianos, as expressões, entre tantas formas para se representar. 
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Representação que a poeta destaca entre expressões linguísticas, características físicas, 

culturais, religiosas e a forma de vivencia dos imigrantes com a terra brasileira, seja no 

modo rural como no espaço urbano. O poema “Entardecer”, escrito originalmente na obra 

Tempo, de 1970, representa os sentimentos de Kolody em relação à vida, ao mundo e à 

cena cotidiana da qual faz parte: 

Um Marco de melancolia 

na aridez das escarpas, 

debruçadas no ocidente 

e um murulhar de lembranças 

nos grotões da saudade 

(KOLODY, 2001, p. 110) 

 

Entre o campo da literatura e da história, da linguagem que Helena Kolody insere 

em seu universo de poemas com o mundo imigrante, Paulo Augusto Tamanini  apresenta 

a  seguinte reflexão: “Se o olhar do historiador nem sempre coincide com a maneira de 

um literato contemplar o passado, tal diferença não descredencia a forma, a metodologia 

e a maneira que um e outro se utilizam para expressar, representar e dizer suas verdades” 

(TAMANINI, 2011, p. 34). Para pensar nas “verdades” da identidade ucraniana traçadas 

por Kolody, é necessário entender todo seu contexto, uma viagem de símbolos que só o 

mundo poético desvenda, mas que por trás de subjetividades, torna-se uma um vasto 

campo de conhecimento histórico. 

O poema, como fonte histórica, contextualizado com o conteúdo histórico permite 

uma construção de interpretações sobre o passado, uma exposição cultural na qual Kolody 

se alimenta das histórias de famílias levando a outro tempo. Para Michael Pollak: 

[...]a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, 

tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um 

fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de 

coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. 

(POLLAK, 1992, p.200) 

 

 Através do seu fascínio com a cultura e a história eslava Helena Kolody nos leva 

a pensar novamente que a literatura é produto de seu tempo e é reflexo das condições 

socioculturais do meio em que os autores se inserem (SEVCENKO, 2003, p. 29). Neste 

contexto, percebemos que o meio em que a autora viveu refletiu em sua produção 

intelectual literária. 

Para expor a representatividade da cultura ucraniana nos poemas de Helena 

Kolody, selecionamos alguns poemas que não só apresentam a cultura e a história 

imigrante, como também O poema “Saga”, de 1980, remete a vinda dos imigrantes 

ucranianos para o continente americano. Pelos dados históricos, a viagem até a terra de 
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destino era uma grande “saga”. A saída do país por diferentes motivos, a chegada em um 

novo território e seus desafios de ambientação, bem como o final, referindo-se à vida dos 

imigrantes que não voltariam para a pátria de origem. Segue o poema: 

No fluir secreto da vida, 

atravessei os milênios. 

 

Vim dos vikings navegantes, 

cujas naus aventureiras 

traçaram rotas nos mapas. 

Ousados conquistadores 

fundaram Kiev antiga, 

plantando um marco na história 

de meus ancestrais. 

 

Vim da Ucrânia valorosa, 

que foi Russ e foi Rutênia. 

Povo indomável, não cala 

a sua voz sem algemas. 

 

Vim das levas de imigrantes 

que trouxeram na equipagem 

a coragem e a esperança. 

 

Em sua luta sofrida, 

correu no rosto cansado, 

com o suor do trabalho, 

o quieto pranto saudoso. 

 

Vim de meu berço selvagem, 

lar singelo à beira d'água, 

no sertão paranaense. 

Milhares de passarinhos 

me acordavam nas primeiras 

madrugadas da existência. 

 

Feliz menina descalça, 

vim das cantigas de roda, 

dos jogos de amarelinha, 

do tempo do “era uma vez...” 

 

Por fim ancorei para sempre 

em teu coração planaltino, 

Curitiba, meu amor! 

(KOLODY, 2001, p.86-87) 

 

 O continente americano recebeu uma grande leva de imigrantes que se 

estabeleceram, principalmente, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e no Canadá. 

No território brasileiro, o Estado do Paraná foi o que recebeu a maior parte dos imigrantes, 

seduzidos, em grande medida, pelas propagandas e pelo ambiente hostil em que viviam 
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na Europa, devido as guerras e invasões. Olga Boruszenko apresenta o contexto histórico 

que Helena Kolody representa imaginativamente no poema Saga. 

“Agentes” espalhavam pela Europa artigos, livretos e comunicados 

sobre as condições oferecidas pelo Brasil. Nos países eslavos, tais 

agentes encontraram campo dos mais propícios para sua atuação, e a 

propaganda decaía em lamentáveis excessos, que exploravam a 

credulidade do camponês. [...] A partir de 1895, teve início uma 

verdadeira debandada de camponeses da Ucrânia para o Brasil, às 

custas do governo republicano. No decurso de dois anos, mais de cinco 

mil famílias abandonaram suas aldeias e, na grande maioria, fixaram-

se no Paraná; entre 1897 e 1907, mais de mil emigraram às próprias 

custas. Com a renovação do transporte gratuito em 1907, novas grandes 

levas de emigrantes dirigiram-se ao Paraná (BORUSZENKO, 1995, p. 

08) 

 

Ao analisarmos o poema, percebemos que a “saga” dos imigrantes ucranianos era 

uma fuga de um país que nada lhes oferecia na época. Nas palavras de Vassílio Burko: 

Durante a viagem a sua imaginação ansiava por antever coisas 

maravilhosas, por vislumbrar no horizonte, que ficava além das águas 

do Oceano, um mundo resplendente... onde tudo era novo, radiante, 

fácil... Fugia ele das dificuldades, das perseguições religiosas e 

políticas, da guerra, da dominação de estrangeiros, da miséria e, 

algumas vezes, da própria fome. E, navegando, entusiasmava-se de 

poder, dentro em breve, estar longe de tudo isso (BURKO, 1963, p. 51) 

 

Na constatação histórica de Burko e também de Boruszenko, pensamos na 

representação do poema “Saga” escrito por Kolody quando, na terceira e na quarta 

estrofes, a autora escreve: “Vim das levas de imigrantes/que trouxeram na equipagem/a 

coragem e a esperança./Em sua luta sofrida,/correu no rosto cansado,/com o suor do 

trabalho,/o quieto pranto saudoso” (KOLODY, 2001, p.86-87). Tal representação do 

povo imigrante, é algo que nos leva a perceber a história de forma subjetiva e emotiva, a 

saga é coletiva assim como a memória, mas também ambígua pois existe a necessidade 

de partir, deixando uma ferida aberta. 

Antonio Donizete da Cruz (2010, p. 45), analisando o mesmo poema “Saga”: “o 

sujeito lírico revela sua origem ucraniana, situando-se como descendente de imigrantes, 

junto a seus ancestrais”. Já Beló e Gonçalvez (2010), analisando a terceira e quarta 

estrofes, afirmam que a poeta lembra a luta enfrentada pelos imigrantes que saíram do 

seu berço de origem, à procura de uma vida melhor, sendo movidos pelos sentimentos de 

esperança e saudade.  

Ao procurarmos o significado da palavra “Saga”, no dicionário de língua 

portuguesa, temos a seguinte tradução: História repleta de incidentes (Aurélio, 2001). De 
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fato, Kolody narra em seu poema a luta e a bravura de seu povo, sua vontade de vencer, 

a despeito do sofrimento e da dor. Ressaltando as primeiras estrofes do poema, 

percebemos uma história de luta e a busca sedenta de liberdade do povo ucraniano. Da 

mesma forma a autora remete suas lembranças e memórias aos versos. Para Beló e 

Gonçalvez: 

Como se pode notar, a poesia de Helena traz à luz certa nostalgia, isto 

é, lembranças passadas de suas raízes da terra mãe – Ucrânia. Além 

disso, o seu eu poético rememora saudosamente os seus tempos de 

infância. (BELÓ; GONÇALVEZ, 2010, p. 57) 

 

A Ucrânia está situada no leste europeu, sendo o segundo maior país da Europa; 

faz fronteira terrestre com a Eslováquia, Moldávia, Romênia, Polônia, Hungria, 

Bielorússia e Rússia, e fronteira marítima com o Mar Negro e o Mar de Azov. Sua origem 

remonta ao século IX, com o estabelecimento do Principado de Kiev. No poema 

kolodyano Helena Kolody exalta o país: Vim da Ucrânia valorosa, /que foi Russ e foi 

Rutênia. /Povo indomável, não cala a sua voz sem algemas (KOLODY, 2001, p. 86).  

Percebemos que as fronteiras do país de origem dos pais de Kolody estavam 

sempre suscetíveis a invasões. Nas palavras de Haneiko, essa transformação de identidade 

do povo ucraniano, reflete-se nas palavras de Helena Kolody, que narra a origem milenar 

do povo ucraniano e suas lutas contra os mais diversos invasores. Segundo o autor: 

O imperialismo russo – primeiro tzarista, depois comunista – veio sob 

o pretexto da “fraternidade dos povos” aniquilar a herança cultural e 

espiritual da Ucrânia: sua língua, sua tradição, sua religião enfim sua 

originalidade e até mesmo sua identificação nacional, impondo-lhe algo 

estranho à sua essência. (HANEIKO, 1974, p. 7) 

 

Segundo Antonio Donizeti da Cruz, esta estrofe do poema remete-se à formação 

do Estado ucraniano, referindo-se a um povo que não aceita algemas. Ainda na mesma 

estrofe do poema encontramos uma referência à Rutenia. Paulo Renato Guérios afirma 

que rutenos formavam um grupo étnico que foi denominado pelo império Austro Húngaro 

ao povo da Galicia17, região de nascimento dos pais de Helena Kolody. 

Em algum momento entre a chegada dos rutenos no Brasil e o ano de 

1924, os “rutenos” passaram assim a chamar a si próprios de 

“ucranianos”. O que significa, contudo, essa mudança de nome? 

Rutenos, foi o nome atribuído pelas autoridades do Império Austro-

Hungaro aos camponeses da Província da Galícia que falavam uma 

língua própria e pertenciam em sua grande maioria à religião uniasta 

Greco-Católica. Constituíam assim o que em geral se chama um grupo 

                                                           
17 A Galícia está situada a oeste da atual Ucrânia e ao sul da Polônia. O seu nome deriva da cidade 

de Halych, na Ucrânia. A maioria dos imigrantes ucranianos vindos para o Brasil, vieram da Galícia, devido 

a dominação do Império Austro- Hungáro. (PRADO, 2017, p.19) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ucr%C3%A2nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Halych
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ucr%C3%A2nia
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“étnico”, um grupo que partilha traços culturais diversos mas não tem 

um Estado independente e não se constitui a partir de um projeto 

“nacional”. (GUÉRIOS, 2012, p. 178) 

 

O poema “Saga” é histórico por si, Kolody busca detalhes da história de seus 

antepassados e os retrata poeticamente. Há toda uma gama de representação de 

significados de uma história familiar para a autora. A segunda parte do poema é um retrato 

do cotidiano dos imigrantes no interior do Paraná, a infância simples de Kolody, o 

trabalho no campo, e a mudança para Curitiba, representando a saga da autora e de seus 

pais18.  

Da mesma forma os imigrantes participaram diretamente por desbravar regiões do 

interior do estado, em áreas de difícil acesso e pouco exploradas economicamente até 

então. Ao referenciarmos Burko que comenta tal fato, percebemos nos versos do poema 

Saga, a história contada por Kolody indiretamente.  

Parte da memória que se desvenda é construída tanto pela experiência de quem 

imigrou e de seus ascendentes, como também é moldada por quem escreve, solidificando 

por meio do discurso do poema, os esforços dos imigrantes diante de uma diferente 

realidade, uma nova terra, uma nova nação longe das suas origens. Burko destaca que: 

De fato, os primeiros imigrantes que aportaram no Brasil tiveram que 

superar dificuldades iniciais bem ásperas. Sem auxílios técnicos 

necessários, foram muitas vezes, designados quais novos bandeirantes, 

para desbravar regiões incultas; “sem ferramentas para o trabalho, sem 

sequer facões para abrir picadas”. (BURKO, 1963, p. 52) 
 

O Paraná retratado por Kolody em seu poema foi um espaço de prosperidade para 

os imigrantes ucranianos. Segundo Burko (1963, p. 54): “com as mãos calejadas abriram 

estradas e foram transformando os sertões em núcleos que até hoje se desenvolvem, 

contribuindo para a grandeza do país”. Tanto no poema kolodyano, quanto na narrativa 

de Burko, observamos a influência determinante dos imigrantes eslavos na transformação 

da realidade rural no Estado, da transformação do interior por meio da colonização 

europeia, estabelecendo vínculos no interior do Paraná. Ao voltar para essa realidade 

traçada por Kolody, e a transformação do Estado, acompanhamos em sua obra um certo 

“esquecimento” de outras culturas presentes no Paraná e que foram também peças 

importantes para tal transformação, sejam esses imigrantes de outros países e regiões ou 

os posseiros, negros e índios que participaram da construção da identidade cultural 

paranaense, mesmo ainda não reconhecidos no discurso oficial. Ainda na citação de 

                                                           
18 Poema presente na página 52. 
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Burko, vale ressaltar que as mãos calejadas dos imigrantes não era a realidade de todos, 

muitos deles assim como o pai de Kolody, desempenharam outros trabalhos e ocupações, 

não sendo o trabalho no campo exclusivo de todos imigrantes. 

A nostalgia presente na escrita da poetisa remete a experiências vividas e 

apresenta uma singularidade. A escritora permite aos leitores conhecer sua vida e sua 

história pelos seus poemas, um sentimento poético particular de Kolody, ou como cita 

Ana Maria Zanini (2011, p.17): “Entre os traços particulares da poesia de Helena Kolody, 

pode ser citado o modo como ela carrega os versos em sentimentos e imagens com sua 

experiência vivida”.  

Podemos perceber como as marcas ucranianas estão presentes na sua construção 

poética e como as representações da cultura estão carregadas de elementos do cotidiano 

eslavo, como a língua, a religião e o modo particular do imigrante ao retratar a nova terra. 

Um exemplo disso encontra-se na poesia “Lição”, também de 1980: 

A luz da lamparina dançava 

frente ao ícone da Santíssima Trindade. 

Paciente, a avó ensinava 

a prostrar-se em reverência, 

a persignar-se com três dedos 

e a rezar em língua eslava. 

De mãos postas, a menina 

fielmente repetia 

palavras que ela ignorava, 

mas Deus entendia. 

(KOLODY, 2001, p. 36) 

São experiências que a autora decifra em seus escritos, rodeados por símbolos 

culturais da etnia eslava. O cotidiano dos imigrantes ucranianos no interior do Paraná 

contribuiu para a sua escrita. Uma das principais características culturais expressas nos 

poemas de Kolody é a religiosidade, reivindicado pelos imigrantes de etnia eslava, como 

marca da sua especificidade.  O conceito de etnia passa por muitos processos e discussões, 

assim como a eslava, Kolody cita em seus poemas o termo, relacionando com os 

ucranianos, porém eslavo é muito mais abrangente do que apenas um grupo. 

 A noção de etnia se encontra desde sempre mesclada a outras 

concepções que lhe são conexas como as de raça, povo e nação, com as 

quais mantém relações de ambiguidade desde o início de seu uso pelas 

ciências sociais, no século XIX. (POUTIGNAT; STREIFFFENART, 

1998). 

 

A temática religiosa faz-se presente em diferentes fases da escrita kolodyana. O 

poema “Lição” revela a forte identidade cultural ucraniana com o tema. Segundo Kolody: 
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Lição, foi escrito em memória de minha avó Nastia, em ucraniano, e, 

depois, em português. É uma cena puramente ucraniana, mas 

envolvendo uma criança que não tinha consciência disso porque, na 

verdade, eu não sabia o que significavam aquelas palavras. É bem 

aquilo da gente ser e não ser ao mesmo tempo (KOLODY, 1991) 

 

A religião foi uma das formas de união dos imigrantes, sendo um dos aspectos 

culturais mais marcantes na formação da identidade como povo em terras brasileiras. 

Assim pontua o historiador Anderson Prado: 

A religiosidade foi, talvez, a tradição mais marcante da cultura entre os 

imigrantes ucranianos. Na imigração, a igreja fazia parte do cotidiano 

destes imigrantes, tendo participação efetiva na formação das colônias. 

Assim que se estabeleceram no Brasil, os ucranianos, como outros 

imigrantes italianos e alemães, além do apego à terra, a suas tradições, 

eles reuniram-se culturalmente através da religiosidade. (PRADO, 

2017, p. 26) 

 

Ao analisarmos os poemas com a temática religiosa em Helena Kolody 

percebemos a vivencia da autora com a cultura do imigrante ucraniano. O poema “Lição” 

não só remete a oração praticada em língua eslava, mas revela uma forma do povo 

ucraniano se aproximar da pátria que deixara. Como apresenta Helena, o ser e não ser é a 

busca pelo espaço dentro de uma cultura, imprimindo marcas da identidade do povo 

ucraniano. Em casa, a religiosidade assegurava de certa forma a transmissão da fé e da 

prática; na igreja, representava também a oportunidade de sociabilidade. 

Além disso, a pratica religiosa era uma forma de os imigrantes manterem relações 

sociais entre si. É o que afirma Paulo Renato Guérios, quando historiciza a construção 

das igrejas como elemento unificador dos imigrantes em seu cotidiano. Com a construção 

das igrejas, o ciclo das práticas religiosas foi reinstaurado nas colônias do Paraná, e as 

práticas e representações cotidianas dos rutenos voltaram a ser referidas a religião (2012, 

p.156). Antonio Donizeti, ao analisar a mesma poesia, afirma que: 

“Lição” mostra o poema como um momento breve de “cintilação" e 

"luminosidade" das palavras, numa linguagem extremamente 

organizada. A poeta alicerça a construção poética, com palavras 

capazes de revelar a vida e seus instantes. Os temas da religiosidade, do 

diálogo entre a avó imigrante e sua neta, e a infância, cruzam-se numa 

rede de sentidos. (CRUZ, 2011, p.125) 

 

A sensibilidade religiosa é de fato uma marca essencial dos imigrantes ucranianos 

e é em torno dela que se organiza toda uma vida cotidiana que a poetisa retrata em 

diferentes poemas. No poema, Kolody evidencia a tradição, na qual a vó ensina a neta a 

orar no dialeto original. A perpetuação da sensibilidade religiosa se dá no plano do 
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privado, entre familiares, entre diferentes gerações. Se a menina não compreende o que 

fala na oração, Deus entende, escuta.  

Muitas comunidades de imigrantes ucranianos se moldavam conforme a 

religiosidade, o que, segundo Batista e Martins, sintetiza a essência da religião no aspecto 

cultural dos imigrantes: 

A religião é essencial para o povo ucraniano visto que evidencia sua 

cultura e para eles manter a sua devoção é fazer com que perpetuem sua 

língua, costumes e até mesmo a união de seus descendentes. Haja vista, 

que também é uma maneira de reformular a sociedade. Os primeiros 

ucranianos a chegarem ao Brasil, tiveram que se reorganizar e se unir 

para trázer os padres para suas colônias. Dessa forma, a estrutura das 

comunidades foi se moldando à medida que ia se restabelecendo a 

doutrina religiosa. (BATISTA; MARTINS, 2013, p.56) 

 

Com as comunidades se estabelecendo em torno da Igreja, o lado espiritual dos 

imigrantes tornou-se uma forma de resistência e de imposição da sua cultura em território 

paranaense, segundo Batista: 

 [...] um mecanismo de resistência e de permanência da cultura 

ucraniana em seu próprio território, teve esse caráter reforçado em 

terras brasileiras”. Portanto, como eram, e são até hoje, muito ligados à 

religião, não poderia faltar em seu novo lugar a sua Igreja, para onde 

recorreriam se acaso precisassem de apoio intelectual e espiritual. 

(BATISTA, 2009, p. 45) 

 

Vemos esse apelo espiritual no poema “Canto Mistico”, da obra Paisagem Interior 

de 1941, em que a autora se utiliza do seu eu lírico como forma de súplica, por uma 

libertação, em que firma que sua voz é de prisioneira. Ao se pensar com a religiosidade 

dos imigrantes eslavos, este poema é uma percepção da dependência religiosa na vida dos 

mesmos. Segue o poema: 

 
Aqui estou, Senhor, no meio desta nave 

Para cantar em teu louvor 

Minha voz é prisioneira da garganta: 

Conhece a gama dos sons e não pode cantar 

Há vibrações sonoras em meus nervos. 

Mas a voz ausentou-se de meu ser. 

(KOLODY, 2001, p. 221) 

 

A temática da religiosidade em Kolody não expressa somente uma marca cultural, 

ou um elemento de identidade dos imigrantes. O aspecto do lado espiritual e da figura de 

um sacerdote, no cotidiano imigrante nas colônias do interior, remetem ao discurso de 

exaltação da cultura ucraniana em relação ao estereótipo de imigrante buscado nas levas 

imigratórias. Seriam eles europeus, de pele branca e de religião católica. Os poemas 
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kolodyanos sobre a religião incorporam não só a visão do imigrante perfeito para o 

Estado, mas também a representação do que acontecia entre os imigrantes europeus para 

a sua afirmação após a instalação principalmente das igrejas para os imigrantes. Como 

afirma Burko (1963), “depois das igrejas instaladas e asseguradas as celebrações, 

“fundar-se-iam, escolas, associações religiosas, jornais em idioma próprio, e, graças à 

liberalidade da nova pátria”. Ou seja, a construção de seu cotidiano, dependia da Igreja. 

   Se a religiosidade foi uma das colocações marcantes na poética de Kolody, a 

representação do cotidiano rural dos imigrantes nos leva a pensar além da imigração e da 

cultura do povo ucraniano aliado à experiência de vida da autora como ponto de 

embasamento para decifrar a cultura e a forma de vida do povo eslavo. Segundo Paulo 

Augusto Tamanini: 

Se nos detalhes moram as chaves do cotidiano, compreendê-los pelos 

versos de Helena Kolody significa compartir os traços de uma 

individualidade que cunha uma maneira de se sentir no mundo, não 

apenas em sua imediatez, mas na eternidade de uma escrita. Na verve 

de sua escrita poética, ela deixava um pouco de si, denunciando estilos 

próprios. Enredada pelas especificidades do saber-fazer, a autora 

desfilava sua religiosidade guiada pela fulgurância das rimas, da 

universalidade das palavras, vocábulos e pensamentos. Conduzida pela 

experiência pessoal, trásia à luz um universo, que ela fazia crer, 

acessível aos outros, colocando desse modo a percepção humana no 

centro do pensar literário e teológico. (TAMANINI, 2015, p.226) 

 

É nos detalhes e na sua experiência de vida que Kolody nos remete ao universo 

eslavo. E, deste modo, podemos associar como a imigração ucraniana reportou uma 

identidade no Paraná, uma identidade afeita aos preceitos oficiais, que serve para a 

construção do Estado e a fortificação de uma cultura e o legado de um povo de feições 

imigrantes, mas de imigrantes europeus, brancos, com valores religiosos pautados no 

cristianismo e no apego ao trabalho no campo.  

Ao pensarmos a religiosidade do povo eslavo, sua marca cultural e o traço deixado 

em seus imigrantes, recorremos ao início da chegada dos imigrantes no Paraná, e o 

momento da história em que as colônias de imigrantes dependiam de uma figura religiosa, 

no caso dos católicos o padre, até mesmo para estabelecer a ordem entre os imigrantes e 

reintegrar práticas de sociabilidade. O próprio cotidiano dos imigrantes era afetado. 

Analisamos o que Paulo Renato Guérios, pesquisador do tema sobre identidade 

ucraniana, nos apresenta sobre esses ocorridos: 

A situação de desestrutura das colônias paranaenses contrastava 

intensamente com o universo que servia de referência aos rutenos que 

vieram ao Brasil: o universo social da Galícia, em que eles e seus 

ascendentes viviam há várias gerações. Nos primeiros meses passados 
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nessas colônias, eles viveram uma ruptura brusca com tudo o que lhes 

era familiar. O primeiro elemento familiar que deixou de existir para 

eles foi o contato com as pessoas que lhes eram conhecidas em suas 

aldeias de origem: ao migrar para o Paraná, esses rutenos romperam os 

vínculos imediatos que os ligavam a seus vizinhos, aos senhores locais 

e aos padres. (GUÉRIOS, 2007, p. 133) 

 

Os estudos de Guérios nos levam a identificar que existe uma dependência dos 

imigrantes com a religião, não só no sentido espiritual, mas sim em um sentido de ordem 

e moral na vida e comportamento do grupo. A adaptação em terras brasileiras é uma nova 

incorporação dos eslavos, em muitos casos forçada. Diferente do que vemos nos poemas 

de Kolody, em que a religião é tratada apenas como uma referência espiritual da cultura 

ucraniana, pois a autora assimila as experiências de vida, posterior a fase de adaptação 

dos primeiros colonos no Paraná. 

Vejamos o que Helena Kolody responde a Paulo Venturelli, em entrevista no ano 

de 1995, quando o mesmo lhe pergunta sobre a “marca” da religiosidade em sua vida: 

Em primeiro lugar, eu sempre tive um espírito muito religioso. Em 

segundo, tive uma formação católica desde criança. Por causa de minha 

família eu sou muito mística, assisto à missa com verdadeiro fervor. 

Mas isso não me impede de ser tolerante. Desde menina sempre tive 

amigas de todos os credos e respeito a religião de todos, por que Deus 

é uma luz e para esta luz cada um vai caminhando por onde é chamado. 

(VENTURELLI, 1995, p. 28). 
 

A poetisa ao afirmar sua formação religiosa, na Igreja Católica, seus poemas com 

a temática religiosa descrevem passagens do rito católico, como o poema “Lição”. Helena 

ainda coloca sua simpatia com outras religiões, mas não há destaque para outros cultos e 

crenças em sua obra. Guérios apresenta em seu livro, Memória, identidade e religião 

entre imigrantes rutenos e seus descendentes no Paraná, passagens que contradizem 

algumas palavras de Helena. A mesma empatia que a autora fala que possui, não é a 

mesma dos primeiros imigrantes no Brasil, que sentem mais a falta do sacerdote como 

uma autoridade do que referencia espiritual. Vejamos o que escreve Guérios: 

[...] o universo social das colônias paranaenses era muito diverso 

daquele da Galícia: nelas não havia senhores, e mesmo a presença do 

Estado era reduzida. A diferença mais sentida pelos rutenos, contudo, 

dizia respeito à falta das igrejas grecocatólicas. Nas igrejas construídas 

pelo governo do Estado nas colônias, o rito ministrado era o rito latino, 

que era estranho para os migrantes na forma, no conteúdo e na língua. 

(GUÉRIOS, 2007, p. 134) 
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Os imigrantes sentiam a falta das missas celebradas no idioma ucraniano, bem 

como a mistura dos idiomas criava barreiras para a adaptação gerando resistência da 

participação dos ucranianos nas celebrações em língua portuguesa. 

Se a religião imprime um aspecto cultural em suas poesias, temos na figuração do 

imigrante traços físicos e aspectos pessoais e linguísticos do povo, estes que encontram-

se presentes no poema “Imigrantes Eslavos”, da obra A Sombra do Rio, de 1954. 

 

Cabeça branca do neto 

Cabeça branca do avô. 

Luar noturno e geada, 

Que é orvalho da madrugada. 

 

Vão conversando...E se entendem 

Numa linguagem difusa: 

O mesmo vago sorriso, 

A mesma fala confusa. 

(KOLODY, 2001, p. 176) 

 

Neste poema percebemos a língua ucraniana, marca da cultura eslava, presente 

nas regiões ocupadas no Paraná e a continuidade linguística, passando para a geração que 

nascia no Brasil. Outro elemento aqui pontuado no poema é a geada, referente ao tipo de 

clima presente no Estado, fator esse que era colocado nas propagandas pela Europa, 

elemento climático que traria uma melhor adaptação dos imigrantes eslavos europeus. 

 Ao analisarmos as palavras de Kolody no poema – Vão conversando... E se 

entendem/Numa linguagem difusa – se atenta ao idioma ucraniano, as palavras difusas e 

confusas que Helena relata no poema nos remete a pensar a infância da poeta, ouvindo 

seus pais e familiares que se comunicavam usando o idioma eslavo. Helena era uma 

criança bilíngue devido seus pais conversarem em ucraniano em casa. Como a própria 

Helena nos conta: “Eu fui uma criança bilíngue. Falava português com meus irmãos e 

ucraniano com mamãe” (KOLODY, 1997, p. 30).   

Como já dito, Kolody deixa transcender a história e as características culturais do 

povo ucraniano por suas obras, inserindo nos seus poemas as sensibilidades que lhe são 

mais significativas e que melhor representam o povo ucraniano e sua descendência, como 

no caso da língua. Ao destacar no poema as características físicas dos imigrantes, 

percebemos a imagem do colono de raça branca, traço europeu, trata –se da continuidade 

racial, mas se voltarmos ao Movimento Paranista, essas características definiam o 

“paranaense perfeito”. 
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A percepção da cultura ucraniana nos versos do poema “Imigrantes Eslavos” é 

analisada por Marta Beló e Rosana Gonçalves. 

Nos versos de Imigrantes Eslavos, temos o encontro do avô, certamente 

imigrante com seu neto, ao qual vai contando as experiências vividas, 

numa língua confusa, contudo, compreendida pelo neto que se alegra e 

aprende sobre sua cultura com essas histórias. (BELÓ; GONÇALVEZ, 

2010, p.66) 

 

A memória de Kolody remete à cultura eslava que a poetisa viveu, retratando em 

seus poemas, a ligação sanguínea e cultural com seus antepassados, um conjunto de 

fatores com os quais Helena poetiza os fatos e histórias que ouviu dos imigrantes. A 

autora se coloca em muitos momentos como personagem e em outros deixa se levar pela 

memória e nostalgia. 

Portanto, é na compreensão dos poemas kolodyanos que obtemos pistas e 

vestígios da história dos imigrantes eslavos referenciados por Kolody. Adaptado em uma 

linguagem poética, Kolody, além de todo o anseio particular em retratar suas tradições, 

compila diversos fatos, situações e sentimentos históricos que singularizam esta etnia no 

confronto com sua nova realidade. A sensibilidade de Kolody em representar a sua cultura 

eslava floresce do encantamento que manifesta e que revela em seus poemas. 

 

2.2 A poética kolodyana e a construção da identidade imigrante ucraniana no 

Paraná 

 

Abordarmos até o momento as representações da cultura ucraniana a partir da 

leitura e análise de alguns poemas de Helena Kolody sobre a imigração e a cultura eslava, 

em especial a questão da religiosidade e da língua. Buscaremos entender como Kolody 

contribui direta e indiretamente para a construção e a defesa da identidade imigrante 

ucraniana no interior do Paraná. Além de trabalhar com a construção e a representação da 

identidade ucraniana, pensaremos as regiões nas quais os imigrantes viveram e 

difundiram a sua cultura identitária, mais precisamente explorando as subjetividades 

criadas por Helena Kolody.  

 É deste modo que analisaremos o cotidiano dos imigrantes construído em cidades 

que aparecem diretamente e indiretamente nos poemas de Kolody, como Três Barras, 

Cruz Machado, Rio Negro, Ponta Grossa e Curitiba.   

Vale ressaltar que o sentido da palavra identidade acompanha o povo ucraniano, 

que, ao longo de sua história buscou identificação e união com sua cultura. No entanto, o 
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conceito de identidade ucraniana não representava as primeiras levas de imigrantes, tendo 

em vista a não independência do estado ucraniano, o que gerava denominações que os 

identificavam como eslavos ou europeus. Segundo Tamanini: 

A troca da etnia, no passaporte, no entanto, parece não apagar a 

identidade que acreditavam possuir. Este fenômeno, da não 

identificação da etnia dos poloneses e dos ucranianos, ocorreu por que, 

quando do processo migratório, a Polônia e a Ucrânia não existiam 

como nações independentes. (TAMANINI, 2009, p. 02) 

 

Ainda sobre a questão de identificação dos imigrantes eslavos, vemos que muitas 

das denominações se davam pelo passaporte que usavam. A Ucrânia estava sob domínio 

do império Austríaco, e recebia denominação de russos, ou polacos. Os imigrantes 

ucranianos, ao desembarcarem no Brasil, aportavam sem ao menos serem identificados 

pela sua real nacionalidade. Segundo Guérios: 

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 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) 

 

No entanto, a identificação e a identidade dos imigrantes enquanto ucranianos são 

exploradas nos poemas de Kolody. A cultura e o pertencimento a um determinado grupo 

étnico é uma das marcas mais fortes para se pensar a identidade de um determinado povo. 

Para Denys Cuche: 

É no grupo étnico que se partilham as emoções e as solidariedades mais 

profundas e mais estruturantes. Definida deste modo, a identidade 

cultural é vista como uma propriedade essencial inerente ao grupo por 

que é transmitida por ele e no seu interior, sem referências aos outros 

grupos. A identificação é automática, pois tudo está definido desde seu 

começo. (CUCHE, 2002, p.180) 

 

Mesmo recebendo outras denominações por conta dos motivos citados, os 

imigrantes ucranianos mantiveram sua propriedade essencial, no Brasil, encontraram 

espaço e abrigo para reconstituir e disseminar seus costumes de certo modo consolidando 

sua cultura identitária.  Fredrik Barth (1988) afirma ser, “o próprio indivíduo que procura 

juntar-se aos seus semelhantes e por isso é ele quem determina a sua identidade, pois a 

partir de suas crenças e valores se insere em um determinado grupo social, que reconhece 

e é por ele reconhecido”. De acordo com Stuart Hall: 
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É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora 

dos discursos que nós precisamos compreendê-las como produzidas em 

locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e 

práticas discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas 

(HALL, 2000, p. 109) 

 

Ao pensarmos os poemas de Helena Kolody, fica expresso o sentimento pelo 

reconhecimento dos antepassados da poetisa, pela sua cultura e identidade. Essa 

identidade dos imigrantes em sua obra se deve pela construção em torno do seu meio, seja 

artístico, familiar ou social. A própria autora, ao ser indagada sobre a identidade e a 

representação cultural dos ucranianos no Paraná, afirma que: 

As culturas nacionais em que nascemos se constituem em uma das 

principais fontes de identidade cultural. Ao nos definirmos, algumas 

vezes dizemos que somos brasileiros ou latino-americanos ou 

ucranianos ou eslavos. “Eu sou a primeira brasileira em minha família” 

(KOLODY, 1997, apud FONTES, 2007, p .173) 

 

Kolody, sendo a primeira brasileira em sua família, convive diretamente com a 

cultura ucraniana, tendo em vista que seus pais nasceram na Galícia e migraram para o 

Brasil, como ucranianos, atestando uma identidade eslava-europeia. No Brasil, se 

estabeleceram na cidade de Cruz Machado19, sul paranaense, que recebeu imigrantes 

vindos da Polônia e Ucrânia, entre os quais estavam os pais de Kolody, que se conheceram 

no Brasil. Antonio Donizete da Cruz cita em seu livro uma entrevista de Helena Kolody, 

a Telma Serur, em 1988, para o jornal Nicolau, de Curitiba, que revela esse 

acontecimento: 

A família de mamãe se estabeleceu em Cruz Machado, onde meu pai 

construía a estrada de rodagem que ligava a cidade. Ele começou a 

requentar a casa dos patrícios e, logo que viu minha mãe, é lógico, se 

apaixonou por ela. Eles casaram no dia 13 de janeiro de 1912. (SERUR, 

1988, apud CRUZ, 2010, p. 6) 

 

No Paraná, como ressalta Luiza Fontes, as identidades nacionais não são coisas 

com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da 

“representação” (produção da imagem de identidade) (FONTES, 2007, p.173). Assim, 

somos a representação de uma identidade que nos é colocada, por um grupo familiar, 

social ou pelo pertencimento a uma pátria. Desta forma, a cultura nos alimenta de forma 

intensa para o pertencimento e a criação de uma identidade.  

Helena representou em seus poemas a identidade a que foi submetida na infância. 

O convívio com seus antepassados eslavos refletiu em seus poemas, nos quais a cultura e 

                                                           
19 Para mais informações sobre a cidade de Cruz Machado, consultar: http://pmcm.pr.gov.br/historico/  

http://pmcm.pr.gov.br/historico/
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a representação da identidade ucraniana se faz presente. Como abordado no primeiro 

capítulo, a poetisa teve desde muito cedo ligação com a literatura ucraniana. Vejamos 

aqui, na fala de Fontes, alguns fatos que foram importantes para Helena utilizar dos 

imigrantes ucranianos em sua poesia: 

Do grande poeta Tarás Chevtchenko, Helena fez, ainda em 1940, a 

primeira tradução de alguns poemas que foram publicados no jornal de 

língua ucraniana O Lavrador. Nos anos 50, colaborou na versão 

portuguesa de poesias ucranianas, que entraram na Antologia da 

Literatura Ucraniana sob a organização de Wira Selanski (1959 e 1977). 

(FONTES, 2008, p. 5) 
 

Tendo essa influência e representatividade da cultura ucraniana em sua vida, 

percebemos a consagração poética que a autora faz ao escrever sobre os imigrantes 

ucranianos. Nos poemas evidencia-se o caminho social e cultural, seja na representação 

de suas raízes ou na descrição do cotidiano dos ucranianos no Paraná, de forma que a 

autora deixa fluir a história ucraniana por suas obras, explorando nos poemas as histórias 

e as sensibilidades que lhe são mais significativas e que melhor representam o povo 

ucraniano e sua descendência, aplicado nas regiões e no sentido de região que seus 

poemas representam.  

As regiões presentes nos poemas de Helena Kolody não são somente espaços 

geográficos em que os imigrantes e a sua família viveram, mas sim são construções de 

sentidos para os imigrantes europeus. Segundo Albuquerque Júnior:  

A construção de uma dada identidade regional passa pela produção de 

subjetividades que a reconheçam e a incorporem não só como verdade 

e unidade externa ao ser, mas como aquilo que é a verdade e que dá 

unidade ao próprio ser. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2008, p. 61) 

 

Os poemas de Kolody usados nessa pesquisa investigam a construção de sentidos 

em torno da figura do imigrante ucraniano. O sentido da língua, da religiosidade, da veste, 

da culinária, do trabalho no meio rural. 

Helena recria a visão positiva dos imigrantes, os valores que lhe foram passados 

desde a infância, em um ambiente rural, de uma vida pacata e simples. A adaptação e o 

desbravamento de um Paraná “selvagem” não fazem parte da experiência da autora, e sim 

do que lhe foi dito. 

Vejamos no poema “Origem”, com subtítulo (aquarela eslavo-brasileira), da obra 

Tempo de 1970, em que há referência as paisagens da Ucrânia, mas a ligação feita é com 

a contemplação da terra no Paraná. Segue a poesia: 
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Na memória do sangue, 

Há bosques de bétulas, 

Estepes de urzes floridas, 

Canções eslavas. 

 

Arde o tropico nos nervos. 

Crepita a alegria da pátria jovem. 

A alma se aquece na chama das cores. 

Dança o coração em ritmo sincopado. 

(KOLODY, 2001, p. 103) 

 

A busca pela representação do imaginário ucraniano está relacionada à identidade 

cultural ucraniana em determinadas regiões no Paraná. Kolody representa cada espaço de 

tempo de acordo com a época que escreve seus poemas. Assim, ao pensar região, deve-

se levar em conta não só o espaço físico, mas tudo o que se remete a uma cultura ou a um 

povo, ao real e ao imaginário, como percebemos na fala de Barros: 

Conforme os critérios que estejam sustentando nosso esforço de 

aproximação da realidade, vão surgindo concomitantemente as várias 

alternativas de dividir o espaço antes indeterminado em regiões mais 

definidas. Posso estabelecer critérios econômicos – relativos à 

produção, circulação ou consumo – para definir uma região ou dividir 

uma espacialidade mais vasta em diversas regiões. Posso preferir 

critérios culturais – considerar uma região linguística, ou um território 

sobre o qual são perceptíveis certas práticas culturais que o 

singularizam, certos modos de vida e padrões de comportamento nas 

pessoas que o habitam. (BARROS, 2006, p.4) 

 

Deste modo pensamos a região das cidades do interior que Helena viveu, 

principalmente na sua infância e juventude, como Três Barras em Santa Catarina, Rio 

Negro e Ponta Grossa no Paraná. Cidades idealizadas no interior como pacatas que 

receberam imigrantes eslavos, tendo sua economia voltada para a agricultura, apresentam 

de certo modo um refúgio para a autora, a qual se identifica com as paisagens e o estilo 

de vida nessas regiões, produzindo sentidos de pertencimento deste povo com o território. 

O poema “Refugio” de 1970, também presente na obra Tempo, faz referência ao 

descansar de um colono, não só ao trabalho árduo e duro, em terras estrangeiras, como a 

própria Helena escreve em outros poemas mas também, neste poema, um momento em 

que o colono imigrante usufrui da natureza do Brasil. Segue o poema: 

Adormecer numa sombra de árvore, 

quando o grito do gavião põe um silencio assustado 

nas moitas povoadas de passarinhos 

e o aroma dos ananases impregna de moleza 

o mormaço da tarde. 

(KOLODY, 2001, p.104) 
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Se essa região é o refúgio para o colono imigrante, a mesma foi motivo de espanto, 

medo e incerteza. Um território hostil, com inimigos à espreita. Assim temos a poesia 

“Refugiado”, de 1986, da obra Poesia mínima, que vai ao inverso do poema anterior. São 

sentimentos distintos em momentos diferentes do refúgio, a própria autora fez parte. Já o 

momento de refugiado pertence aos seus ancestrais. Segue o poema: 

 

Desembarca, estrangeiro e sozinho 

Percebe o olhar inimigo dos que o cercam, 

ao chegar. 

(Mais um com quem repartir. 

Mais um que ocupa lugar.) 

(KOLODY,1986) 
 

Kolody, como a voz dos imigrantes, parte dessa representação de indivíduos que 

se deslocaram de um espaço para outro, levando consigo uma região de sentidos que 

davam orientação para suas vidas para um novo espaço regional em que se estabeleceram. 

Ou seja, através da cultura e de sua identidade, os imigrantes transportaram a Ucrânia 

para o Brasil. Segundo Tamanini: 

O imigrante não é pura e simplesmente um indivíduo que se deslocou 

fisicamente de um lugar para outro; por certo é um indivíduo em 

deslocamento, uma pessoa a procura de um pouso, um sujeito que 

tenciona ancorar-se num porto seguro. É por isso também, um 

descobridor e um conquistador do espaço alheio, buscando recomeçar 

sua história em outros territórios. (TAMANINI, 2009, p.11) 
 

O imigrante é um descobridor e conquistador do espaço alheio. Paulo Augusto 

Tamanini nos ajuda a pensar a região como resultado da ação de imigrantes que buscam 

recomeçar sua história, reproduzindo no novo espaço suas tradições. Este novo espaço 

regional também é reconstruído pela imaginação e pela cultura agregada ao cotidiano de 

vida das pessoas e isso perpassa por trás de cada palavra que destaca a identidade 

ucraniana nos poemas kolodyanos. Segundo Durval Muniz Albuquerque Júnior (2001, p. 

61) “A construção de uma dada identidade regional passa pela produção de subjetividades 

que a reconheçam e a incorporem não só como verdade e unidade externa ao ser, mas 

como aquilo que é a verdade e que dá unidade ao próprio ser”.  

A identidade regionalizada dos imigrantes ucranianos no Paraná, nas poesias de 

Kolody, se dá pelo que se retira da cultura e se expressa na subjetividade do ser. Em outras 

palavras, o que foi compartilhado pelos seus ancestrais foi absorvido pela poetisa. São as 

referências, as situações, os lugares e as pessoas, de tal maneira a recriar poeticamente a 
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trajetória pessoal da escritora de um lado e, de outro, incorporar a identidade dos 

imigrantes ucranianos nas regiões do Paraná. 

As lembranças de Helena Kolody, escritas em suas poesias, nos remetem a 

pensarmos em três cidades: Três Barras, em Santa Catarina, Rio Negro; e, Ponta Grossa. 

Foram nessas cidades que Helena viveu e produziu suas três primeiras obras. Paisagem 

Interior (1941), Música Submersa (1945) e A Sombra do Rio (1951). Helena se mudou 

para Três Barras com apenas um ano de idade, vinda de Cruz Machado sendo suas 

maiores lembranças da infância nessa cidade do interior catarinense. “Saí de Cruz 

Machado com menos de dois anos de idade. Lembro-me bem de Três Barras e Rio Negro. 

Em Três Barras, eu vivi dos três aos sete anos. Lá o mundo era meu” (KOLODY, 1992, 

p. 24). As interpretações históricas, tanto de sua vida quanto da sua cultura, trazem a 

referência do ambiente vivido por ela. A identidade ucraniana que promove em seus 

poemas é reflexo da sua memória, das histórias que lhe eram contadas, da memória 

compartilhada pelos outros e de sua imaginação. 

 Kolody soube aproximar a cultura de seus ancestrais com os acontecimentos de 

sua vida em todos os períodos de produção poética, principalmente na primeira etapa de 

sua obra. Para Marco Aurelio de Souza:  

Ao longo de todo o período delimitado, Helena viveu – com interrupção 

apenas em 1944, quando prestou serviços na Escola de Professores de 

Jacarezinho – na cidade de Curitiba, onde residia desde 1937. Contudo, 

as três obras estão cronologicamente próximas de períodos anteriores 

da experiência da escritora, quando esta residiu em cidades como Três 

Barras (onde passou a maior parte da infância), Rio Negro (cidade em 

que estudou o Curso Primário e também iniciou sua carreira de docente) 

e Ponta Grossa (foi professora da Escola Normal de Ponta Grossa de 

1933 a 1937). Estas cidades, locais de moradia, lazer e trabalho, podem 

ser consideradas o itinerário e o mapa das lembranças kolodyanas, 

integrando um painel de referências espaciais da escritora. (SOUZA, 

2013, p. 288)  

 

As lembranças de infância, misturadas com a cultura eslava de Helena, são 

estampadas no poema “Infância”, da obra A sombra do Rio. Nele, a autora relata o 

cotidiano da infância na cidade interiorana do Estado de Santa Catarina, mobilizando 

poeticamente a sua própria experiência na essência de sua memória. Segue o poema:                         

Aquelas tardes de Três Barras 

Plenas de sol e de cigarras! 

Quando eu ficava horas perdidas 

Olhando a faina das formigas 

Que iam e vinham pelos carreiros, 

No áspero tronco dos pessegueiros. 
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A chuva-de-ouro 

Era um tesouro, 

Quando floria. 

De áureas abelhas 

Toda zumbia. 

Alfombra flava 

O chão cobria... 

O cão travesso, de nome eslavo, 

era um amigo, quase um escravo. 

Merenda agreste: 

Leite crioulo, 

Pão feito em casa, 

Com mel dourado, 

Cheirando a favo. 

Ao lusco-fusco, quanta alegria! 

A meninada toda acorria 

Para cantar, no imenso terreiro: 

“Mais bom dia, Vossa Senhoria” 

“Bom barqueiro! Bom barqueiro” 

Soava a canção pelo povoado inteiro 

E a própria lua cirandava e ria. 

Se a tarde de domingo era tranqüila, 

Saía-se a flanar, em pleno sol, 

No campo, recendente a camomila. 

Alegria de correr até cair, 

Rolar na relva como potro novo 

E quase sufocar, de tanto rir! 

No riacho claro, às segundas-feiras, 

Batiam roupas as lavadeiras 

Também a gente lavava trapos 

Nas pedras lisas, nas corredeiras; 

Catava limo, topava sapos 

(Ai, ai, que susto! Virgem Maria!) 

Do tempo, só se sabia 

Que no ano sempre existia 

O bom tempo das laranjas 

E o doce tempo dos figos... 

Longínqua infância... Três Barras 

Plena de sol e cigarras 

(KOLODY, 2001, p. 179-180) 

 

A leitura deste poema reflete a experiência de vida da autora, ela faz uma leitura 

de sua memória e recria situações de uma região sentida, de um espaço rural vivido, do 

cotidiano prático dos imigrantes que foi o seu próprio cotidiano. A região descrita em seu 

poema, não é somente a do espaço de Três Barras, mas sim o reflexo da vida dos 

imigrantes em diferentes cidades paranaenses para qual migraram, como por exemplo: 

Rio Negro, Prudentópolis, Marechal Mallet, Rio Azul, Mamborê e Cruz Machado. É a 

região sentida, vivida e praticada. É a identidade de um determinado povo que expressa 

e dissemina sua cultura dentro de uma região simbólica, sendo a região não só o espaço 

mas também os sentidos de tempo e história em torno dela.  
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Destacamos na poesia, o cão com nome eslavo, fator simples mas um elemento 

para se pensar no cotidiano do povo ucraniano. Ao batizar o cão com um nome ucraniano, 

percebemos o não afastamento da cultura dos imigrantes de forma que neste mesmo 

poema é colocado um sentido amplo de saudade do interior em que a poetisa viveu. Tudo 

isso entra em ressonância com as palavras de Albuquerque Júnior: 

A identidade nacional ou regional é uma construção mental, são 

conceitos sintéticos e abstratos que procuram dar conta de uma 

generalização intelectual, de uma enorme variedade de experiências 

efetivas. Falar e ver a nação ou a região não é, a rigor, espelhar estas 

realidades, mas cria-las. São espaços que se institucionalizam, que 

ganham foro de verdade. Essas cristalizações de pretensas realidades 

objetivas nos fazem falta, porque aprendemos a viver por imagens. 

Nossos territórios existenciais são imagéticos. (ALBUQUERQUE 

JUNIOR, 2006, p. 38.) 

 

De acordo com o autor, os elementos culturais que servem de referência a uma 

determinada região não apenas lhe dão características, mas lhe conferem uma identidade, 

e visibilidade. A região é uma invenção, engendrada por meio das práticas sociais, como: 

relações interpessoais, discursos, conflitos etc. Pois as mesmas se inserem num campo de 

embates que, na perspectiva de Bourdieu (1989, p. 127), “é uma dominação simbólica”, 

ou uma luta simbólica que permeia e escoa em todas as dimensões e ramificações sociais, 

impressos também nas ações das práticas cotidianas do homem comum. Assim as 

existências imagéticas e simbólicas criadas por Helena Kolody sintetizam o cotidiano da 

cidade de Três Barras no começo da década de 1920. A autora cristaliza a imagem de um 

interior simples, da vida rural em consonância com a natureza, da inocência das crianças, 

uma história romântica na qual ela preocupa-se em mostrar as canções de roda, o trabalho 

das lavadeiras na beira do rio, tudo de forma harmônica e sem conflitos.  

Kolody registra uma época de familiarização dos imigrantes com o novo território, 

cristalizando a construção de uma identidade que mostra os imigrantes ucranianos em 

harmonia com o ambiente, felizes por poderem reproduzir seus hábitos. Nas palavras de 

Bourdieu: “Sendo produto da história, o habitus é um sistema de disposições aberto, 

permanentemente afrontado a experiências novas e permanentemente afetado por elas. 

Ele é durável, mas não imutável” (2002, p. 83). 

Ou seja, a reprodução dos hábitos dos imigrantes no mundo rural, e a assimilação 

da bagagem cultural dos mesmos, seguindo o conceito de Pierre Bourdieu, esse é um 

habitus durável, mas não está seguro de sofrer mudanças. Neste caso, Kolody deixa de 

lado problemas e conflitos que toda adaptação tem, como a disputa por trabalho com os 

nativos, a falta de recursos pela distância do interior em relação a capital do Estado, ou a 
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falta de infraestrutura. Ou seja, Kolody, nos mostra o cotidiano em que os imigrantes 

apenas desfrutam do território em sua composição poética. 

Para pensarmos nosso objeto, o poema “Infância” de Helena Kolody, constatamos 

que a identidade cultural se refere às particularidades que um indivíduo ou grupo atribui 

a si pelo fato de se sentir pertencente a uma cultura específica, fato esse que Helena 

sempre evidenciou em sua poética, o pertencimento a cultura eslava. Colocando-se como 

parte do poema, Helena imprime a marca de cultivo à memória, agregando o tema 

nostalgia em sua obra poética. Como podemos perceber nas palavras de Antonio Donizeti 

da Cruz: 

A poesia de Helena Kolody reside na capacidade de ver o mundo com 

uma visão peculiar. O evocar e recordar são formas de contemplar o 

mundo, a vida, as coisas. A poeta parte da experiência cotidiana e a 

projeta num fluxo de imagens, emoções e pensamentos, num universo 

lírico sob forma de poesia. O retorno às origens, a (re)visitação da 

infância pelo sujeito lírico, a referência à imigração ucraniana, a 

nostalgia e a saudade são temas constantes da poesia kolodyana. 

(CRUZ, 2010, p.118) 

 

A referência à cultura ucraniana no Paraná, aliada ao imaginário da poetisa, remete 

a pensarmos a qual cotidiano o imigrante foi inserido. No meio rural, em pequenas 

cidades, as principais fontes de renda eram da agricultura. Porém, vemos na própria 

história da poetisa, que seu pai era agrimensor e trabalhou na construção das estradas de 

ferro em Cruz Machado20, e posteriormente foi comerciante em Três Barras21. 

 Em sua criação poética Kolody se atenta para as paisagens interioranas das regiões 

em que viveu representando os sentidos que conduzem ao cotidiano imigrante e a sua 

percepção do lugar. No poema “Rio de Planície” da obra Paisagem Interior, de 1941, 

percebemos a simbologia da cidade do interior e do meio rural nas entrelinhas da poesia: 

Minha vida é um largo rio de águas mansas 

-Vida sem ilusões nem esperanças – 

De curso sempre igual. 

Rio sem a imponência das cachoeiras, 

Sem o encanto verde das ilhas, 

Nem o ímpeto rumoroso das corredeiras. 

- Sem grandes alegrias nem profundas mágoas – 

Rio de planície ignorada; rio, cujas águas 

Passarão sem deixar memória 

De sua silenciosa trajetória. 

(KOLODY, 1997, p. 28) 

 

                                                           
20 “Em Cruz Machado. O papai trabalhava como agrimensor prático com o doutor Artur Martins Franco, 

que estava abrindo uma estrada”. (KOLODY, ENTREVISTA, 2017) 
21 “Eu me lembro ainda menina, em Três Barras, onde meu pai foi comerciante”. (KOLODY, 

ENTREVISTA, 2017) 
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As águas mansas refletem a vida “tranquila” do interior, os rios que cortam as 

cidades e que fazem parte da paisagem misturado ao estilo de vida dos imigrantes; a 

simbologia desse poema resulta nas representações interioranas das memórias de Kolody, 

“sem grandes alegrias nem profundas mágoas”, um sentimento de conformidade do 

imigrante ao seu lugar. Como também o mesmo rio faz parte da fronteira sul do Paraná 

com Santa Catariana 22onde temos a divisa das cidades de Rio Negro no território 

paranaense e Mafra pelo lado de Santa Catarina, como podemos perceber nas palavras da 

poetisa sobre o rio que divide as cidades, segundo Kolody (1997, p. 28), “Eu amava o 

largo rio de águas mansas que separa Rio Negro de Mafra. Esse rio aparece em numerosos 

símbolos e imagens em meus versos.” 

A identidade dos imigrantes, seja pelo trabalho ou pela cultura, deixou raízes em 

determinadas cidades no Paraná como: Cruz Machado, Prudentópolis, Guarapuava, 

Mallet, Rio Azul e Rio Negro. Em seus poemas percebemos traços comuns, desde a 

partida da terra natal à experiência do imigrante em terras brasileiras. Kolody, transforma 

as experiências dos seus antepassados em poesia.  

Em A sombra do Rio (1951) Helena Kolody publica o poema “Predestinação”. 

Utilizaremos este poema como análise e representação da vida do imigrante no Paraná. 

Não se pode saber a qual cidade a poetisa se refere. Mas partindo do sentido do emprego 

de região como um espaço vivido e praticado, podemos atribuir tal poema às diferentes 

cidades e regiões em que os imigrantes ucranianos se instalaram. Segue o poema: 

Na juventude, cada qual, secretamente, 

Sonha encontrar um novo rumo para o oriente. 

E muita vez descobre um mundo em pleno mar. 

Se amanhã apartares, Maria, 

A uma terra pujante e bravia 

Que nos traços do mapa não está. 

Não lamentes a sina mudada. 

Ama e sofre, trabalha e confia 

Nesse chão que te elege, Maria. 

(KOLODY, 2001, p.173) 

Através deste poema, Helena cria um personagem de nome Maria, comum tanto 

para brasileiros como para os ucranianos, tendo em vista a forte ligação com a religião. 

A personagem do poema parte do sonho para a realidade. A partida da terra natal é um 

sonho, no qual na juventude tudo é um dilema de planos e sonhos. Ao chegar ao destino, 

                                                           
22 Para mais informações sobre as cidades consultar: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-

cidadania/especiais/retratos-parana/as-pontes-da-amizade-com-santa-catarina-

ahtn2ocp3n114vnh27nses4em 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/retratos-parana/as-pontes-da-amizade-com-santa-catarina-ahtn2ocp3n114vnh27nses4em
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/retratos-parana/as-pontes-da-amizade-com-santa-catarina-ahtn2ocp3n114vnh27nses4em
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/retratos-parana/as-pontes-da-amizade-com-santa-catarina-ahtn2ocp3n114vnh27nses4em
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uma nova realidade, de luta, suor e trabalho árduo. Observamos no poema o conformismo 

com a realidade encontrada. Esse foi para muitos imigrantes o sonho e se tornou a 

realidade. Um mundo novo, que se traçava sem volta, e que agora precisaria fazer desse 

local sua casa, implantando sua cultura a nova terra.  

Maria é a imagem de muitos jovens imigrantes que chegaram ao Brasil, a exemplo 

dos pais de Kolody, que partiram para o desconhecido em busca de uma nova vida, vida 

essa que se iniciou na cidade de Cruz Machado. O poema “Predestinação” pode refletir a 

construção dos sonhos que os pais da poetisa tinham, ou ainda o sonho da família de 

ambos. Segundo Kolody. 

Tanto seu pai, Miguel Kolody (1881-1941), nascido na cidade de 

Bibrky (Galícia Oriental), veio com a família para o Brasil como 

menino de 13 anos e sua mãe Victória Chandrowska (1892-1975), que 

nasceu na aldeia galiciana (também oriental) Yuriampol, perto de 

Borchtchiw, e chegou com seus pais ao Brasil como moça de quase 19 

anos (em 1911). (KOLODY, 1997) 

 

Como se vem afirmando, a construção identitária dos imigrantes eslavos nos 

poemas de Kolody passa pelas experiências que a própria autora viveu, como a cultura, a 

língua, a religião e a sua ligação com o meio social ucraniano, tendo principalmente a 

visão das figuras paterna e materna na construção de sua identidade. Deste mesmo modo, 

mas alimentada por suas experiências, Kolody descreve o cotidiano dos imigrantes 

eslavos, que era o seu próprio cotidiano interiorano, ou seja, a identidade eslava na sua 

poética é a representação da cultura ucraniana e do povo imigrante, que alicerçaram em 

terras do Paraná.  

Outro poema que representa o cotidiano e a identidade dos imigrantes nas regiões 

paranaenses é “Carroça de Tolda”, de 1961. Destaca-se um dos temas mais recorrentes 

em Kolody, o culto à natureza e a terra. Se em “Predestinação” Maria representa o sonho 

compartilhado pelos imigrantes, ao se conformar com a situação encontrada depois da 

partida, “Carroca de tolda” traz à tona a rotina simples do imigrante, os encantos e sorrisos 

de um dia de trabalho, bem como o sofrimento e as lágrimas de saudade e nostalgia da 

pátria deixada no leste europeu. Segue o Poema: 

Cedo, a carroça 

Já vai na estrada. 

Vai a parelha 

Bem ajaezada 

Franja de guizos 

Pela testada... 

Cantam os guizos 

Na madrugada 
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Nesta 

Parece, a tolda 

Lenço de lona. 

De lenço branco 

Vai a colona. 

Pelo arvoredo, 

Há uma neblina, 

Que é um alvo lenço 

De musselina 

 

Rosto curtido. 

Mão calejada 

Guia a colona 

Lenta e calada 

Geme a carroça 

Tão carregada! 

Cantam os guizos 

Na madrugada... 

(KOLODY, 2001, p. 155) 

 

Nas entrelinhas deste poema, além de representar a rotina dos imigrantes, existe 

um conjunto de símbolos, que nos levam a perceber a identidade e a construção social do 

povo ucraniano. Toda uma simbologia pautada na identificação da rotina e do ser 

imigrante; a carroça como meio de transporte e ferramenta de trabalho; a estrada e a 

madrugada, a representação simbólica da natureza, da terra que é o meio de sustento dos 

imigrantes; o lenço de musselina, usado nas cabeças das mulheres imigrantes para 

proteger os cabelos do sol; o canto dos guizos e o gemido da carroça, a marca deixada ao 

passarem os colonos imigrantes pela estrada.  

Para Bourdieu (2004), “o espaço social é determinado por estruturas sociais 

objetivas”, ou seja, por uma multiplicidade de campos sociais, independente da 

consciência e da vontade dos indivíduos, mas que são capazes de orientar suas práticas e 

representações. Ou seja, a identidade ucraniana representada nos poemas de Kolody se 

dá pela visão de mundo, de pensar, de agir e de perceber o ciclo cultural no cotidiano dos 

imigrantes ou para ela própria na sua condição social. 

O poema “Carroça de Tolda” expressa não só o habitus dos imigrantes, mas o 

modo como a vida era organizada, ou seja, a forma com que os imigrantes trabalhavam e 

como sua identidade cultural é assinalada e de certa maneira pensada. Kolody preocupa-

se em registrar as diversas faces da vida do imigrante, participando da construção da 

identidade no espaço cultural praticado, no caso dos fatos descritos no poema, o espaço 

rural e o cotidiano dos colonos imigrantes. Percebemos tal constatação nas palavras de 

Luísa Cristina dos Santos Fontes: 
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A imigração delineia-se em faces socioeconômicas, políticas, afetivas 

e culturais que a transformam em uma realidade somente compreensível 

na movência de um constante reconfigurar-se. As imagens elaboradas 

pelo imigrante participam, paradoxalmente, da construção de 

identidades, num entre-espaço cultural extremamente rico se assumido 

como sabido (particípio de saber) de si e do outro. (FONTES, 2008, 

p.168) 

 

Constituindo imagens fundadas na experiência, no tempo, no espaço vivido e na 

memória, a linguagem poética de Kolody contribui para tornar significativo o mundo dos 

imigrantes. O registro e organização sensível do conhecimento da cultura eslava da autora 

se dá ao repertório cultural, compartilhado em suas obras, cheia de signos e 

interpretações. A identidade ucraniana e sua representação no Paraná, descritas nas 

poesias de Helena Kolody, vai além de uma representação da vida comum, se dá pela 

descrição poética da história de luta de um povo, que deixaram suas raízes vivas através 

da cultura expressa pelos descendentes ucranianos no Paraná. Helena Kolody deixou sua 

voz cantar a poesia e suas mãos desenhá-las, aprendeu desde cedo a valorizar e identificar 

sua cultura e a através de sua obra deu voz ao povo imigrante, tendo como espelho seus 

pais e a sua experiência de vida.  

No entanto, a autora reproduz um discurso que cristaliza a imagem do imigrante 

ideal, do imigrante que supera as dificuldades e transforma o meio rural do Estado. A 

bagagem cultural e a influência do Movimento Paranista, imprime em Kolody as imagens 

que demonstram as subjetividades representadas de forma positiva. No terceiro capítulo 

desta pesquisa, analisaremos as representações do urbano em seus poemas, a 

transformação de vida de Helena que representa o imigrante, ao sair do interior. 

Problematizaremos os desafios e aflições na poética kolodyana, com intenção de não só 

demonstrar a forma de vida dos eslavos na cidade, mas também desconstruir a imagem 

de harmonia passada nos poemas. 
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CAPÍTULO 03  

Representações do espaço urbano nos poemas de Helena Kolody 

 

3.1 A vida na cidade e as memórias do campo 

 

Após analisarmos Helena Kolody como intelectual do seu tempo e as influências 

do Movimento Paranista no registro da história sensível dos imigrantes ucranianos frente 

ao mundo rural, buscaremos entender, nesse capítulo, como a poetisa representa 

poeticamente o cotidiano dos imigrantes no espaço urbano. Pensamos mais 

especificamente: Como a poetisa representa o espaço urbano? Que histórias e 

sensibilidades históricas traz à tona? Como representa o habitus dos citadinos? Como os 

descrevem? Como as mudanças do meio rural para a cidade impactaram na vida e no 

habitus dos imigrantes? Como Kolody insere o imigrante nesse espaço diferente do qual 

ele foi originalmente inserido? Como a cidade proporciona a transformação da identidade 

que se representava enquanto ucraniana?  

Os estudos historiográficos referentes a vida cotidiana e de seus espaços devem 

ser tomados como um rico campo de investigação histórica. Os espaços urbanos oferecem 

uma multiplicidade de imagens, de tipos humanos, de costumes e de linguagens. A 

literatura – e seu gênero poético – pode se transformar em fonte que permite a 

interpretação e o sentido desta multiplicidade. Isso porque a literatura representa os mais 

variados espaços urbanos do Brasil e do mundo. A literatura não só serve para nos 

presentear com romances e comédias mas também ferramenta persuasiva na construção 

da sociedade no decorrer dos séculos.  

Segundo Howard Becker (1993, p. 145): “todos sabem que a literatura, como 

fenômeno de civilização, depende, para se constituir e caracterizar, do entrelaçamento de 

vários fatores sociais”. Dentre esses fatores, o espaço urbano oferece cenários, 

personagens e culturas, uma verdadeira peça de teatro do cotidiano, um palco para os 

escritores que, a partir da vida urbana, constroem imagens que vão compor o imaginário 

a partir da literatura urbana, um teste de diferentes cenários para o argumento do texto, 

do conto ou da poesia que será elaborada.  

Nos estudos culturais que destacam a cidade, é fecundo levar em conta os 

imaginários urbanos coletivos que, junto às ficções, desempenham relevante papel na 

formação das identidades. Segundo Nestor Canclini:  
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Este tipo de aproximação tem consequências para a construção da 

cidadania cultural, porque esta cidadania não se organiza somente sobre 

princípios políticos, segundo a participação “real” em estruturas 

jurídicas ou sociais, mas também a partir de uma cultura formada nos 

atos e interações cotidianos, e em projeção imaginária desses atos em 

mapas mentais da vida urbana. (CANCLINI, 1997, p. 96) 

 

 A cidade imaginada tem seus sentidos ampliados dentro da literatura, a mesma 

literatura que no início do século XIX serviu para criar identidades, tanto nacional como 

regional. Os poemas de Kolody, referentes ao urbano, se encaixam no período que a 

escritora viveu na capital paranaense, Curitiba23, de 1928 a 2004. A partir da análise e 

percepção de alguns dos seus poemas, faremos uma busca para retratar o imaginário 

urbano representado em sua obra poética. 

Helena Kolody, ao longo de sua vida, como já tratado nos capítulos anteriores 

desta pesquisa, escreve sobre inúmeros temas em suas poesias. Destacam-se a 

religiosidade, a imigração ucraniana, a natureza, a cultura da terra e o cotidiano urbano. 

Ao pensar em cidade, logo temos a imagem do espaço urbano, as grandes metrópoles. 

Mas, se buscarmos o real sentido da cidade, adentramos em diferentes vias, não 

geograficamente, mas na multiplicidade dos sentidos, nas estações do ano, nas festas e 

comemorações, na religião, nos costumes e tradições. As cidades, aglomerações humanas 

por excelência, mais do que o conjunto de ruas, prédios, praças e monumentos, se definem 

como espaços de relações sociais e pessoais, e são estas que constroem sua imagem, sua 

identidade através da história sensível dos seus personagens. 

A cidade é um estado de cultura, onde a sociedade é a engrenagem para seu 

funcionamento. As regiões de sentido, como já dito, transcorrem a poesia kolodyana, 

representando os imigrantes e seus hábitos ou a mudança destes, também no espaço 

urbano. Nas palavras de Marco Aurélio de Souza: 

Nas regiões de memória da poética kolodyana, o tempo não se mede 

pelos relógios ou calendários, e a distribuição das fases do dia, das 

estações do ano e dos fenômenos climáticos responde ao repertório 

subjetivo da escritora. (SOUZA, 2013, p. 293) 

 

                                                           
23 Os descendentes de ucranianos no Brasil constituem hoje uma comunidade de mais de 500 mil pessoas 

e estão localizados em sua maioria – cerca de 80%, ou seja, acima de 400 mil –, no Paraná. Em Curitiba, 

são aproximadamente 55 mil pessoas, porém, o maior percentual ocorre no município de Prudentópolis, 

onde em uma população de acima de 50 mil, 38 mil são descendentes de ucranianos, ou seja, cerca de 75% 

da população, seguido de Mallet, onde o percentual de descendentes de ucranianos gira em torno de 60%. 

(https://oestrangeiro.org/2013/03/06/a-saga-dos-imigrantes-ucranianos-no-brasil/) 

 

https://oestrangeiro.org/2013/03/06/a-saga-dos-imigrantes-ucranianos-no-brasil/
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Kolody mudou-se para a Curitiba no ano de 1928, quando tinha 14 anos. A autora 

representa, em seus poemas, a dualidade vivida por Curitiba em seu período de 

transformação, entre o rural e o urbano, os impactos, não só no cotidiano, mas na natureza 

e na relação do ser humano com seu modo de vida. Nas palavras de Kolody, vemos as 

descrições dessa chegada em Curitiba, ao falar primeiramente da trajetória de seu pai. 

Segundo Kolody: 

Na rua Itupava esquina com a Sete de Abril ele abriu uma casa de 

comércio, que durou alguns anos. Ele vendia fiado, principalmente para 

os amigos. E acabou precisando fechar o negócio, porque, quando eles 

recebiam, iam comprar em outra parte; quando não tinham, compravam 

fiado lá em casa. (KOLODY, Entrevista, 2017) 

 

 Não está descrito na entrevista se esse comércio aberto por Miguel Kolody, 

atendia os imigrantes ucranianos. Porém, ao pensarmos nessa transição do espaço rural 

para o urbano, entendemos que essa prática de comprar fiado, característica do meio rural, 

do espaço dividido pelos imigrantes em que as relações sociais praticadas, são flexíveis e 

simples ao se comparar com a cidade. Percebemos na fala de Kolody e na análise do 

cotidiano urbano, uma mudança de sociabilidade a partir da família de Kolody com o 

meio urbano. No caso, os próprios amigos promoveram a desconfiança, colocando em 

cheque práticas antes habituais como o fiado. 

Na mesma entrevista a José Wille, Helena descreve o quadro urbano de Curitiba 

nessa época.  

Não havia luz elétrica, nem água encanada, nem calçamento. A Itupava 

era uma rua barrenta e passava do lado de um riozinho fundo, onde uma 

vez escorreguei e caí dentro. A gente estudava à luz de lampião e, 

quando saíamos à noite, vínhamos em uma escuridão total, porque na 

rua não tinha luz elétrica. (KOLODY, Entrevista, 2017) 

 

Nesta passagem de transição Kolody encontra um meio urbano não muito 

diferente do rural. Curitiba e a rua em que vivia, ainda não tinham a infraestrutura das 

grandes cidades pelo país. A poetisa ainda destaca na entrevista como era a vida em 

Curitiba nas décadas de 20 e 30. Segundo Kolody: 

Era uma vida sossegada, uma vida boa. Todo mundo tinha frutas e 

verduras no quintal. A gente chegava da escola e a mãe dizia “Agora 

você vai fazer uns canteirinhos para plantar alface, semear não sei o 

quê…”. E, na hora do almoço, “vai buscar um pezinho de alface para 

fazer uma salada”. Tudo era fresquinho... (KOLODY, Entrevista, 2017) 

 

Observamos na fala da poeta que as descrições da vida no meio urbano se 

assimilam com a rotina no campo, boas lembranças que inspiram os textos kolodyanos. 

O sossego, a plantação e o consumo de hortaliças de produção própria, enfim, uma vida 



84 
 

 
 

boa. Mas conforme Curitiba cresce, a visão de um novo lugar e de suas transformações é 

sentida no desenrolar de sua vida e obra. Percebemos esses detalhes na poesia “Olhos de 

Antes”, publicada originalmente na obra Poesia Mínima de 1986. Segue a poesia: 

Em vão, percorro a cidade 

com meus claros olhos de antes. 

As ruas não são as mesmas... 

E são outros os passantes. 

(KOLODY, 2001, p. 45) 

 

Os versos deste poema soam como um canto de angustia e aflição da autora, os 

seus olhos são os mesmos, porém o que eles veem não são nem as ruas nem as paisagens 

do campo. O que a autora agora observa, é um lugar desconhecido, com pessoas 

desconhecidas. A cidade oferece isso, paisagens que mudam dia após dia, habitadas por 

pessoas que muitas vezes somente passam por ali.  

Na poesia “Tempo Acelerado”, também da mesma obra, Kolody faz a ligação do 

tempo com o envelhecimento, com a passagem da vida. Seria a cidade que faz a vida 

passar mais depressa? Neste caso, a autora deixa claro que enquanto no campo, as tardes 

eram longas embaixo das árvores observando os pássaros cantarem, na paisagem urbana 

esse tempo é desprezado pelos ponteiros acelerados da rotina. Segue o poema: 

A dor acelera 

os ponteiros do tempo. 

Quantas vezes se envelhece 

muitos anos num minuto! 

(KOLODY, 2001, p.46) 

 

As lembranças de Kolody são lembranças coletivas, lembranças vividas por ela e 

por muitos imigrantes que fizeram o caminho de transição do campo para a cidade. São 

sentimentos, são aspirações de vida, são formas de lembrar o tempo que ficou pra trás, e 

da aceleração deste tempo no meio urbano que não é mais cíclico, pois passa a ser 

controlado pelos ponteiros do relógio. Uma bagagem carregada de sentimentos e sonhos, 

que agora dependem de um novo cenário para acontecer. Segundo Maurice Halbwachs: 

Nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas 

pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós 

estivemos envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É por que, em 

realidade, nunca estamos sós. (HALBWACHS, 1990, p. 26) 

  

As lembranças e experiências da poetisa são de uma comunidade, de gerações e 

de uma grande leva de imigrantes e ascendentes que trocaram o campo pela cidade. A 

poesia kolodyana representando a transformação de identidade do imigrante ucraniano, 

vem carregada de memórias coletivas, memórias que podem ser parte de sua família ou 
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não. O sentimento de pertencimento de Kolody ao campo é nítido em sua escrita, 

transitando em práticas e costumes dos imigrantes. Vejamos a poesia “Timbre” da obra 

Sempre Palavra de 1985, em que pode se perceber a carga de memórias presente em seu 

texto. Segue o poema: 

Os que vieram antes 

abriram trilhas na selva. 

São nossas, hoje, 

as opções, 

as conquistas 

as descobertas. 

Persistem em nosso mapa 

os roteiros que traçamos. 

Perdem-se para nós 

os caminhos 

que não guardam 

o timbre 

de nossos passos. 

(KOLODY, 2001, p.58) 

 

As opções, as conquistas e as descobertas podemos entender como os desejos dos 

imigrantes ucranianos ao imigrar para o Brasil; mesmo que muitas vezes não fosse uma 

opção, as conquistas e descobertas, sejam elas positivas ou negativas, fazem parte da 

memória e da identidade do povo imigrante. Mas quantos imigrantes, ao chegarem na 

cidade, mudam de perspectiva? Quantos não guardaram o timbre dos passos de seu 

grupo? Kolody, na figura de poetisa e porta voz dos imigrantes, ao optar por morar na 

cidade descobre um novo cenário e vai atrás de sua conquista, mesmo que essa lhe custe 

viver em um local que pode transformar sua identidade étnica. 

Para pensarmos a identidade representada no urbano podemos dizer que, a 

identidade urbana representa um referencial simbólico de identificação que remete às 

imagens concretas da urbe, mas que a extrapolam, integrando-se a todo um imaginário 

social construído sobre a cidade. A posição social dentro de um campo cultural exercida 

por um determinado sujeito refere-se ao conjunto de suas razões sociais. A multiplicidade 

e a pluralidade, contribuem para o desenrolar artístico de Kolody. Helena,  no decorrer de 

sua obra, observou as transformações do espaço e da cidade e colocou tais observações 

em seus poemas, buscando elevar suas próprias aspirações. O habitus praticado por 

Kolody e os imigrantes nessa época, ainda se referem ao modo de vida interiorano e de 

adaptação ao Estado do Paraná, são as formas e reproduções simbólicas encontradas na 

vida e repassadas para a poética kolodyana.  

Pesavento nos dá a seguinte colocação a respeito da identidade urbana: 
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O texto literário, dialogando com a realidade, pelo seu caráter artístico, 

é capaz de produzir diferentes olhares sobre o urbano que traduzem não 

só as transformações do espaço como as sensibilidades e sociabilidades 

dos seus agentes (PESAVENTO, 1999, p. 13) 

 

Tomamos como exemplo o poema intitulado “Pelos bairros esquecidos” da obra 

Ontem Agora de 1991, Helena se preocupa com a vida de pessoas excluídas em muitos 

bairros periféricos da cidade, onde os sonhos são perdidos; o bairro esquecido, com seres 

humanos e suas vidas. Operários, crianças, pais e mães de família, simplesmente 

esquecidos mas, no entanto, existe uma vida que não para. Formando uma identidade 

imaginária, como o imaginar dos bairros esquecidos de Kolody: 

Pelos bairros esquecidos, 

tantos passos, 

tantos risos, 

tantos sonhos perdidos 

(KOLODY, 2001, p. 32) 

 

Nesta mesma poesia os bairros esquecidos não só se referem aos bairros 

periféricos, mas sim lugares e espaços dentro do espaço urbano esquecidos pela diferença 

com o espaço rural. A identidade imigrante sendo deixada de lado, esquecida ao “mundo 

novo” que a cidade oferece, reprimido sonhos e alterando planos de muitas pessoas. 

Kolody fica em meio a esses sentimentos, uma mistura da sua experiência com a 

observação do cotidiano dos imigrantes e demais citadinos. Segundo Maurice Halbwachs 

(1990, p. 86), “toda a memória coletiva tem por suporte um grupo limitado no espaço e 

no tempo”. Kolody deixa claro seu grupo e percorre em seus poemas um determinado 

tempo, as recordações da vida no campo determinam o sentimento de pertencimento as 

memórias dos imigrantes ucranianos.  

O poema “Fera de Circo”, publicado na obra Trilha Sonora de 1966, é reflexo do 

sentimento da autora com as memórias de seu grupo, não é expressamente escrito, mas a 

poesia revela o peso das palavras ao referir-se às memórias. Os olhos da fera no poema 

são os olhos do imigrante, desfilando sua solidão em meio a uma multidão.  

No espelho de seus olhos resignados, 

desfila a colorida multidão. 

A distrair o tédio inumerável. 

Ondula no ar o vozerio imenso. 

No lago de seus olhos taciturnos, 

dorme, inconsciente, a nostalgia 

das silenciosas solidões nativas. 

(KOLODY, 2001, p.122) 
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A nostalgia das solidões nativas, é a lembrança da vida no campo, uma solidão 

boa que reflete a vida calma dos imigrantes, diferente da solidão urbana, dominada pelo 

tédio da cidade, misturando as vozes nas multidões, um sentimento de estar só em meio 

de um espaço populoso. Percebemos que em seus poemas, nas mais diferentes fases e 

temas, Helena Kolody faz analogias ao seu grupo pertencente, os imigrantes são 

lembrados diretamente e indiretamente em seus escritos. Para Halbwachs: 

A memória coletiva é um quadro de analogias, e é natural que ela se 

convença que o grupo permanece, e permaneceu o mesmo, por que ela 

fixa sua atenção sobre o grupo, e o que mudou, foram as relações ou 

contato do grupo com os outros. (HALBWACHS, 1990, p. 88) 

 

 Kolody reúne memórias dos imigrantes e recoloca essas memórias principalmente 

do cotidiano rural, ao referir-se a cidade, demonstrando um sentimento de tristeza mas 

com certo conformismo perante a situação, as relações de contato do seu grupo mudam 

conforme sua vida muda, porém as lembranças do cotidiano dos imigrantes é sempre 

relacionada de alguma forma. 

É perceptível que Curitiba e seu espaço fossem a terra prometida de Kolody; 

aspirada e desejada pelos imigrantes que no Estado chegavam. Percebemos que foi em 

Curitiba, em meio à transformação de campo em cidade, que a autora revela a paisagem 

que influenciava sua vida diretamente. Segundo a poetisa: 

Hoje, moro em um apartamento cujas janelas se abrem para a praça 

mais movimentada de Curitiba. Terminal de ônibus que levam a quase 

todos os bairros da cidade. Raramente escrevo. Agora sou uma simples 

espectadora. Igual a uma camponesa, que se senta no fim da tarde e vê 

a vida acontecer... Mas que continua sonhando! (KOLODY, 1997a, p. 

13) 

 

A vida que Kolody observa pela janela não se desprende do discurso e das 

representações do meio rural. Kolody experienciou características interioranas e agora é 

espectadora, se adaptando lentamente ao espaço urbano. Os imigrantes que escolheram a 

cidade para residir, encontraram também dificuldades e outras visões do que era a vida 

no campo. 

Segundo Luiza Fontes, que escreve sobre a Terra estrangeira de Helena Kolody;  

Sua pátria é sobretudo Curitiba. Curitiba é a Terra Estrangeira de 

Helena Kolody. Curitiba é a Ucrânia revisitada. É mais que um mero 

nicho de enraizamento. Curitiba soube preservar e potencializar sua 

pluralidade, sua multivocidade, seu “cosmopolitanismo.” (FONTES, 

2007, p.177) 

 

Nessa mesma lógica, a poetisa escreve sobre seu passado pelas cidades do interior 

paranaense em que viveu. Em alguns poemas escritos sobre tais cidades e suas 



88 
 

 
 

representações, partimos de sentimentos que vão além do urbano e do rural; tanto o espaço 

das cidade como do campo, vão além do físico e do material das construções. Nesse 

sentido, buscamos analisar o contexto em que as ideias de campo e cidade são construídas 

e o que está associado a essas ideias. 

Sua obra expressa uma questão recorrente na história da literatura: a idealização e 

o saudosismo em relação ao passado e ao mundo urbano. A literatura com sua linguagem 

registra uma época, parte da história e da memória. Não só com sua subjetividade, mas 

com uma leitura do seu próprio tempo; são as representações de um dado momento do 

mundo na história. Helena realiza um debate das ideias e pressupostos em voga ao longo 

dos anos, demonstrando empiricamente como e em que momentos a idealização do 

passado e da sua vida se faz presente em seus poemas. 

Para tanto, a poesia kolodyana reside na forma e na capacidade de ver, com uma 

visão original, contemplando o mundo, a vida, as coisas. A poetisa parte da experiência 

cotidiana e a projeta num leque de imagens, emoções e pensamentos, num universo sob 

forma de poesia, algo que vai além das representações do imaginário urbano.  

Em outra poesia a autora escreve sobre os menos favorecidos, tema dos poemas 

urbanos, onde configura-se uma visão sobre os personagens “excluídos da história”, mas 

que no espaço urbano são protagonistas. O poema “Marginal” do livro Trilha Sonora de 

1966, expressa todo o sentimento aflorado pela reflexão de um ser humano em condição 

de minoria na sociedade. Segue o poema: 

 

A vida o arrasta pelas ruas 

Tempo distante, repartido em horas. 

Gosto esquecido de comida quente. 

Os dedos lembram o trabalho antigo. 

A alma repele a mágoa de indigente. 

Molambo abandonado em maré baixa, 

Bicho atirado ao sorvedouro da torrente, 

Que se debate, reage e luta, corajoso, 

Mas, afinal, vai afundando, indiferente. 

(KOLODY, 2001, p. 124) 

 

Esse poema é a representação da vida e da sociedade urbana, do marginalizado, 

“molambo”, “bicho”, com sonhos e lembranças, rotulado e excluído pela sociedade, 

personagem existencial de uma história urbana. Está na rua, sem alimentação decente, 

com mãos calejadas por uma vida de trabalho no campo mas que no espaço urbano se 

transforma em indigente, abandonado sofrendo com a indiferença de outros grupos. Ele 

ainda reage e luta, mas vai afundando.  
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No mesmo livro, Kolody escreve o poema “Menino de Arranha – céu”, em alusão 

às construções que dominavam a capital paranaense nos anos 60. Porém, a autora não 

pretende dar importância ao edifício, mas sim ao menino que habita o seu interior. 

Kolody, ao escrever esse poema, não refere-se apenas a um menino, mas coloca a sua 

própria vida habitando um arranha-céu, e o estranhamento do imigrante em um mundo 

diferente do rural, e que agora, a liberdade que procura não está ligada à “fuga” da 

Ucrânia, mas sim à adaptação em um cenário contrário ao que viveu. 

Canarinho preso 

a voar a rosa-dos-ventos 

num mundo de estampas 

Viajam teus olhos curiosos 

imaginados caminhos, 

guardados pelas vidraças, 

camundongo emparedado. 

(KOLODY, 2001, p. 124) 

 

Canarinho preso, camundongo emparedado. Antes livre e sonhador, no espaço 

urbano se sente preso e emparedado. Na obra Vida Breve de 1964, a poetisa escreve a 

poesia “Noturno”, e também referência as grandes construções e a vida em seu entorno, 

um reflexo do cotidiano noturno da cidade refletido nos edifícios de Curitiba, diferente 

das luzes da lua e dos vaga-lumes que foram representados nas poesias em que fala do 

interior. 

Denso jardim de arranha-céus, 

Florindo anúncios luminosos 

E as rumorosas multidões 

Dos que não sabem estar sós. 

(KOLODY, 2001, p. 147) 

 

 A representação do espaço urbano agrega “jardins” de arranha-céus, com 

“floridos” anúncios luminosos, em uma multidão permeada por novos códigos culturais 

que buscam orientar aqueles que não sabem estar sós. Ao analisarmos as poesias de 

Kolody, percebemos que a narrativa literária é capaz de introduzir o leitor num universo 

de alternativas históricas possíveis, permitindo o seu trânsito entre elementos ou camadas 

colocadas à margem da sociedade e da história de diferentes classes e fatos sociais. Uma 

constante construção acerca das representações do espaço urbano e rural, como 

configuração não só do tempo, mas da sociedade retratada. 

Na poesia “Noturno Urbano”, da obra Poesia Mínima de 1986, Kolody escreve 

sobre o cotidiano urbano representado pela figura de alguém em desalento. Percebemos 

neste poema a ligação com a sua própria fala na entrevista a José Wille, sobre como é sua 
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vida em Curitiba, Helena frisa não só a vida urbana e seu cotidiano transfigurado em 

relação ao mundo rural, mas a vida dos imigrantes fora do lugar a que pertencem e longe 

do seu habitus.  

O cansaço anoitece 

nas solidões aglomeradas 

Noite alta, 

velam janelas, 

semáforos insones. 

Nem um trilar de grilo 

estremece a teia do tédio, 

(KOLODY, 2001, p, 50) 

 

Se a vida no interior lhe proporcionava um cotidiano cheio de imagens e 

representações, o círculo urbano lhe oferece novas aspirações, contrárias e difíceis de 

aceitar. O tédio que a poetisa narra, é a cidade em que o tempo não passa e torna-se 

desagradável. Se no campo o imigrante se adaptou com certa facilidade e enfrentou as 

adversidades com esperanças e perspectivas de sucesso, nota-se que a adaptação ao 

mundo urbano teima em não acontecer. Cansaço, solidão, prédios, semáforos, ausência 

de ruídos da natureza, parece um mundo artificial. Segundo Kolody, ao responder a 

pergunta de José Wille: “Depois de ter passado pelo campo e cidades do interior, a 

senhora vive hoje num apartamento, na região central de Curitiba. Como é a 

convivência?”  

É dura, porque onde eu moro é barulho noite e dia. A gente está 

enlatada! Até o sol quando nascia, eu via… Agora, construíram uns 

prédios altos, e eu só o vejo quando já são 11 horas da manhã. A gente 

fica mais ou menos emparedada. Isso é triste, mas pego um ônibus, saio 

um pouco, vou para fora e vejo a Curitiba que era. (KOLODY, 

ENTREVISTA, 2017) 

 

Kolody deixa claro sua tristeza em relação a cidade e o seu modo de vida. O estar 

enlatado, sem ver o sol nascer, o barulho dos carros, a noite na cidade que não acolhe o 

imigrante. A identidade e o habitus sendo transformados no espaço social urbano. A visão 

do imigrante que a autora nos passa é a visão de refugiado, em território disperso de seu 

cotidiano, o mesmo refugiado que desembarcou no interior e foi por ela representado 

segundo as aspirações do Movimento Paranista, como o imigrante ideal, e que agora sofre 

como apenas mais um em meio a tantos. Como percebemos no poema “Refugiado”, a que 

já havíamos nos referido. 

Desembarca, 

estrangeiro 

e sozinho. 

Percebe o olhar inimigo 
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dos que o cercam, ao chegar. 

(Mais um com quem repartir. 

Mais um que ocupa lugar.) 

(KOLODY, 2001, p.50) 

 

Neste momento, o imigrante é só mais um no espaço urbano. Desembarca atrás 

de oportunidades que perdera no interior. Porém, o mesmo que antes ocupava lugar de 

destaque, agora sofre sendo apenas mais um no meio da multidão no centro urbano, o 

imigrante sente o espaço cada vez menor. Esse fato se configura por Curitiba receber um 

grande número de pessoas de diferentes etnias, entre eles os imigrantes eslavos, 

transformando a cidade em um centro de diversidade étnica. Alemães, italianos, 

poloneses, ucranianos, sírio-libaneses, japoneses, negros, entre outros, dividem o mesmo 

espaço, disputam os mesmos empregos. Segundo Paulo Augusto Tamanini: 

O fervilhar do progresso urbano trouxe para Curitiba não só a circulação 

da técnica e dos saberes de um futuro centro metropolitano, como a 

multiplicidade étnica marcada pelos variados fenótipos, crenças e 

idiomas que aprenderam (forçosamente ou não) a compartilhar o 

mesmo espaço territorial. (TAMANINI, 2011, p. 464) 

 

Neste contexto, a adaptação dos imigrantes em Curitiba parte do estranhamento 

do novo, para a incerteza, sentimento esse já experimentado por muitos e por seus 

ancestrais que desembarcaram nas levas migratórias no final do século XIX ou em 

décadas anteriores. Os imigrantes não só teriam que se adaptar ao novo espaço, como 

também à nova concepção de cotidiano, de rotina e de costumes em torno da urbe. 

Segundo Tamanini: 

[...] o que pode ser tomado como instrumento para observar que o 

imigrante ucraniano, alocado em Curitiba, estava compelido a um 

confronto contínuo com as vulnerabilidades advindas do novo, 

visivelmente sentidas, para poder reconquistar aquele modo cômodo de 

existir, dado pelas certezas. Muitos indícios característicos da vida 

urbana contribuíram para criar e alimentar o sentimento de incerteza 

principalmente nos imigrantes ucranianos acostumados aos cenários 

mais pacatos e ao aconchego de seus pares. Para eles, a aparente 

desregulamentação, a ilusória falta de direção do urbano e a 

multiplicidade de rostos outros e fenótipos destronavam qualquer 

certeza de perpetuidade. O invisível escondido nas dobras da certeza 

deslocava, subvertia e contrapunha outra maneira de buscar a 

legitimidade da arte de fazer-se ucraniano em uma cidade que se 

reinventava, sob a luz do dia. (TAMANINI, 2013, p. 115) 
 

O fazer-se ucraniano colocado pelo autor, refere-se também à transformação da 

identidade no meio urbano. Se nos poemas de Kolody, sobre o interior, o imigrante reluzia 

alegre pelos campos sua língua, sua religião, a culinária, as danças e tradições, a cidade 
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revela-se contrária às expressões culturais dos imigrantes. A cidade apresenta outras 

lógicas de conduta e de trabalho no qual o que mais importa é o dinheiro. A poesia 

“Cifra”, da obra Infinito Presente, de 1980, apresenta características que nos remetem a 

pensar os imigrantes no cenário urbano. Segue o poema: 

Na floresta reduzida 

a formulários e fichas, 

extravia-se o vivente. 

Desumaniza-se em números, 

códigos e referências. 

Sacia a fome eletrônica 

dos computadores. 

(KOLODY, 2001, p .78) 

 

A floresta reduzida representa a cidade em referência ao campo. Se antes os 

imigrantes utilizam-se de ferramentas para o sustento, agora, na cidade além de 

enfrentarem os desafios urbanos, precisam concorrer e “alimentar” as máquinas. O 

vivente que se extravia e é desumanizado em números, faz com que a cidade seja um fator 

para a desagregação da identidade ucraniana, impondo ao imigrante uma relocação na 

sociedade, que implica uma nova forma de pertencimento diferente da que estava 

acostumado no meio rural.  Segundo Albuquerque Júnior: 

A região não é uma unidade que contém uma diversidade, mas é 

produto de uma operação de homogeneização, que se dá na luta com as 

forças que dominam outros espaços regionais, por isso ela é aberta, 

móvel e atravessada por diferentes relações de poder. 

(ALBUQUERQUE JUNIOR, 1999, p. 24) 

 

Ou seja, o imigrante no meio urbano é inserido em um espaço heterogêneo, 

permeado por novas e múltiplas relações de poder, dividindo sua identidade cultural com 

diferentes grupos. As referências homogeneizadas que vimos com o paranismo ainda se 

dá por meio da valorização dos imigrantes, embora estes, no espaço urbano, rivalizem 

entre si empregos e dinheiro. 

Analisando como a inserção e a mudança dos imigrantes ucranianos do ambiente 

rural para o urbano influenciou nos costumes e na adaptação dos mesmos na cidade, 

Kolody representa sua trajetória em Curitiba relacionando a vida dos imigrantes com o 

espaço urbano. Dessa maneira, ao olharmos para a literatura e sua relação com a cidade, 

o rural e o imaginário, focamos na direção da vida dos autores, nos seus sonhos e 

experiências. As representações poéticas de Kolody sobre o espaço urbano inspira um 

novo pensar para os sentimentos e emoções retratados nos poemas. Esses vão muito além 

das fronteiras dos livros, se transportam em ideias e maneiras de se viver.  
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3.2 A transformação da identidade ucraniana no espaço urbano 

 

Ao longo desta pesquisa, analisando a vida e a obra de Helena Kolody, 

percebemos que a identidade ucraniana é algo presente em sua escrita, o passado 

retratando a chegada de seus ascendentes, o cotidiano no campo e a vida dos imigrantes 

na cidade. No espaço urbano os poemas de Kolody remetem a transformação da 

identidade ucraniana. Em meio a novas relações de trabalho e de convivência, a autora 

deixa claro em seus escritos o saudosismo, relembrando e enaltecendo o mundo rural, as 

paisagens, o cotidiano simples e toda a esfera que cercava sua infância. As marcas do 

tempo revivem e se conectam ao seus poemas. A menina camponesa, ainda faz parte e 

por vezes domina a mulher urbana. O passado, que incessantemente cresce, também se 

conserva na sua escrita, acompanhada por inteiro a cada instante e acomoda-se junto a 

vida e a carreira da poetiza. No poema “Passado Presente”, da obra Sempre Palavra de 

1985, Helena retrata o sentimento de nostalgia de um passado, de um lugar, sem 

denominação no poema, mas que nos faz pensar em suas marcas deixadas no interior. 

Segue a poesia: 

Ilusório regressar, 

pelos caminhos de agora, 

aos dias que se apagaram. 

O rosto de ontem mudou. 

Lugar que foi, não é mais. 

O viver é diferente. 

Somente em nós, tudo existe 

e não se extingue jamais. 

Tempo guardado em lembranças, 

a saudade nos devolve 

todo o presente de outrora. 

(KOLODY, 2001, p. 60) 

Saudade, lembranças e mudanças. Neste poema, Kolody descreve a transformação 

da identidade a partir da ilusão de um regressar a dias que não existem mais, porque agora 

o viver diferente é a vida na cidade, com espaços reduzidos, a multidão pelas ruas, de 

certa forma o imigrante que agora pertence a esse espaço deseja a vida de outrora no 

campo. Helena recorda o tempo passado, mas sabe que esse só vive na sua memória, 

chega a ser uma ilusão tentar voltar como era antes. “Presente Passado”, é o sentimento 

de tristeza e conformidade dos imigrantes, o querer voltar a reviver o tempo no interior 

do Estado que agora só se tem por lembranças. 

No poema citado, podemos analisar o discurso de acontecimentos do presente que 

não se desprende do passado: “o rosto de ontem mudou. Lugar que foi, não é mais”. Estas 
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palavras evidenciam o sentimento da poeta em relação ao passado, o lugar podemos dizer 

que seria a vida no campo, algo que foi e não é mais, até o seu rosto mudou, seja pela 

tempo, pela idade ou pelo sofrimento da nova realidade. “Somente em nós, tudo existe e 

não se extingue jamais”, é perceptível analisar essa frase em relação as lembranças, tempo 

que não se pode mais ter, mas que fica guardado na memória e nos poemas de Kolody. 

Evocar o passado e as lembranças é uma prática kolodyana e uma maneira de tornar a 

vida mais fácil de ser vivida pela poetisa. 

Em entrevista à jornalista Telma Serur para o Jornal Nicolau24, Helena aos 75 

anos e vivendo em Curitiba, responde uma questão sobre a capital paranaense. Ao 

perguntar para a poetisa se Curitiba lhe agrada, Telma Serur tem a seguinte resposta: 

Eu gosto. Sou uma enamorada de Curitiba. É uma cidade um pouco 

esquecida, fora dos outros tempos. Mas a considero uma cidade 

vibrante, jovem, por ser universitária. Sei que se vive muito aqui. Não 

vou, mas sei que há bares, como o Bar do Cardoso, o Café Poesia, onde 

há um sanduiche com meu nome. Tudo isto eu sei de longe, por que não 

saio. Sou uma espectadora. Igual uma camponesa, que se senta no fim 

da tarde e vê a vida acontecer. Eu vibro com isto. Meu coração 

curitibano, paranaense, fica feliz de ver isto. (KOLODY, 

ENTREVISTA, 1988) 

 

Analisando a entrevista de Kolody em conjunto com seus poemas, nota-se que, 

por mais que a poetisa tenha uma paixão por Curitiba, ela não vive totalmente a vida da 

cidade, como ela mesmo fala é uma espectadora “igual uma camponesa que senta no fim 

da tarde e vê a vida acontecer”. Os imigrantes no espaço urbano atravessam fronteiras 

sociais e étnicas pois, diferente do campo, os grupos que na cidade vivem são inúmeros, 

das mais variadas etnias. Percebemos nas palavras de Kolody que de certo modo, em 

alguns momentos da vida social, os imigrantes necessitam atravessar essa barreira, ter 

desse contato, ainda que de forma superficial. Segundo Jocelyne Streiff- Fenart e Philippe 

Poutignat: 

Mesmo nas sociedades em que a fronteira étnica assume a forma da 

barreira racial, os mecanismos institucionais de controle de fronteira 

nunca checam a impedir que determinado número de indivíduos a 

transponha. (STREIFF-FENART; POUTIGNAT, 1998, p.155) 

 

De modo que o habitus na cidade permite-nos a análise segundo a qual o indivíduo 

herda ou reivindica características comuns aos demais membros de um grupo e se 

distancia dos mesmos num processo que se chama de individualização. A cidade e o 

                                                           
24 https://editorainsight.com.br/entrevista-de-helena-kolody-ao-jornal-nicolau/ 
 

https://editorainsight.com.br/entrevista-de-helena-kolody-ao-jornal-nicolau/
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cotidiano urbano leva a individualização dos imigrantes, fato controverso ao que acontece 

no cotidiano rural, como foi retrato nos poemas em que a autora fala de sua infância no 

interior. Analisamos agora a poesia “Espelho Ausente” da obra Infinito Presente, de 1980: 

Existia no espelho. 

Súbito 

buscando sua imagem, 

não mais se encontrou 

no espaço vazio. 

(KOLODY, 2001, p. 81) 

 

O espelho de Kolody reflete somente um espaço vazio, a imagem que a autora 

procura não mais ali está. Esse espelho é o espelho vazio do imigrante, muitas vezes não 

se reconhecendo mais como ucraniano, vivendo na cidade uma vida que não lhe pertence. 

A origem ucraniana e a vida no campo passa a ser um lugar mítico, impossível de ser 

resgatada, enquanto o lugar de destino na cidade nunca o acolherá plenamente. Trata-se 

então de uma identidade fragmentada que segundo Hall: “é exatamente a experiência 

diaspórica, longe o suficiente para experimentar o sentimento de exílio e perda, perto o 

suficiente para entender o enigma de uma ‘chegada’ sempre adiada” (HALL, 2006, p. 

393).  

O poema “Sintonia”, também de 1980, revela essa identidade fragmentada da qual 

Kolody escreve: 

Desejo de estar presente 

na vibração deste agora 

de inquietação e procura, 

coragem e afirmação 

Bem dentro do coração 

que supera o sofrimento 

Estar no exato momento 

em que o pensar se liberta 

de suas grades e muros 

Contagiar-se de espera. 

Lavrar os dias futuros. 

(KOLODY, 2001, p.81) 

 

O libertar-se de grades e muros percorre a mudança do lugar dos imigrantes, que 

acarreta mudanças na maneira como eles se veem e como enxergam os outros. A 

identidade do imigrante no espaço urbano está em transição, devido ao novo local que 

vivem, as novas experiências e pessoas que convivem, um espaço hibrido marcado pela 

tentativa de fuga da realidade, recorrendo às memórias da vida que esses imigrantes 

ucranianos bem como outros deixaram no campo. Helena ao se dizer espectadora da vida 

na cidade, vai de encontro com suas lembranças, com a vida que deixara no campo, 
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mesmo tendo vivido por pouco tempo no espaço rural. Dessa forma, a realidade urbana, 

para os imigrantes se apresenta em constante transformação onde o tradicional e o 

moderno confrontam-se diariamente.  

As experiências e as memórias de Kolody em seus poemas vão de encontro com 

a experiência de dois mundos o rural e urbano. No entender de Tamanini:  

Os ucranianos de Curitiba, experienciavam o entrecruzamento de 

diferentes tempos históricos: tradição camponesa e práticas modernas 

do viver, fazendo-se presente em espaços e tempos contemporânea. 

(TAMANINI, 2001, p.468) 

 

Ao recordar a juventude na cidade de Curitiba, Kolody escreve lembranças da 

cidade em transformação, a capital com aspecto de cidade do interior. Mistura de 

paisagens, entre ruas e pomares, sábias e bondes. A lembrança da poeta é a lembrança das 

vozes que não se calam em sua memória, transpassadas na escrita. Vejamos o poema 

“Curitiba, cidade menina”. 

 

Curitiba, cidade menina 

paisagem do meu amanhecer. 

Por toda parte, a marca de meus passos, 

o fantasma de meus sonhos. 

Jardins, pomares, 

pinheiros e mais pinheiros, 

onde moravam sabiás cantores 

e bem-te-vis moleques. 

As torres da Catedral olhavam 

por cima dos sobrados. 

Carroças de Santa Felicidade 

trepidavam no calçamento das ruas 

e faziam tremer a voz cantante das colonas italianas: 

- "Qué comprá lenha, 

batata doce, repolho,óvo!" 

Bondes elétricos circulavam, vagarosos, 

do centro para os bairros. 

Perdia-se nos longes o pregão 

do peixeiro português: 

- "Pei.....xe! Camarão!" 

Corria pelas ruas 

o anúncio dos pequenos jornaleiros: - 

"Gazeta do Dia" - "Diário da Tarde!" 

Estudantes eletrizavam a cidade 

com sua ruidosa juventude. 

Acotovelavam-se risos e conversas de crianças, 

pombos brancos a caminho da escola. 

Recordo Curitiba adolescente. 

Uma névoa de saudade me envolve o coração. 

(KOLODY, 1997, p. 94) 
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O sentimento de Kolody é de saudade, de um cidade que se misturava entre espaço 

urbano e rural, porém essa mistura foi se perdendo ao longo do tempo. A poetisa 

experenciou diferentes épocas da capital paranaense. Percebemos que a sua narrativa é 

capaz de introduzir o leitor um universo de alternativas históricas possíveis, permitindo o 

seu trânsito entre elementos ou camadas colocadas à margem da sociedade e da história 

de diferentes classes e fatos sociais. Uma constante construção acerca dos cotidianos 

urbano e rural, como uma configuração não só do tempo mas da sociedade representada 

nos poemas.  

A vida na cidade insere Helena Kolody e os imigrantes na modernização do estilo 

de vida. Se no começo dos anos de 1930 não se tinha nem luz elétrica em determinados 

lugares de Curitiba, ao passar dos anos houve uma aceleração e um crescimento 

tecnológico. A poesia “Motivo Cibernético”, escrita em 1970, na obra Tempo, nos faz 

perceber como a autora absorveu essas transformações e que de certo modo, 

influenciaram sua escrita e a transformação da identidade imigrante. Segue a poesia: 

Polimultiplurimáquinas 

estiram os nossos nervos 

nos giros da exatidão. 

No campo vibrante 

de circuitos e painéis, 

tecniscravos apascentam 

rebanhos sagrados 

de monstros eletrônicos. 

(KOLODY, 2001, p. 99) 

 

Os monstros eletrônicos, os tecniscravos dos quais Kolody escreve, nos remete a 

modernização e a mudança do ser humano frente o mundo. Antes Kolody cantava pelos 

campos floridos, escutava o som do riacho e dos animais, agora os painéis eletrônicos, as 

luzes e os circuitos desviam a camponesa de sua herança ucraniana. Segundo Stuart Hall: 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 

sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as 

paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 

localizações como indivíduos sociais. (HALL, 2001, p. 09) 

 

Analisando os poemas e as falas de Kolody, percebemos uma transformação da 

identidade pessoal, ocorrendo uma perda de “sentido de si”, a qual é chamada de 

deslocamento ou descentração dos sujeitos do mundo social e cultural, e de si mesmos – 

sofrendo a conhecida “crise de identidade” (HALL, 2001, p. 09). Para Cuche (2002, p. 

177), “a identidade existe como uma forma do sujeito se localizar em um sistema social 

e ser localizado socialmente”. Neste caso, os poemas analisados evidenciando o espaço 
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urbano nos levam a perceber um afastamento da figura do imigrante com o espaço social 

e com seu grupo. Vejamos o poema “Clones” de 1988, da obra Viagem no Espelho: 

Seres programados: 

as mesmas atitudes, 

as mesmas ideias, 

as mesmas decisões. 

(KOLODY, 1997, p. 60) 

 

Entendemos que a identidade é um mecanismo para situar o indivíduo em um 

grupo social que o distingue dos demais grupos, seja pela diferença ou pela semelhança. 

Os seres programados são os imigrantes que perderam parte da sua identidade, que não 

mais se distinguem dos outros grupos, que agora se assemelham ou são iguais, partilhando 

as mesmas ideias e tomando as mesmas decisões. A urbe impõem um cenário em que o 

imigrante não mais toma suas decisões por ele, mas sim toma as decisões da sociedade, 

imprimindo um novo ritmo de vida, um novo estilo e um novo pensamento. 

O imigrante é um indivíduo no plural, por fazer parte de um grupo, porem são as 

singularidades desse grupo que o diferem dos outros; a mudança de espaço, de relações 

na cidade, faz em que, de forma natural, o imigrante perca as singularidades do seu grupo, 

pode manter-se no plural, mas de um modo diferente do qual pertencia no campo. Stuart 

Hall (1999) afirma que “as identidades nacionais são formadas e transformadas no interior 

da representação”.  

A compreensão de como esses componentes estão intrincados e de que forma são 

apresentados na atual forma dos imigrantes na cidade nos permite perceber em como a 

cidade corresponde a uma subjetividade coletiva e de que forma seus sujeitos se 

relacionam com o espaço. Assim, o espaço urbano talvez possa ser entendido como uma 

obra sempre inacabada, presa ao reconstruir pelo pensamento e pela ação prática.  

Tanto o espaço rural quanto o urbano são para Kolody e para os imigrantes um 

espaço sensível, com sentidos e símbolos. Na cidade ganha-se uma nova proporção e um 

novo sentido em alguns aspectos como o trabalho, as relações sociais, o tempo e o 

cotidiano. A poética kolodyana no espaço urbano é uma experiência vivida e, por este 

motivo, alguns fatores são incorporados a vida dos imigrantes como representações 

através das quais a memória se utiliza como fato marcante em que a poetisa escreve por 

meio da sua lembrança. 

Para Halbwachs (2006), “as relações sociais estão constantemente presentes na 

formação das memórias e somente a partir delas o sujeito é capaz de lembrar”. No poema 

“Fim da Jornada”, escrito originalmente na obra Vida Breve, de 1964, Kolody representa 
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a volta para casa ao final de um dia de trabalho e compara com essa situação com a de 

um camponês.  

Caminhar ao encontro da noite. 

Como o camponês regressa ao lar. 

Após um longo dia de verão. 

Sem pressa ou cuidado. 

Na tarde ouro cinza. 

Sozinho entre campos lavrados. 

E as colinas distantes. 

Caminhar ao encontro da noite. 

Sem pressa ou cuidado. 

A noite é somente uma pausa da sombra. 

Entre um dia e outro dia. 

(KOLODY, 2001, p. 143) 

 

Encontramos nesta poesia uma dualidade nas palavras da autora, se o regresso do 

camponês depois de um dia de trabalho em um dia de verão é sem pressa e sem cuidado, 

do imigrante no espaço urbano se mostra ao contrário. Existe a pressa de se chegar em 

casa e existe o medo na volta para casa devido à violência da cidade. Diferente do campo 

em que um dos únicos cuidados a se tomar é de observar as paisagens que enfeitam o 

entardecer do campo. A noite sendo apenas uma pausa de sombra, é a fuga do imigrante 

entre um dia e outro de trabalho no meio urbano.  

A identidade do imigrante ucraniano transformada e adaptada ao novo cenário 

reflete situações em que o cotidiano lembra o exílio. A solidão, o tédio, as paisagens que 

se transformam do dia para a noite na cidade, fazem do imigrante representado por Helena 

Kolody, um figurante do espaço urbano. O imigrante, assim como a poetisa, deixa de lado 

o papel principal das paisagens rurais para se tornar apenas mais um no meio da multidão, 

torna-se ausente no seu próprio mundo. A identidade do imigrante é, nesse sentido, 

relacional, e as diferenças são estabelecidas por uma marcação simbólica no espaço em 

que vivem.  

A mudança de lugar, causa a quebra e a transformação de identidade, Kolody 

representa os elementos de transformação em seus poemas, reiterando-se que a identidade 

imigrante no espaço urbano representa a mudança de comportamento e relação cotidiana 

dos mesmos, pois pelo espaço e pelo lugar o indivíduo se identifica dentro de uma 

sociedade. Segundo Bosi, “a memória de nosso grupo é tão contínua quanto os locais em 

que nos parece que ela se conserva” (BOSI, 1987, p. 183). Em muitos casos, o indivíduo 

cria uma certa resistência com a mudança de espaço e local, como por exemplo o 
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imigrante em resistência a vida urbana com a rural, se aparentemente ele aceita, no seu 

interior o desejo é outro. Percebemos esse desejo no poema “Exílio”, da obra Vida Breve. 

Somos tão estrangeiros nesta vida! 

Vivemos doloridos e insatisfeitos. 

Há sempre uma farpa 

Cravada num nervo sensível. 

Em tudo, sempre uma ausência. 

Um travo de imperfeição. 

(KOLODY, 2001, p. 145) 

 

Nota-se nos versos da poesia, a insatisfação e o sentimento de não pertencimento 

da autora com a vida e o cenário que está inserida, a ausência de outro lugar faz com que 

a vida na urbe seja imperfeita, com que a identidade se transforme a ponto de estar 

exiliada. A memória da autora começa a dissipar-se e a reafirmação da lembrança feita 

pelo grupo fortalece a imagem de um local que não existe além de imagens mentais, ou 

seja as lembranças do mundo rural causam efeitos no estilo de vida imigrante na cidade 

e na transformação da identidade. Segundo Gilson Leandro Queluz: 

 Nossas identidades são construídas em diálogo, direto ou mediado, 

com os artefatos, coisas, meios de produção com os quais convivemos 

e que são signos concretos de nossa permanência e transformação no 

mundo. (QUELUZ, 2014, p .76) 

 

As transformações da identidade ucraniana representada nos poemas de Helena 

Kolody coincidem com as mudanças e a transição do estilo de vida rural para o urbano. 

Helena deixa a imagem da garota apegada aos traços culturais dos seus antepassados e 

familiares, para assumir a imagem e representação da poetisa ascendente de imigrantes 

ucranianos, que crescerá no campo e vive no espaço urbano, deixando fluir na sua poética 

aspectos transitórios vividos por ela em relação a sua cultura. Helena em Curitiba 

relacionou-se com diversos grupos além dos imigrantes ucranianos, conheceu diversos 

cenários para sua literatura que resultou na transformação poética e identitária. Segundo 

Stuart Hall (2006), “a identidade é concebida como um processo, calcado na fantasia, no 

ilusório, necessitando sempre daquilo que lhe falta – mesmo que esse outro que lhe falta 

seja um outro silenciado e inarticulado”. Ou seja, a cidade na visão de Kolody é um 

cenário inacabado para os imigrantes, muitas vezes ilusório e em silêncio, necessitando 

assim uma adaptação forçada para eles, transformando a identidade. Helena Kolody 

parece tomada por uma visão romântica do mundo rural, aquela que mobiliza o 

imaginário social como forma de resistência aos aspectos do cotidiano do espaço urbano 
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enunciado diretamente em seus versos. Vejamos o poema “Desafio”, escrito por Helena 

na obra Reika de 1993:  

A via bloqueada 

instiga o teimoso viajante 

a abrir nova estrada. 

(KOLODY,1993, p. 35) 

 

Nos versos escritos por Kolody, o desafio de todo imigrante após a transformação 

do seu sentido de identidade é resistir aos desafios e abrir novas portas, de forma que 

esses obstáculos sejam um estopim para novas perspectivas. Assim, o cenário urbano não 

foi algo estático na vida de Kolody, mas sim uma nova abertura para que sua poesia 

mantivesse a chama da identidade de imigrante ucraniana e rural. Segundo Antonio 

Donizeti da Cruz (2016, p. 141), “No haicai Desafio, o sujeito lírico declara que os 

obstáculos que impedem a passagem podem servir de estímulo para novas buscas”. O 

desafio não é somente o nome do Haicai, mas é também a transformação do sujeito 

imigrante na cidade, a quebra do sentido ucraniano que busca uma nova perspectiva. 

Segundo Stuart Hall, as sociedades modernas são, por definição, “sociedades de mudança 

constante, rápida e permanente”, que por sua vez são caracterizadas pela diferença, isto 

é, “elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem 

uma variedade de diferentes [...] identidades” (2014, p. 12).  

Foi nesse contexto que a identidade do imigrante rural representado nos poemas 

kolodyanos se transforma no espaço urbano. Vale ressaltar que a identidade nunca é 

perdida, mas sim transformada pelas ações de cada ser frente ao seu habitus, ao cotidiano 

e espaço em que está inserido. Se antes Kolody representava os imaginários rurais do 

imigrante de maneira em que o ambiente era um lugar feliz, propicio e receptivo aos 

ucranianos, observamos que na cidade este ambiente torna-se um cenário com obstáculos 

em que o imigrante precisa apresentar novas alternativas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As poesias de Helena Kolody nos serviram como fonte para um estudo 

aprofundado sobre as representações da imigração ucraniana no Paraná, buscando 

compreender e problematizar situações do cotidiano rural e urbano da vida dos imigrantes 

através da poética kolodyana. Como vimos, a autora foi e ainda é consagrada pela crítica 

literária sendo considerada a porta voz dos imigrantes ucranianos no Estado. 

Em sua obra evidencia-se detalhes da cultura dos imigrantes por meio de sua 

memória individual e coletiva. A conjuntura social na qual Kolody fez parte influenciou 

de forma direta a sua escrita, perceptível na escolha e na abordagem dos seus temas, 

destacando as experiências cotidianas do imigrante no espaço rural e a transformação do 

cotidiano imigrante no espaço urbano. Ao longo desta pesquisa foi proposto 

problematizar situações referentes a vida da poetisa, que serviram para uma abordagem 

direta de como sua poesia está inserida e serve de referência para temas que envolvem a 

imigração ucraniana no Paraná. 

A sua poética nos envolve em constatações para o entendimento de diferentes 

dimensões de uma história sensível, construída poeticamente para representar a condição 

de vida dos imigrantes ucranianos. Buscamos, de outra forma, mostrar as potencialidades 

que a arte poética de Kolody sintetiza para os estudos históricos, abrindo pontos para o 

entendimento da construção identitária dos imigrantes, influenciada pelo Movimento 

Paranista. As marcas culturais presentes ao longo da sua obra são registros que nos levam 

a identificar elementos diversos para se retratar a identidade ucraniana no interior do 

Estado como: o idioma, a religiosidade, o trabalho, o saudosismo imigrante e 

principalmente o estilo de vida dos imigrantes. 

 Ao longo da pesquisa notamos que a identidade ucraniana é registrada como parte 

da história de vida de Kolody. Os poemas nos mostram a representação e as formas 

narrativas de adequar um discurso no qual o imigrante é o ator principal. Identificamos 

que a poética kolodyana parte de contextos sociais ligado a vida dos imigrantes, sendo 

Helena a protagonista da percepção da identidade. Segundo Cuche: 

A construção da identidade se faz no interior de contextos sociais que 

determinam a posição dos agentes e por isso mesmo orientam suas 

representações e suas escolhas. Além disso, a construção da identidade 

não é uma ilusão, pois é dotada de eficácia social, produzindo efeitos 

sociais reais. (CUCHE, 2002, p. 182) 
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O que Cuche diz é que a formação da identidade parte de uma determinada posição 

de um agente social, nesse âmbito, Kolody é parte operante para a representação da 

afirmação identitária ucraniana no Estado, usando de suas relações sociais e influencias 

para escrever fatos que descrevem a história de vida dos ascendentes eslavos no Paraná, 

principalmente nas regiões em que a autora viveu e construiu sua poética. 

Percebemos que as representações da cultura e da identidade ucraniana nos 

poemas de Kolody estabelece um elo entre as significações da experiência de vida da 

autora e suas memórias. Nesse sentido, o que é representado em sua poética vai de 

encontro com o sentido de Helena ser a porta voz dos imigrantes ucranianos no Estado, 

como foi abordado nesta pesquisa. Segundo Kathryn Woodward: 

A representação inclui as práticas de significação e os sistemas 

simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, 

posicionando-nos como sujeito. É por meio dos significados produzidos 

pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo 

que somos. [...] Os discursos e os sistemas de representação constroem 

os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir 

dos quais podem falar. (WOODWARD, 2000, p. 17)  

 

Nota-se, portanto, que há estreita relação entre os conceitos de identidade, 

memória e representação. Esses conceitos estão imbricados no cotidiano e nas práticas 

sociais dos imigrantes retratados por Kolody, o que condiciona uma percepção dos 

significados dos elementos da cultura eslava em sua obra. 

Para Stuart Hall (2006, p. 12) “A identidade torna-se uma “celebração móvel”: 

formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”. Ou seja, Kolody 

absorveu os elementos formadores da identidade ucraniana pelo meio em que viveu, tendo 

influência da sua família, da comunidade e também de grupos interessados em sua poesia 

relacionada a cultura eslava, como os paranistas. Assim, Kolody, ao representar os 

elementos que constituem a memória dos grupos a qual pertenceu e seus símbolos de 

tradução da experiência vivida, torna-se componente da identidade deles.  

De fato, esta pesquisa evidencia as representações por meio da vida de Kolody e 

o meio a qual pertenceu e foi consagrada. A imigração ucraniana tratada aqui representa 

mais do que o meio em que a poetisa problematizou em seus poemas, faz-se entender a 

representação além de um grupo, mostra que os detalhes do cotidiano revelam uma fonte 

rica para a historiografia, de modo que as representações e a afirmação da identidade 

ucraniana no Estado tenham se propagado principalmente no meio rural da qual Helena 

fez parte na infância e juventude.  
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Foi através da vida no campo que percebemos a “ucraniedade” aflorada em 

Kolody, que destacou elementos singulares da cultura ucraniana por meio de poesias, 

mesmo não sendo reconhecida em vida como a porta voz dos imigrantes, a poetisa 

representou grande parte do que viveu no interior relacionando com o estilo e forma de 

vida imigrante. Kolody, influenciada pelo Movimento Paranista, destaca o imigrante ideal 

que ganha vida com a afirmação da religião católica, com a exaltação do trabalho no 

campo dos imigrantes, com a linguagem difusa dos ucranianos ao se expressar em 

português e a valorização dos símbolos do Estado, como a “Araucária”, os rios e a 

natureza de forma geral. 

Observamos que as referências a Ucrânia nos poemas vão de encontro com a 

afirmação da identidade eslava no Estado. Como já abordado, a poesia kolodyana deixa 

de lado outras etnias e grupos que participaram da história paranaense, destacando os 

ucranianos, a sua cultura e a transformação desta no meio urbano. Kolody imprime uma 

relação singular com o cotidiano rural dos imigrantes, destacando as cidades em que viveu 

a infância e juventude, através de memórias dos grupos a qual pertenceu e foi 

influenciada. Dessa forma, a memória kolodyana se modifica e se rearticula conforme 

posição que ocupa e as relações que estabelece nos diferentes grupos de que participou, 

como os modernistas, os simbolistas e os paranistas, ou através das relações sociais entre 

os ascendentes eslavos no Paraná.   

Kolody se apresenta como uma espectadora da vida do campo sendo, ao mesmo 

tempo, produto de interiorização de condições objetivas e condicionador de práticas 

individuais. Segundo Bourdieu (1987, p. 24), “são princípios geradores e organizadores 

de práticas e representações”. Ou seja, observamos nos relatos e experiências dos 

imigrantes retratados poeticamente pela autora uma representação não só da forma de 

vida, mas também da experiência e da relação coletiva dos mesmos. 

Assim, ao representar a coletividade e as relações dos imigrantes no meio rural, 

percebemos que Kolody insere um valor emocional a sua obra, transparecendo sua 

história de vida e sua identidade cultural ucraniana, em um território diversificado 

culturalmente. A poesia que representa o cotidiano rural é construída por meio da 

representação de um único povo, deixando de lado fatos importantes da história das 

relações deste povo com outras etnias que compunham o cenário social no Paraná. 

Ao longo desta pesquisa percebemos que a identidade ucraniana ganhou força nos 

poemas kolodyanos com a influência do grupo Paranista. Esta influência é mais 

perceptível nas poesias que focam os imigrantes no universo interiorano do Estado. A 
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partir do momento que Helena Kolody se muda para a capital Curitiba sua escrita ganha 

outra dimensão ao representar o cotidiano dos imigrantes. No espaço urbano percebemos 

e identificamos uma transformação no sentido de identidade da cultura dos imigrantes 

ucraniananos. Kolody torna-se uma espectadora da vida urbana diferente de quando 

participava ativamente no espaço rural. Através de suas experiências do mundo urbano 

Kolody representa o imigrante transformado pela urbe, a cultura ucraniana sendo 

readaptada ao dia-a-dia da cidade, nota-se sentimentos e emoções distintas das retratadas 

no meio rural, que evidenciam a transformação do habitus e da identidade.  

De forma geral, como visto, o espaço urbano representado na poética kolodyana 

foca a quebra de sentidos e a mudança para o imigrante, a nova face da “terra prometida”, 

vista agora como uma ruptura da segurança do campo, em um ambiente novo e diverso. 

Mesmo participando da cena literária de Curitiba, Helena sempre deixou evidente seu 

saudosismo em relação ao interior. A cidade em ritmo acelerado e com multidões expõe, 

na poética de Kolody, o sentimento que transformou o imigrante e sua identidade. Ou 

seja, a mudança de lugar dos imigrantes acarretou mudanças na maneira como eles se 

veem e como enxergam os outros, representados por meio da fragmentação dos seus 

costumes, uma transformação identitária.  

O que se percebe é que no espaço urbano o imigrante se compreende agora como 

um sujeito individual, deixando de lado as relações com seu grupo étnico ou social.  

Segundo Hall (2005, p. 24), “estas transformações sublinham o surgimento de um 

momento particular do sujeito, surgindo uma forma nova e decisiva de individualidade, 

onde há uma nova forma de compreensão do sujeito – individual – e de sua identidade”. 

A representação da transformação da identidade ucraniana no espaço urbano nas poesias 

de Helena Kolody, caracteriza as relações cotidianas dos imigrantes em seu espaço, uma 

transição do rural para o urbano, que representa a mudança. 

A obra de Helena Kolody nos serviu como fonte reveladora para o exercício de 

interpretação histórica. A história sensível, emotiva e subjetiva, a partir das entrelinhas 

de cada poema analisado, revela cenas do cotidiano vivido e transformado pela autora e 

pelos imigrantes ucranianos no Estado. Através da história cultural buscamos caminhos 

que pudessem revelar os procedimentos de consagração e a posição intelectual de Kolody 

na história paranaense, indo além do texto e da imagem poética. Pelo projeto artístico de 

Kolody, por sua produção poética, conseguimos perceber como o registro do espaço 

urbano acarretou na percepção de um mundo de transformações e adversidades, indo além 
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do sentimento e da forma como a autora observava a cidade, a mudança de lugar também 

foi a transformação da identidade dos imigrantes ucranianos. 
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