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RESUMO 

KUTZMY, Sergio Luiz. Cultura híbrida e ensino: Vozes de alunos e professores acerca da 

constituição da identidade multicultural/multilinguística de descendentes de ucranianos em 

Prudentópolis – Pr. 125 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual 

do Centro Oeste, Guarapuava, 2017. 

 

A dissertação tem como objetivo fazer um estudo da ocorrência do hibridismo cultural, 

linguístico e de identidade no município de Prudentópolis-PR. A pesquisa parte do estudo 

sobre o movimento imigratório da chamada grande imigração ocorrida no final do século 

XIX e início do século XX, e a colonização ucraniana no Paraná e de forma especial em 

Prudentópolis. O estudo analisa se há manutenção da cultura ucraniana local e como os 

direitos linguísticos do grupo étnico estão sendo garantidos. Assim, por meio desta 

pesquisa, busca-se averiguar se estão sendo realizadas ações que reverberaram a cultura e a 

identidade étnica no município de Prudentópolis, consideradas as propostas educacionais 

para atender as demandas do pluri/multiculturalismo, por meio da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB, nº 9394/96, no artigo 78. O estudo desenvolveu-se em duas 

comunidades escolares localizadas na zona rural do município de Prudentópolis. Para a 

realização da pesquisa, denominamos os colégios pesquisados, como colégios A e colégio 

B, sendo que, o colégio A é o único colégio da rede estadual de ensino do Paraná a possuir 

em sua matriz curricular a garantia da língua ucraniana, já o colégio B, possui a oferta de 

língua ucraniana em contraturno através do programa de Centro de Língua Estrangeira 

Moderna (CELEM). No trabalho, fazemos o mapeamento da descendência étnica das 

comunidades escolares estudadas, de questões referentes ao uso da língua ucraniana nas 

comunidades escolares e nas comunidades em que residem, no intuito de identificar a 

importância do ensino dessa língua nas comunidades. A pesquisa abarca temas como o 

bilinguismo escolar, o hibridismo, a cultura, a identidade e o movimento imigratório. O 

estudo apresenta dados que revelam o desejo das comunidades escolares pela garantia do 

ensino da língua ucraniana no contexto escolar, na perspectiva de preservar e reverberar a 

cultura ucraniana local. A dissertação revela que a cultura local não pode ser considerada 

como pura, mas, fruto de processos de hibridismos. A partir dos depoimentos e estudos nas 

comunidades estudadas, percebemos a falta de investimento material e imaterial por parte 

das políticas públicas. Os resultados apontam, também, para a fragilidade das leis 

educacionais voltadas aos grupos étnicos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura Hibrida; Identidade; Educação 
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ABSTRACT 

KUTZMY, Sergio Luiz. Hybrid culture and teaching: Voices of students and  teachers 

about the constitution of  the multicultural/multilinguistic identity of ukrainian descendants 

in Prudentópolis - Pr. 125 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual 

do Centro Oeste, Guarapuava, 2017. 

 

This master thesis aims at investigating the occurrence of cultural, linguistic and identity 

hybridism in the city of Prudentópolis-PR, considering the immigration movement, the so-

called great immigration, which occurred in the late nineteenth and early twentieth century, 

and the Ukrainian colonization in Paraná, especially in Prudentópolis. The analysis 

revolves on whether there is maintenance of the local Ukrainian culture and how the 

linguistic rights of this ethnic group are being guaranteed. Thus, through this study, it is 

sought to verify whether actions that reverberate the culture and ethnic identity in the city 

of Prudentópolis are being carried out, taking into account the educational proposals to 

meet the demands of pluri/multiculturalism assured in the National Education Law (LDB), 

No 9394/96 - 78. Data was collected in two school communities - denominated in this 

study as School A and School B - located in the rural area of the city of Prudentópolis. 

School A is the only public institution to have Ukrainian as an additional language in its 

curriculum in Paraná; while School B offers Ukrainian after school activities through a 

program for the teaching of modern additional languages (known as CELEM). The ethnic 

origin of the school communities and issues related to the use of Ukrainian in these schools 

and also in the communities in which the schools reside were mapped in order to identify 

the importance of teaching the language in these communities. The study covers topics 

such as school bilingualism, hybridism, culture, identity and the immigrant movement. 

Data reveals the desire of the school communities to ensure the teaching of Ukrainian in 

the school context, with the intention of preserving and reverberating the local Ukrainian 

culture. Results show that local culture cannot be considered pure, but as a result of 

hybridism processes. Through testimonies and inquiries in these communities, it is possible 

to perceive the lack of material and immaterial investment by public policies, fact that 

points to the fragility of educational laws created for ethnic groups. 

 

KEY WORDS: Hybrid culture; Identity;  Teaching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

x 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO..................................................................................................................11 

1- Aproximações ao estudo..................................................................................................11 

1.1 - As perguntas norteadoras e os objetivos da pesquisa..................................................17 

1.2 - Justificativa e organização da pesquisa........................................................................18 

CAPÍTULO I .....................................................................................................................20 

1-A HISTÓRIA DA IMIGRAÇÃO NO BRASIL E O CONTEXTO IMIGRATÓRIO 

DO PARANÁ......................................................................................................................20 

1.1- Ucranianos no Brasil.....................................................................................................29 

1.2- Quem são os imigrantes Ucranianos no Brasil?............................................................31 

1.3- Imigração ucraniana em Prudentópolis-PR: influências religiosas  do ensino e a 

cultura local..........................................................................................................................36 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................45 

2 - CULTURA E IDENTIDADE E AS QUESTÕES DO HIBRIDISMO.....................45 

2.1 - Hibridismo cultural e a diáspora..................................................................................58 

2.2 - Bilinguismo escolar em Prudentópolis........................................................................63 

CAPÍTULO III ..................................................................................................................76 

3 - DIMENSÃO METODOLÓGICA DO ESTUDO.......................................................76 

3.1 - Dados obtidos no colégio A.........................................................................................78 

3.2 - Dados obtidos no colégio B.........................................................................................87 

3.3 - A contribuição da professora para a compreensão do objeto estudado......................95 

3.4 - Apreciação de dados do colégio A e B......................................................................100 

CONCLUSÕES ...............................................................................................................107 

REFERÊNCIAS...............................................................................................................112



 

 

 

11 

 

INTRODUÇÃO  

 

1 - Aproximações ao estudo 

Neste capítulo, buscamos fazer uma rápida apresentação das discussões a serem 

elaboradas e apresentadas no presente estudo, denominado como: Cultura híbrida e ensino: 

Vozes de alunos e professores acerca da constituição da identidade 

multicultural/multilinguística de descendentes de ucranianos em Prudentópolis – PR. 

O estudo é de natureza qualitativa e quantitativa, devido à sua abrangência nos 

estudos educacionais, pois esta abordagem de categoria e investigação compreende a 

interpretação de dados depurados no estudo à luz do referencial teórico. 

Sou nascido em Prudentópolis, por isso a cultura ucraniana sempre fez parte do 

meu dia a dia. Filho de descendentes ucranianos e poloneses, os quais também se 

identificavam como ucranianos, cercado de falantes da língua, participante das atividades 

religiosas da igreja ucraniana na qual o rito oriental bizantino é utilizados nas celebrações, 

o uso da língua ucraniana fez parte da minha infância como algo natural. A utilização da 

língua ucraniana, evidentemente com certa mescla linguística do ucraniano e traços da 

língua polonesa, fez parte da infância, primeiramente no círculo familiar por meio da 

comunicação oral; e na comunidade no uso das atividades litúrgicas, catequeses e fatores 

culturais, como a hailka
1
 na páscoa e as kolhadas

2
 no período natalino. 

O primeiro choque cultural e linguístico ocorreu no meu ingresso à escola, onde a 

língua utilizada no ambiente era a Língua Portuguesa. Apesar de ter vários colegas que 

falavam a língua ucraniana no local e a professora compreender a língua ucraniana, o 

ambiente interno não oferecia a possibilidade de uso da mesma, pois a língua oficial do 

currículo era a Língua Portuguesa, dificultando assim a comunicação. Esse modelo de 

ensino onde predominava a língua portuguesa e não proporcionava o diálogo com outras 

línguas em contexto, tornou-me bilíngue, utilizava-me da língua ucraniana e portuguesa 

para a comunicação.  

                                                           
1
 Hailka, (Гаівка): Canções populares ucranianas, próprias do tempo pascal, essas canções são acompanhadas 

de coreografias, danças e brincadeiras. Participam de ato folclórico e cultural, jovens solteiros das mas 

diversas comunidades da região na qual ocorre a hailka. A Hailka era um ritual utilizado pelos pagão e 

posteriormente incorporado ao cristianismo na Ucrânia. 
2
Kólhadas, são canções populares ucranianas, relacionadas ao período natalino. Nesse período é comum que 

famílias e grupos de amigos, nas comunidades de descendentes de ucranianos em Prudentópolis, formem os 

grupos de "Kólhiadnekês", que são grupos de cantores da comunidade que visitam as casas, entoando 

canções natalinas (Kólhadas), e desejando um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. As kólhadas, são 

canções compostas no período da Ucrânia pagã, incorporada posteriormente ao cristianismo.  
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O segundo choque foi quando ingressei em um colégio com regime de internato. 

Colégio localizado na cidade de Prudentópolis, local onde me deparei com colegas de 

várias cidades e estados, os quais riam da forma com que os descendentes de ucranianos 

falavam. Assim, a forma de comunicar-se também havia se tornado motivo de sátiras. Esse 

processo, principalmente relacionado aos momentos de choque cultural, linguístico e, no 

segundo momento também choque de identidades, fez com que não somente eu, mas 

também outros tantos descendentes de ucranianos, tornem-se indivíduos basicamente 

monolíngues em português.  Diante do exposto, as experiências educacionais vivenciadas 

tonaram-se fundamentais na formação da minha identidade. 

Mas até esse momento, a questão cultural ainda era algo muito forte. O encontro 

cultural mais radical ocorreu quando ingressei no seminário ucraniano, da cidade de Ivaí-

PR e, posteriormente, no seminário de Curitiba-PR, onde encontrei culturas que não faziam 

parte do meu meio. A experiência vivida no seminário foi crucial para a compreensão de 

muitos fenômenos culturais e linguísticos em Prudentópolis-PR.  Foi neste momento que 

também compreendi a reação de turistas, os quais ficavam maravilhados com a cultura 

local. A compreensão desse fenômeno somente foi possível com o distanciamento da 

cultura e do ambiente em que eu estava inserido. 

Ao retornar a Prudentópolis, compreendi que as culturas não são iguais. Em 

seguida, iniciei algumas análises da cultura ucraniana local e observei várias mesclas 

culturais, apontando assim, que a cultura e a língua local possuem traços de várias outras 

culturas que não somente a ucraniana.  Dado as experiências vividas como descendente de 

ucranianos e ao conhecimento de algumas literaturas na universidade, em certo momento 

deste processo, passo a ser pesquisador e sujeito da pesquisa. 

Ao ingressar no curso de Pedagogia da Unicentro, encontrei alguns autores que 

tratam sobre o tema e me deram um suporte teórico, tornando-se o pilar de meus estudos; 

autores tais como Hall (2003; 2009), Canclini (2008), Cuche (2002) Burko (1963) e 

Simionato (2012). Assim, busquei compreender os processos culturais a partir de conceitos 

e definições já esculpidos pelos teóricos que nos antecedem e, que tomamos como 

referência para compreender e explicar o fenômeno que já há mais de um centenário se (re) 

constrói na comunidade pesquisada.  

 Encontramos uma definição denominada por alguns autores como hibridização 

cultural e, talvez me perguntem, diante da universalidade do tema, o porquê da escolha do 

ambiente escolar para estudá-lo? A escolha do ambiente escolar se deu devido ao percurso 
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que percorri na minha infância. A escola foi o ambiente que mais me proporcionou a 

hibridação, seja essa cultural, linguística e, consequentemente, a formação de identidade.  

Assim, o presente trabalho busca compreender a hibridização cultural, linguística e 

de identidade efetivadas no contexto de duas escolas do campo do município de 

Prudentópolis, sendo ambas da rede estadual de ensino. Colégios estes, que oferecem o 

ensino de língua ucraniana, dividido em duas categorias: - o primeiro colégio oferece o 

ensino da língua ucraniana já prevista no currículo e ofertada para o Ensino Fundamental 

Final; este é denominado no estudo como Colégio A. Já o outro colégio denominado como 

Colégio B, oferece duas turmas de ensino de língua ucraniana e forma turmas no Centro de 

Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM). A oferta deste curso ocorre em contraturno 

escolar; neste caso no período da tarde. Ressaltamos ainda que ambos os colégios se 

encontram na área rural do município e que as atividades econômicas das famílias dos 

alunos dos colégios A e B, são voltadas basicamente para a agricultura, no cultivo de 

feijão, milho, soja e criação de gado; e de forma mais específica do colégio B, o cultivo de 

tabaco. As características familiares dos alunos de ambos os colégios são semelhantes, 

formadas basicamente por pequenos agricultores que cultivam suas terras ainda de forma 

rudimentar e com uso de pouca tecnologia devido ao relevo acidentado.   

Vale ressaltar que a maioria dos professores, que atende a ambos os colégios, reside 

no centro urbano da cidade e assim precisa deslocar-se até os mesmos; devido à distância, 

especialmente do Colégio A, alguns professores e dirigentes educacionais se deslocam à 

comunidade escolar aos finais de domingos ou madrugadas de segundas-feiras e  precisam 

alugar casas para pernoitar ou ainda passar a semana nessa comunidade, retornando a suas 

casas apenas aos sábados. 

Muitos desses alunos que frequentam ambas as escolas são bilíngues, ucraniano-

portugueses e outros monolíngues em português. Os colégios pesquisados apontam em 

seus Projetos Políticos Pedagógicos - (PPP), que os alunos atendidos pelas mesmas, em sua 

maioria, são descendentes de ucranianos, falantes da língua ou que ao menos 

compreendem a língua, levando assim à compreensão de que se trata realmente de alunos 

bilíngues, se considerando aquele que compreende uma segunda língua de acordo com 

teorias linguísticas existentes.  

Evidentemente, muitos são frutos da educação prudentopolitana já apontada nos 

estudos de Simionato (2012), onde a estudiosa coloca que um grande número de alunos 

imersos na rede municipal de ensino, ao ingressar nas escolas, são falantes apenas da 

língua ucraniana, sendo assim monolíngues em ucraniano. A autora ainda aponta para o 
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grande percentual de alunos falantes do português e ucraniano, sendo assim bilíngues, 

antes mesmo de começar a frequentar a escola. Mas não podemos generalizar, já que 

devemos lembrar que a configuração de cada ambiente escolar possui suas peculiaridades e 

especificidades próprias.  

No estudo, consideramos o expressivo número de indivíduos que se utiliza da 

língua orolocal
3
 (ucraniana) para a comunicação, e emprego desta nas comunidades de 

Prudentópolis-PR, ora enquanto dialeto, ora em situações formais, na língua padrão. De 

acordo com os dados do IBGE (2010), o município de Prudentópolis concentra o maior 

número de descendentes ucranianos de toda região do Paraná. A cidade ainda agrega 

muitas características marcantes de preservação da língua e da cultura ucraniana. Assim, 

acreditamos ser fundamental apontar para alguns dados dessa cidade, até mesmo para uma 

melhor compreensão da configuração cultural e étnica do município.  

Prudentópolis-PR encontra-se localizada no Centro-Sul do Estado do Paraná, 

situada a aproximadamente 203 quilômetros de Curitiba.   

Na figura a seguir é possível observar a localização geográfica do Paraná, da sede 

municipal e dos colégios que participam do estudo, denominados como Colégio A e 

Colégio B. 

Figura 1: Localização da sede do município e a localização do objeto de estudo. 

 

Fonte: KUTZMY, S. L. 2017. 

                                                           
3
 Ogliari (1999) utiliza o termo orolocal para denominar a língua ucraniana utilizada na comunicação oral. 
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De acordo com o IBGE (2010), a população da cidade era de 48.792 habitantes 

naquele ano; sendo destes, 26.329 residentes na área rural do município. Prudentópolis-PR 

em 1896, ainda sob a denominação de São João de Capanema, recebeu levas de imigrantes 

de diferentes etnias, entre eles, poloneses e rutenos
4
 (ucranianos). Esses colonos ucranianos 

e poloneses formaram várias colônias, na qual tentaram manter as tradições, a cultura e a 

identidade étnica de sua terra natal. Prudentópolis-PR recebeu imigrantes ucranianos até 

meados da década de 1920, configurando em 2010, segundo os dados do IBGE (2010), 

aproximadamente 75% da população que se considerava descendente de ucranianos.  

A chegada de imigrantes europeus veio para atender os interesses econômicos e 

políticos do Brasil em “branquear” o vasto território do sul brasileiro, até então povoado 

praticamente por indígenas. Ainda segundo Zarth (2002 p.49-53), esse território não foi 

povoado pelos portugueses anteriormente, pois o mesmo não tinha nem ouro e nem prata e 

o clima frio não oferecia vantagens para o cultivo de produtos tropicais; também as 

condições climáticas e geográficas não eram prósperas para os interesses mercantis da 

então coroa portuguesa, que eram, pois, de interesse dos portugueses. Petrone (1982) 

adverte que a imigração no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, já vinha ocorrendo muito antes da chamada grande imigração. Petrone (1982) 

lembra que essa imigração ocorreu para atender principalmente aos interesses do Império 

brasileiro, o qual visava à criação de pequenas propriedades para a valorização do território 

sul brasileiro; atenderia ao mercado interno pela produção de alguns produtos que esses 

imigrantes passariam a produzir, não necessitando assim de importação; a formação do 

efetivo militar que ocuparia o território do sul do império; entre outros motivos que levou à 

formação de políticas colonizadoras pelo Império brasileiro. 

A chamada grande colonização no território do sul brasileiro da nova república, da 

mesma forma que a imigração no período imperial estava associada a interesses do então 

governo brasileiro que, com a introdução de povos europeus, tornaria essas terras 

produtivas gerando lucros para o estado e assim cuidando do território brasileiro. Mas 

também atendeu aos interesses de muitos imigrantes, os quais buscavam melhores 

condições de vida e trabalho, mesmo que em situações precárias, devido à vulnerabilidade 

política e econômica europeia, principalmente no final do século XIX e até meados do 

século XX.  

                                                           
4
 Guérios (2007, p. 190), “rutenos corresponde a um grupo que partilhava traços culturais distintos, mas que 

não tinham um Estado independente quando imigraram”. 
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 A vinda desses imigrantes, sobretudo ucranianos, poloneses, italianos e alemães, 

contribuíram para o desenvolvimento econômico, político e social de Prudentópolis, com 

uma identidade étnica muito peculiar, com características próprias, fruto de hibridismos 

culturais
5
, fato contestado por muitos, sobretudo pelos que defendem a “pureza” da cultura 

ucraniana em Prudentópolis-PR. E sobre esta linha tênue, pouco visível, mas 

inconfundível, é que paira o fio condutor da pesquisa e que nos instiga a perguntar: Diante 

de um contexto com múltiplas colonizações, Prudentópolis, lugar onde se mantém a cultura 

e a identidade étnica dos descendentes de ucranianos, preserva seus costumes relacionados 

à cultura de origem? A escola é “lócus” para o apagamento ou preservação da cultura 

ucraniana e em que medida? Como se constituem os alunos partícipes deste processo 

escolar? A sua cultura materna reverbera neste sentido ou se descaracteriza? Em quais 

aspectos?  

De acordo com Ramos (2006, p.52), com a chegada de ucranianos e poloneses a 

Prudentópolis, “três grupos passaram a conviver juntos na nova cidade: ucranianos, 

poloneses e brasileiros vivendo lado a lado, ocorrendo assim um amálgama étnico”. 

Evidentemente, ambos os grupos étnicos europeus, trouxeram consigo em sua bagagem 

cultural, crenças, danças, costumes, arte, cantos, culinária, aspectos que em muitos casos 

são semelhantes, mas que são dotados de particularidades próprias se diferenciando umas 

das outras, marcando assim, a fronteira étnica entre esses grupos.  

Mas, ao longo do tempo, essas fronteiras étnicas, presentes principalmente nas três 

gerações de imigrantes eslavos ucranianos e poloneses, acabaram sofrendo hibridismos, em 

muitos casos até mesmo homogeneizando-se, tornando-se apenas uma. Esse processo de 

hibridismos cultural é comumente observado nas comunidades e escolas de Prudentópolis.  

Na atualidade, muito se fala sobre os direitos de grupos minoritários à educação 

bilíngue, sobre o respeito com a diversidade cultural, contudo, nos inquietam alguns 

questionamentos. Como os dos direitos linguísticos e culturais do grupo étnico uraniano 

estão sendo respeitados, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB, nº 9394/96, no artigo 78, no sentido de dar à comunidade a possibilidade de manter 

e resgatar a sua cultura e identidade? E, o que está sendo efetivado para preservar as 

culturas no município de Prudentópolis, consideradas as propostas educacionais para 

                                                           
5
  Cultura híbrida: “É a fertilização cruzada das culturas e tem sido endêmica à todos os movimentos 

populacionais [...] e todos esses movimentos na história têm envolvido viagem, contato, transmutação, 

hibridização de idéias, valores normas comportamentais” (HALL, 2009, p. 71). 
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atender e/ou não, as demandas do pluri/multiculturalismo? E, se as comunidades escolares 

envolvidas na pesquisa acreditam ser importante o ensino da língua ucraniana?  

Estas indagações surgem devido ao fato de Prudentópolis, oficialmente possuir 

como já dito, 75% da população descendente de ucranianos; sobretudo, por que estes 

indivíduos praticam a cultura e mantêm viva a língua ucraniana, os rituais católicos a 

culinária o folclore, entre outros aspectos de empoderamento de suas identidades, 

marcadas pelos traços da imigração.  

 

1.1- Perguntas norteadoras e objetivos da pesquisa 

Para o desenvolvimento do estudo, definimos o objetivo geral, norteador da 

pesquisa, que se propõe a analisar a hibridização cultural linguística e o papel da educação 

na constituição da identidade das comunidades estudadas. 

Para desenvolver a pesquisa, foi necessário apoiarmo-nos nas perguntas norteadoras 

da pesquisa:  

 Como os direitos linguísticos e culturais do grupo étnico uraniano estão sendo 

respeitados, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, nº 9394/96, no artigo 78, no sentido de dar à comunidade a possibilidade 

de manter e fazer reverberar a sua cultura e identidade?  

 O que está sendo realizado para preservar as culturas no município de 

Prudentópolis, consideradas as propostas educacionais para atender e/ou não às 

demandas do pluri/multiculturalismo?  

 As comunidades escolares envolvidas na pesquisa acreditam ser importante o 

ensino da língua ucraniana?  

 Diante da colonização de vários grupos étnicos em Prudentópolis, como se 

mantém a cultura e a identidade étnica dos descendentes de ucranianos de 

Prudentópolis, seus costumes se mantêm relacionados à cultura de origem? 

Quanto aos objetivos específicos do estudo, foram assim elencados: 

 Levantar dados sobre os movimentos imigratórios no Brasil, a imigração 

ucraniana no Paraná e a instalação dos mesmos em Prudentópolis; 

 Identificar a relação escola/comunidade, quanto aos aspectos linguísticos, 

culturais e de identidade de descendentes de ucranianos; 
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1.2 - Justificativa e organização da pesquisa 

Após a descrição dos elementos iniciais, acredita-se ser importante analisar o 

hibridismo presente nas comunidades pesquisadas, a presença da cultura ucraniana e do 

dialeto oral, sendo este, comum nos falares do cotidiano. Neste sentido, a pesquisa ainda se 

preocupa com a influência linguística sobre a religião e os costumes na formação da 

identidade, temas muito relevantes no âmbito educacional de Prudentópolis e, tão pouco 

discutido. Assim, o estudo justifica-se pela emergência do tema pouco estudado, sobretudo 

por que entendemos que a cultura das comunidades possui singularidades muito 

especificas que aos poucos sofrem um apagamento cultural, principalmente ocasionado 

pela globalização que é um tema cada vez mais latente na sociedade pós-moderna.  

O estudo proporciona diálogos entre várias áreas da ciência como a antropologia, a 

história e a sociologia, e com válidas contribuições para a educação e cultura no âmbito 

local e nacional, promovendo a reflexão de dirigentes educacionais e órgãos competentes, 

sobre a real situação da educação brasileira, mas, principalmente, a dos contextos em 

questão. Essa pesquisa proporciona um entendimento no âmbito pessoal ao oferecer uma 

reflexão sobre a educação no contexto bilíngue e o hibridismo cultural presente nas 

comunidades escolares de Prudentópolis. Também promove um conhecimento mais efetivo 

sobre a história e a realidade educacional local, que muitas vezes é observada de modo 

superficial, levando ao processo de desaparecimento de práticas singulares de uma cultura 

e identidade. 

O estudo encontra-se estruturado da seguinte forma: no capítulo introdutório 

estudamos os períodos imigratórios do Brasil e do Paraná. Nesse capítulo, ainda fazemos 

um resgate histórico e político da Ucrânia e a imigração ucraniana para o Brasil, sobretudo 

no estado do Paraná.   

No segundo capítulo, buscamos fazer um breve estudo sobre a cultura e a 

identidade, bem como a diferença entre ambos os termos, já que estão relacionados e é 

comum a controvérsia na interpretação destes, até mesmo na comunidade acadêmica. 

Ainda analisamos sobre as hibridações culturais, bem como o esclarecimento do termo e o 

uso do mesmo. Em um tópico, ainda apresentamos reflexão a respeito do bilinguismo 

escolar, bem como os reflexos dessa política sobre a educação brasileira e, por extensão na 

educação em Prudentópolis. 

No terceiro capítulo, discorremos sobre os passos metodológicos do estudo e as 

categorias que emergiram frutos da pesquisa de campo. Como nos referimos, esse capítulo 

reflete sobre a coleta de dados, metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo e 
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as categorias de análise. Em seguida buscamos fazer uma apreciação e promover reflexões 

a respeito das coletas de dados realizadas. Esse capítulo é composto das análises dos 

gráficos, a partir de abordagem qualitativa/quantitativa dos dados coletados por meio de 

entrevistas e questionários. 

Por fim, fazemos uma apreciação expondo os resultados alcançados com o estudo, 

qual é a situação linguística encontrada em Prudentópolis-PR, e quais foram as mudanças 

de 2010 a 2016, quanto ao uso/não uso da língua ucraniana. 
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CAPÍTULO I 

1- A HISTÓRIA DA IMIGRAÇÃO NO BRASIL E O CONTEXTO DO PARANÁ  

Ao retratarmos sobre a realidade da identidade cultural no contexto da pesquisa, 

acreditamos ser fundamental recorrer a alguns recortes históricos e temporais, para que 

estes possam nos localizar historicamente e até mesmo geograficamente, para descrever o 

momento atual da política brasileira e de forma especial, a configuração do contexto 

escolar no qual se situa o estudo em questão. Afinal, acreditamos que não é possível falar 

de uma cultura e identidade fugindo da sua história. 

A formação étnica da América do Sul, bem como do Brasil é rica na questão 

multicultural e multiétnica. Brasil sempre foi rico na questão multicultural e multiétnica até 

mesmo antes da vinda dos exploradores ao Brasil. Rodrigues (1993, p. 23) lembra que em 

“1500 existiam aproximadamente 1.078 línguas indígenas no Brasil”, dado que revela um 

país multiétnico. Com a chegada dos exploradores ao Brasil, muitos desses grupos étnicos 

nativos foram extintos, dado ao fato de que não aderiram à cultura eurocêntrica e outros 

buscaram manter a sua cultura viva. Também, a vinda de milhares de africanos de forma 

forçada para trabalharem como escravo no Brasil aumentou ainda mais a diversidade étnica 

do Brasil; evidentemente que muitas comunidades indígenas, bem com os africanos, 

tiveram que adaptar-se e apropriar-se da cultura eurocêntrica, até mesmo para que 

pudessem sobreviver.  

Buscamos fazer um recorte sobre a política imigratória brasileira da época de 1860, 

da então província do Paraná. E, ainda, compreender algumas políticas que de certa forma 

influenciaram na colonização e na instalação de colônias no território brasileiro e sobre 

tudo no estado paranaense, assim chegando à configuração imigratória atual. 

De acordo com Ramos (2006), no final do século XIX, com fortes crises europeias, 

muitos europeus procuram alternativas e encontram na imigração a “solução” mais 

imediata. Muitos partiram rumo às Américas, vista por alguns como o futuro da 

humanidade, atraídos por trabalho, mas, principalmente, por propagandas enganosas que 

ofereciam vida fácil e muito dinheiro. Entre esses europeus, encontravam-se muitos 

ucranianos e poloneses em busca de oportunidades melhores. É evidente que enquanto 

muitos achavam que teriam vida fácil no novo continente, havia os que vieram à procura 

de trabalho, sabendo que enfrentariam dificuldades. Seyferth (2011, p. 48) lembra que:  

o período histórico, portanto, é o da “grande imigração” e da instauração da 

República de 1889, que põe em evidência a formação do Estado nacional 
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permeada por um sistema mundial produzido, entre outras coisas, pela expansão 

do colonialismo e do capitalismo, e pela emigração em massa de europeus. 

Nesse sentido, Seyferth (2011) revela que o capitalismo global teve influência 

direta sobre a situação capital daquele momento, influenciando também a questão 

imigratória no contexto europeu. Não podemos negar que o capitalismo global teve 

influência direta sobre os reflexos econômicos daquele momento histórico. Lenin (1968) 

relata que o capitalismo vivido naquele momento gerou misérias e foi um dos principais 

motivos das grandes imigrações, chamadas de “nova imigração”, a qual ocorreu 

principalmente entre os países da Europa Oriental do sul da Áustria, Itália e Rússia, entre 

outros. Lenin (1968), em sua obra, relata que os países menos desenvolvidos, do chamado 

velho mundo, foram os que mais sofreram devido ao capitalismo “forçado” da época, o 

qual gerou miséria e fez com que muitos abandonassem sua pátria em busca de novas 

oportunidades de vida nas Américas e principalmente na América do Norte, onde o 

capitalismo norte-americano se destacava no contexto mundial. 

Ramos (2006) aponta que naquele momento histórico, enquanto na Europa sobrava 

mão de obra, no Brasil faltava principalmente mão de obra qualificada. Essa escassez de 

trabalho no Brasil ocorreu devido ao processo abolicionista, que enfraquece o sistema 

escravista brasileiro e a mão de obra mais escassa no Brasil era justamente a agrícola, 

também a mais farta, principalmente entre os povos eslavos naquele momento histórico. 

Visto o problema cada vez mais próximo, os senhores de escravos que em sua 

grande maioria eram latifundiários, buscaram novas alternativas e viram nesses imigrantes 

a solução. De acordo com Costa (2013), o sistema escravista enfraquece principalmente 

com a lei Eusébio de Queiroz, lei que, a partir de 1850, passa a proibir o tráfico de 

escravos. Embora a lei tenha vigorado, nem tudo estava resolvido, pois o tráfico 

continuava ocorrendo de forma mais camuflada. Vendo que a lei surtiu pouco efeito, na 

tentativa de barrar essa prática, surge a lei do ventre livre, a qual passa a libertar os filhos 

dos escravos nascidos a partir do momento da promulgação da lei. 

Evidentemente essa ainda não era a melhor solução, mas a que gerou o maior 

impacto nos escravistas daquele período, pois aos poucos perdiam os escravos. A lei agora 

representava uma queda de produção e, consecutivamente, isso também reflete na queda da 

produção, que resultava em menos lucro. Apesar de muitas lutas, somente no dia 13 de 

maio de 1888, com a assinatura da promulgação da lei Áurea, pela princesa Isabel, é que o 

Brasil torna-se um país onde todo cidadão é “livre”; evidente que, embora a lei tenha sido 

assinada e promulgada, muitos não acataram e mantiveram sua prática mesmo ilegalmente. 
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Com a brusca queda na produção do campo e a falta de mão de obra, os 

latifundiários se viram em uma encruzilhada, entre contratar mão de obra ou falir por falta 

dela. Evidentemente a alternativa foi oferecer trabalhos aos imigrantes, que em sua grande 

maioria eram camponeses que vinham em busca de trabalho. 

É importante salientar que a imigração brasileira não se deu apenas a partir de 

1860, como muitas vezes encontramos em diversas literaturas, mas teve seu processo 

iniciado anteriormente com várias imigrações. Embora sejam proporcionalmente menores 

que as da segunda metade do século XIX, elas ocorreram. Seria possível ilustrar algumas, 

como a de 1818, com a chegada de algumas famílias, as quais ficaram locadas no Rio de 

Janeiro.  

A política imigratória, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, 

passou por várias mudanças, como explica Iotti (2010, p.2) que a “[...] política de 

imigração e colonização, adotada no Império, atravessou diferentes momentos, conforme 

os interesses dos grupos que estiveram no poder”.  

A política do governo imperial foi de promover a publicidade na qual oferecia 

trabalhos e até mesmo terras aos imigrantes. Esse ato gerou um impacto, principalmente 

entre os europeus, os quais passavam por turbulências políticas e econômicas. 

Evidentemente, a política adotada pelo então governo imperial, não agrada a todos, 

sobretudo aos grandes latifundiários, os quais viam nos imigrantes certa concorrência. Ao 

mesmo tempo em que eram vistos como concorrentes, os imigrantes foram reconhecidos 

pelo grande talento de trabalhar a terra, podendo assim, suprir a falta de mão de obra no 

campo. 

Mas o que não agrada nem um pouco os latifundiários da época é que o governo 

tornava os imigrantes donos de suas próprias terras, o que promoveria uma menor 

exploração de mão de obra por parte dos latifundiário; esse processo gerava certa 

concorrência na produção. Devido principalmente ao fim da escravidão brasileira, os 

senhores não tiveram alternativa se não aderir à importação de mão de obra, isso 

proporcionaria a manutenção da produção, sobretudo com poucos gastos, o que era 

fundamental para eles.  

Já com o fim do processo de escravidão no Brasil, o então governo republicano 

brasileiro adota outra política, que não somente abastecer a falta de mão de obra no campo, 

mas também branquear o território nacional. Essa política visou “povoar”
6
 as regiões com 

                                                           
6
 Quando falamos de povoamento, não significa que esse território era desabitado. Oliveira e Freire (2006), 

ressalta que esses territórios eram habitados principalmente por povos indígenas, dos quais muitos desses já 
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menor densidade demográfica. Um desses apelos do governo foi a implantação do Decreto 

nº 528 de 28 de junho de 1890. Decreto esse que busca solucionar o problema do baixo 

índice populacional. Sendo assim, o decreto foi um grande impulsionador para a grande 

imigração brasileira e atendia assim às necessidades brasileiras, Seyferth (1986, p. 57) 

adverte que a imigração europeia “foi bastante diverso e tinha outras finalidades: o 

povoamento e o estabelecimento de pequenos agricultores que desenvolvessem a produção 

de alimentos básicos” na região sul e nas “fazendas de café em São Paulo”. 

Como à frente desse movimento havia pessoas com interesses específicos, os quais 

defendiam interesses de determinado grupo político, o decreto passa a especificar quem 

pode e quem não pode entrar no país.  No decreto é possível notar a apreciação pelo 

homem branco e o preconceito étnico nele incutido. O decreto acaba depreciando as 

imigrações asiáticas e as africanas. No documento é visível o latente desejo por 

trabalhadores, entretanto os mais desejáveis eram trabalhadores rurais brancos devidos o 

então recente fim da escravidão brasileira e a falta de mão de obra no campo. Os artigos do 

Decreto n°528, de 28 de junho de 1890, assim definem quem pode e quem não pode entrar 

no Brasil: 

Art.1º E'inteiramente livre a entrada, nos portos da Republica, dos indivíduos 

válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos á acção criminal do 

seu paiz, exceptuados os indigenas da Asia, ou da Africa que sómente mediante 

autorização do Congresso Nacional poderão ser admittidos de accordo com as 

condições que forem então estipuladas. 

Art.2º Os agentes diplomáticos e consulares dos Estados Unidos do Brazil 

obstarão pelos meios a seu alcance a vinda dos imigrantes daquelles continentes, 

comunicando immediatamente ao Governo Federal pelo telegrapho quando não o 

puderem evitar. 

Art.3º A policia dos portos da Republica impedirá o desembarque de taes 

indivíduos, bem como dos mendigos e indigentes. 

Esses artigos tornam evidente a política de branqueamento da população brasileira. 

Políticas que barravam a imigração asiática e africana. No decreto é possível observar a 

forte recusa pelo “diferente” e a não aceitação do outro, afinal o Brasil da época era 

dirigido por europeus, sobretudo, brancos, os quais em sua grande maioria eram vistos 

como superiores a outros povos. 

O Decreto abriu as portas para a imigração. Assim, milhares de pessoas de várias 

etnias chegaram ao Brasil em busca dos mais diversos sonhos; entre esses, ucranianos e 

poloneses, que ficaram principalmente na região Sul do Brasil. Devemos lembrar ainda que 

                                                                                                                                                                                

haviam sido “civilizados” esses eram explorados e sobreviviam por meio de sua mão de obra, em campos 

agrícolas, criação de gado, etc. 
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a imigração no Paraná já vinha ocorrendo antes desse período, porém teve mais 

visibilidade a partir de 1870, durante a presidência de Lamenha Lins, quando muitas 

colônias de imigrantes se proliferaram no Paraná. Conforme aponta Nadalin (2001, p.83), 

devido à política de imigração do governo provincial, sobretudo no comando do Presidente 

Lamenha Lins, em que “foram implantados, no período de 1860 a 1880 e nos 20 anos que 

se seguem, 34 colônias (italianos, poloneses, alemães, ucranianos, etc.)”, ou seja, a 

imigração ucraniana teve seu início entre 1860 a 1880, período este, anterior às grandes 

imigrações que ocorreram a partir de 1890, apoiadas principalmente pelo Decreto n°528. 

Santos (2001, p. 75) afirma que a política imigratória do presidente Lamenha Lins e 

seus sucessores privilegiou a região litorânea e região de Curitiba, “todas as colônias 

criadas entre 1870 e 1889, foram estabelecidas nos arredores dos núcleos já existentes: 

Curitiba, Paranaguá, Antonina, Morretes e Ponta Grossa”. Os dados citados por Santos 

(2001) apontam que durante quase vinte anos a imigração ocorreu apenas em torno dos 

centros já existentes, assim as áreas mais isoladas do estado paranaense continuam 

praticamente esquecidas pelo governo. Essa política foi criticada por muitos, 

principalmente dos que defendiam que as colônias deveriam ser criadas apenas para 

indivíduos nacionais e pobres e não para imigrantes. 

O programa do então governo visava o desenvolvimento de tais comunidades, 

assim buscou oferecer apoio, distribuindo terras, abrindo estradas e a construção de pontes 

para colaborar com a escoação dos produtos ali produzidos. Porém, isso por si só não era 

suficiente para levar as colônias a uma emancipação econômica. Pelo contrário, conforme 

Machado (2005), a não existência de outras formas de apoio do governo aos colonos, a 

falta de infraestrutura adequada e, principalmente, devido à existência de terras inférteis, 

causaram um impacto extremamente negativo na província, levando a uma crise de 

imigração, principalmente no final da década de 1870 e início da de 1880. O desfecho foi a 

migração. Muitos acabaram abandonando a província em busca de oportunidades melhores 

e deslocaram-se para outras cidades, províncias e até mesmo outros países, os quais 

ofereciam melhores oportunidades de emancipação social e econômica desses indivíduos. 

Com a retomada da política imigratória, mais sólida, a partir de 1885, os imigrantes 

passam a chegar em maior número ao Brasil. Com o auxílio da tabela da imigração no 

Paraná, de autoria de Glacy Weber Ruiz (Tabela 1), torna-se visível o efeito da crise 

migratória no Paraná, entre o período de 1878 a 1886, momento em que não aparecem 

imigrações no Paraná; evidentemente não podemos afirmar que não existiu nenhuma 

imigração nesse período, mas a ocorrência foi muito baixa.   
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Tabela 1: Imigrações e migrações  

Início - Colônia Local Imigrantes Hoje 

1829 - Rio Negro Rio Negro –PR Alemães (248) Rio Negro – PR 

1847 - Colônia Thereza Próxima ao Rio Ivaí 
Franceses (87 imigrantes)- fundador: Dr. João 

Maurício Faivre 
Ivaí – PR 

1852 - Colonia Superagüi Paraná 
Alemães, suiços, franceses e outros (85 

imigrantes) 

Guaraqueçaba- 

PR 

1856 - Colônia Teófilo Otoni Paraná Alemães Teófilo Otoni 

1860 - Colônia do Assungui 
Na Ribeira - Estrada do 

Assungui 

Ingleses, franceses, italianos e alemães (949 

imigrantes) 
Cerro Azul – PR 

1869 - Colônia Angelina Curitiba – PR Alemães, suiços,franceses e argelinos Curitiba – PR 

1870 - Colônia Pilarzinho Curitiba Alemães, poloneses e italianos (242 imigrantes) Curitiba – PR 

1871 - Col. São Venâncio Curitiba Alemães, poloneses e suecos (160) Curitiba – PR 

1871 - Colônia Tomás Coelho Araucária Poloneses Curitiba –PR 

1873 - Colônia Abranches Curitiba Alemães e poloneses (323) Curitiba-PR 

1875 - Colônias: Colônia 

Santa Cândida 
Curitiba Poloneses, suiços e franceses (340) Curitiba – PR 

1875 - Colônia Orleães Curitiba 
Poloneses, italianos, suiços, franceses e outros 

(290) 
Curitiba _ PR 

1875 - Colônia Alexandra Paranaguá Italianos (320) Paranaguá – PR 

1875 - Colônia Pereira Paranaguá Italianos e espanhóis (115) Paranaguá – PR 

1876 - Colônia Tomaz Coelho Araucária Poloneses, galicianos e silesianos (1.295) Araucária – PR 

1876 - Colônia Santo Inácio Curitiba Poloneses, silesianos e galícios Curitiba- PR 

1876 - Colônia Lamenha Curitiba Alemães e poloneses (746) Curitiba- PR 

1877 - Colônia Rivière Curitiba Alemães, franceses e poloneses (406) Curitiba – PR 

1877 - Linha Entre Rios Morretes Italianos (50) Morretes – PR 

1877 - Colônia Nova Itália Linha América Italianos (150 imigrantes) Morretes – PR 

1877 - Linha Sesmaria Morretes Italianos (620) Morretes – PR 

1877 - Colônias: Cari, 

Marques, Rio Sagrado 
Morretes Italianos Morretes – PR 

1877 - Colônias: Ipiranga, 

Zulmira e Turvo 
Antonina Italianos Antonina _ PR 

1878 - Colônia Santa 

Felicidade 
Curitiba Italianos (580) Curitiba – PR 
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09/1878 - Colônia S. Maria 

do Novo Tyrol da Boca da 

Serra 

S. J. Pinhais – PR 
Trentinos, tirolêses (italianos do Valle di 

Primiero) 
Piraquara – PR 

1878 - Colônia Muricy São José dos Pinhais Poloneses e italianos (397) 
São José dos 

Pinhais-PR 

1878 - Colônia Antonio 

Rebouças 
Campo Largo Italianos e poloneses (244) 

Campo Largo – 

PR 

1878 - Colônia Octávio (linha 

Taquary) 
Ponta Grossa Alemães do Volga (214) 

Ponta Grossa – 

PR 

1878 - Colônia Octávio 

Núcleos: Tibagy, 

Guaraúna, Uvaranas, 

Floresta, Eurídice 

Alemães do Volga 
Ponta Grossa – 

PR 

1878 - Colônia Virmond Lapa Alemães do Volga (44 imigrantes) Lapa – PR 

1878 - Linha Santa Quitéria Palmeira – PR Alemães do Volga (175 imigrantes) Palmeira-PR 

1878 - Colônia Sinimbú 
Linha Marcondes ( Pugas 

) 
Alemães do Volga (50 imigrantes) Palmeira-PR 

1878 - Núcleo Hartmann Palmeira – PR Alemães do Volga (149 imigrantes) Palmeira – PR 

1886 - Colônia Santa 

Christina 

depois, Colônia Cristina 

Campo Largo 294 imigrantes poloneses Araucária-PR 

1890 - Colônia Contenda Contenda Poloneses Contenda-PR 

04/1890 - Colônia Cecília Palmeira Anarquistas italianos (150) Palmeira-PR 

1891 -Colônia Sta. Bárbara Palmeira Alemães, poloneses, ucranianos e italianos Palmeira-PR 

1891 -Colônias: Augusta 

Victoria e Lucena 
Rio Negro Alemães e poloneses (250) Rio Negro-PR 

1892 -Colônia Apucarana Guarapuava Poloneses e ucranianos (1342 imigrantes) Guarapuava-PR 

1895 - Campo da Galícia 

Ao longo da atual Av. 

Cândido Hartmann – 

Curitiba 

Ucranianos 

Bairro do 

Bigorrilho, 

Curitiba-PR 

1896 -Colônia Prudentópolis 
Prudentópolis (com 30 

núcleos) 
Poloneses, alemães, ucranianos e outros (16.637) Prudentópolis-PR 

1907 -Colônia Senador 

Correia 
Guarapuava Ucranianos (3.132 imigrantes) Prudentópolis-PR 

1907 - Colônia Ivay 
Ipiranga - linhas Calmon 

e São Roque 

Ucranianos, Alemães, Poloneses, Holandeses 

(4.840 imigrantes) 
Ipiranga-PR 

1908 - Colônia Irati Irati 
Alemães, poloneses, holandeses e ucranianos 

(1.379) 
Irati-PR 

1910 - Colônia Cruz Machado Guarapuava Poloneses, alemães e ucranianos (4.474) Guarapuava-PR 
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1911 - Colônia Carambeí Castro Holandeses (450) Castro-PR 

1924 - Colônia São Miguel Joaquim Távora 
Lituanos, letônios, poloneses, ucranianos e 

alemães 

Joaquim Távora-

PR  

1924 

Redondezas do bairro 

Uberaba,Campo 

Comprido,Araucária 

Japoneses 
Referidos bairros 

de Curitiba-PR 

1927 - Colônia Dantzig 
Depois "Vila de Nova 

Dantzig 
Poloneses e alemães Cambé-PR 

1927/1932 - Gleba Três 

Barras 
Assahi Japoneses Assaí-PR 

1933 - Gleba Roland Rolândia Alemães Rolândia-PR 

1937 - Colônia Esperança Arapongas Eslavos e japoneses Arapongas-PR 

1940 - Colônia Cafezal Rolândia Japoneses Rolândia-PR 

Fonte: Ruiz. G. W. Imigração no Paraná: Disponível: http://weber.ruiz.com/parana.html  Acesso em 20 jun. 2016. 

A tabela de Ruiz nos proporciona um olhar mais apurado sobre as imigrações que 

povoaram o Estado do Paraná e, sobretudo a nossa região central do estado e cidades que 

fazem fronteiras com Prudentópolis. Podemos observar, com o auxilio da tabela, que em 

1847 a cidade de Ivaí recebeu os primeiros imigrantes na região central do Paraná. Nesse 

período o Paraná ainda pertencia a província de São Paulo. 

De acordo com os dados do IBGE (2010) e a tabela de Ruiz, 87, imigrantes 

franceses formaram a Colônia Thereza, hoje também conhecida como Thereza Cristina. A 

comunidade de Thereza, atualmente, Colônia Thereza Cristina, conforme os dados do 

IBGE (2010) é um distrito do município de Candido de Abreu e não de Ivaí como 

demonstra a tabela. A Colônia de Thereza Cristina fica próxima e faz divisa com as 

comunidades que frequentam uma das escolas pesquisadas, podendo mesmo ter 

influenciado a economia local e a cultura regional. Após a migração desses franceses, a 

região não recebeu imigrantes por várias décadas, já que os que chegavam eram destinados 

à colonização do litoral de Curitiba e dos Campos Gerais, assim criando uma espécie de 

vazio demográfico no interior do estado paranaense. 

O ciclo imigratório mais intenso ocorreu principalmente sob a influência das 

políticas imigratórias adotadas pelo Estado. E, ocorreu entre 1885 e 1911. Esse período 

imigratório foi marcado pelas grandes imigrações europeias que chegavam em busca do 

então prometido “novo mudo”. Esses imigrantes vieram em busca de terras e trabalho, 

outros vinham seduzidos pelas propagandas enganosas veiculadas sobre o Brasil. Ao 

chegarem ao Paraná, os imigrantes vindos entre 1885 e 1911, foram enviados pelo então 

http://weber-ruiz.com/joaquim_tavora.html
http://weber-ruiz.com/joaquim_tavora.html
http://www.weber-ruiz.com/londrina.html
http://www.weber-ruiz.com/londrina.html
http://www.weber-ruiz.com/londrina.html
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governo para o interior paranaense, com o objetivo de colonizar o território com pouca 

densidade populacional. Com essa politica surgiram muitas colônias no interior do estado, 

colônias essas que receberam imigrantes de várias etnias, principalmente europeias. Como 

bem define Boruszenko, (1969, p. 430) a: 

maioria dos integrantes da primeira leva de imigrantes vinda ao Paraná foi 

encaminhada às terras não desbravadas no segundo planalto paranaense, onde 

tiveram que realizar todas as tarefas de áreas pioneiras, a começar pela derrubada 

das matas para a realização de suas culturas. Assim, os primeiros anos de seu 

trabalho foram árduos, e só posteriormente o colono arando anualmente alguns 

alqueires de terra, pôde produzir o bastante para si [...]  

Essa afirmação, de Boruszenko (1969), deixa muito clara a intenção do governo 

paranaense em colonizar o chamado vazio demográfico no interior do estado, região esta 

onde se encontra localizado o município de Prudentópolis. 

De acordo com os dados de Ruiz, os primeiros imigrantes ucranianos, ao chegarem 

no Brasil em 1891, foram destinados à colonização da Colônia de Santa Bárbara, hoje, 

cidade de Palmeira. Já em 1892, chegaram outros imigrantes ucranianos aumentando assim 

o fluxo dessa imigração no Brasil. Nesse ano é que chegaram os primeiros imigrantes 

ucranianos para a região central do Paraná, sendo 1342 imigrantes ucranianos e poloneses. 

Dessa forma, não foi possível obter o número exato de ucranianos que chegaram à 

Guarapuava em 1892. Em 1896 chegaram a Prudentópolis uma grande imigração de 

ucranianos, alemães, poloneses, italianos, entre outros, totalizando naquele ano 16.637 

pessoas que colonizaram Prudentópolis, formando inúmeras colônias. Ainda, de acordo 

com os dados disponíveis no site da Prefeitura Municipal De Prudentópolis, em 1896 

chegaram a Prudentópolis aproximadamente 1500 famílias, cerca de 8 mil pessoas. A 

imigração em Prudentópolis seguiu até meados da década de 1920, de forma decrescente, 

sendo a maior delas a ocorrida em 1896. 

Burko (1963, p. 49-50), em sua obra, coloca que cerca de 150.000 ucranianos 

chegaram ao Brasil entre 1895 e 1896. Entretanto, para o Departamento do Arquivo 

Público do Estado do Paraná (DEAP), de 1870 a 1920, o número de imigrantes ucranianos 

que chegaram ao Brasil nesse período, divulgado pelo Serviço Nacional de Imigração não 

são correspondentes aos dados divulgados por Burko (1963). Para o DEAP, esse número é 

muito inferior.  Ainda Wachowicz (1972, p.117) aponta que cerca de “35.000 ucranianos 

entraram no Paraná durante o período conhecido como a grande imigração. Podemos 

buscar algumas explicações para esses números por meio da história política da Ucrânia”. 

A grande maioria da imigração ucraniana no Brasil, provenientes da região da Galícia, 
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chegou ao Brasil com documentação austríaca e polonesa. Dados garantem que esse 

equívoco surge dado ao fato de que as terras ucranianas, entre 1795 e 1918, foram 

dominadas e pertenceram ao Império Austro-Húngaro. 

A grande imigração ocorrida, principalmente após 1890, foi responsável por 

praticamente toda a colonização no interior paranaense. De acordo com Martins (1941), até 

o ano de 1934, adentraram no Paraná aproximadamente 47.731 poloneses, 19.272 

ucranianos, 13.319 alemães, 8.798 italianos e 9.826 grupos de 40 outras nacionalidades; 

sendo assim aproximadamente 101.331 imigrantes vindos ao Paraná. Evidentemente outros 

tantos vieram por outras rotas, como pelos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. 

Dessa forma, os dados expostos por Martins (1995) convergem com os dados de Burko 

(1963), e mais, os dados colocados por Martins sobre a imigração ucraniana no Paraná são 

superiores aos apontadas por Burko. 

No processo migratório, também muitos saíram do Paraná em busca de terras e 

oportunidades de vida melhores que as oferecidas aqui, assim não sendo possível afirmar o 

número exato de imigrantes que realmente instalaram-se no Paraná. 

 

1.1- Ucranianos no Brasil  

A história da imigração ucraniana no Brasil não pode ser tomada como algo 

maravilhoso, nem tão pouco devemos ludibriar a história. Acreditamos ser importante 

relembrar alguns dados históricos dessa imigração e recorrer a alguns estudos que apontem 

alguns motivos que levaram às imigrações europeias, afinal, ninguém quer deixar os “seus” 

e ir em busca de algo desconhecido e até mesmo duvidoso sem um motivo maior. Dessa 

forma, cremos que é fundamental conhecermos quem são estes ucranianos no Brasil e, por 

que partiram de seus países de origem em busca de novas oportunidades. 

 A chamada grande imigração Europeia, que iniciou no final do século XIX, teve 

seu início com as grandes crises econômicas que assolavam a Europa. Não restavam 

muitas alternativas a não ser procurar novas oportunidades através das  imigrações. Visto o 

momento europeu e diante da crise de mão de obra agrícola no Brasil, o governo 

republicano de Deodoro da Fonseca estimulou propagandas e até mesmo financiou parte 

das passagens dos imigrantes europeus. 

Os imigrantes vieram dos mais diversos países europeus, entre esses estavam os 

ucranianos que, de acordo com Burko (1963, p.39), eram provenientes de regiões 

agrícolas, em busca de novas terras, os quais, segundo o autor, imigraram devido à 

“superpopulação agrária” e a “débil industrialização”.  
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De acordo com Martins (1995), muitos eslavos, principalmente a população mais 

carente da região da Galícia, foram seduzidos por agenciadores a imigrarem para o Paraná, 

com propostas de grandes lucros e pouco trabalho. Entre os agenciadores destaca-se 

Gergoletto, o qual promoveu a disseminação da propaganda da imigração para o Brasil 

utilizando-se de vários artifícios como a propaganda enganosa, a existência de terras férteis 

e florestas em quantidade ilimitada; além de prometer casas de graça, gado, cavalos e 

dinheiro para as despesas iniciais dos colonizadores, tudo isso era prometido com custo 

zero. 

Seduzidos pelas propagandas, os imigrantes ucranianos buscam o prometido “novo 

mundo”. Durante as viagens, principalmente nos navios, as horas ociosas eram preenchidas 

por esperança de prosperidade. Burko (1963, p. 51) relata que, durante a viagem, a 

imigração ucraniana “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”. Ainda Burko (1963, p.51) completa que essa imigração 

acreditava ter escapado dos problemas das “perseguições religiosas e políticas, da guerra, 

da dominação de estrangeiros, da miséria e, algumas vezes, da própria fome”. Embora a 

viagem fosse longa e depararem-se com vários intemperes marítimos, eles navegavam 

entusiasmados, pois acreditavam que em breve deixariam todas as dificuldades para traz e 

poderiam viver em um novo mudo. Nesse novo mundo tudo era farto, sem perseguições e 

sem dificuldades financeiras, já que as propagandas afirmavam que no Brasil a vida era 

fácil. 

Evidentemente, ao chegar ao Brasil, muitos se deparam com a realidade e 

perceberam que tudo o que foi prometido não passava de uma grande mentira. Muitos, 

diante da aparente situação, migraram para outras regiões e até mesmo para outros países; 

mas a grande maioria da população era muito pobre, assim, não tinha alternativas a não ser 

ficar no Brasil. 

Os imigrantes ucranianos que não permaneceram no Brasil, deslocaram-se para a 

Argentina, Paraguai, Canadá e Estados Unidos. A imigração ucraniana desse período era 

formada basicamente por camponeses provenientes da Ucrânia ocidental, a qual naquele 

momento encontrava-se sob o domínio do império Austro-Húngaro. 

Com o auxilio da história, torna-se possível apontar para outras imigrações 

ucranianas. Esta pode ser dividida em três momentos, sendo o primeiro período de 1896 a 

1911.  O segundo momento ocorreu no período após a Primeira Guerra Mundial, o qual foi 

ocasionado principalmente por questões políticas; e o terceiro e último ocorreu no período 
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após a Segunda Guerra Mundial. O terceiro momento é considerado por Burko (1963, p. 

40-41), como o maior “êxodo” da população ucraniana, que totalizou “mais de 200 mil”, 

entre prisioneiros de guerra, operários, soldados da primeira divisão ucraniana, refugiados 

políticos e de outras formações militares, que lutaram contra os russos.  

Os imigrantes da primeira fase imigratória, eslavos vindos ao Brasil, foram 

distribuídos nos Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, mas 

concentraram-se em maior número no estado do Paraná, especialmente nas cidades da 

região Centro-Sul, estendendo-se até a região de Itaiópolis-SC, localizada na região norte 

do Estado de Santa Catariana, formando uma espécie de “cinturão Eslavo”; mantendo os 

principais traços culturais, religiosos, étnicos, etc. Assim, permanecendo em uma espécie 

de “Ucrânia no Brasil”, com muitas das peculiaridades do seu país de origem. 

De acordo com Costa (2013, p. 46), esses ucranianos “foram enviados 

principalmente para habitar as regiões cobertas pela floresta de araucária”, já que as 

imigrações anteriores habitaram as regiões dos campos gerais e a região litorânea. De 

acordo com Burko (1963, p.42) a alternativa de “trabalho encontrada por esses imigrantes, 

foi principalmente a agricultura, a pecuária e a indústria”. Vale ressaltar que Burko (1963) 

ainda aponta que nem todos permaneceram nas atividades desempenhadas inicialmente, 

muitos procuraram exercer outras funções, econômicas, sociais e políticas. 

Quanto ao número de ucranianos distribuídos nas Américas, Burko (1963, p.41) 

coloca que “em 1963, existia uma média de 2 milhões de ucranianos espalhados pelas 

Américas”, sendo que aproximadamente “um milhão de imigrantes viviam nos Estados 

Unidos; 500 mil no Canadá; 150 mil na Argentina; 120 mil no Brasil e o restante em outros 

países latino americanos”.  

Embora os dados de Burko (1963, p.41) apontem que no Brasil chegaram 

aproximadamente 120 mil imigrantes ucranianos, existem dados como os do DEAP que 

apontam para números muito menores, também Wachowicz (1972, p.116) relata que cerca 

de 35.000 pessoas dessa nacionalidade entraram no Paraná. Por isso, acreditamos ser 

crucial buscarmos descobrir quem são os imigrantes ucranianos que chegaram ao Brasil, 

principalmente com a primeira grande imigração europeia. 

 

1.2- Quem são os imigrantes ucranianos no Brasil?  

Iniciamos esse tópico com a indagação sobre quem são os ucranianos que chegaram 

ao Brasil e por que existe diferença de dados sobre o número mais aproximado de 

imigrantes ucranianos que realmente chegaram aqui. Nesse sentido, recorremos novamente 
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à história para buscarmos explicação sobre quem são os ucranianos no Brasil, bem como 

possíveis denominações étnicas para esses ucranianos, já que é comum ouvirmos em 

Prudentópolis, principalmente entre as pessoas mais velhas, a identificação como 

“Rus`kyi” e não ucranianos. 

A Ucrânia é uma nação eslava, centrada no centro-leste da Europa. O nome oficial 

é "República da Ucrânia", sendo a capital Kiev. Conforme o Dicionário online (Infopédia), 

a Urânia faz fronteira com a Federação Russa, Bielorrússia, Polônia, Eslováquia, Hungria, 

Romênia e Moldávia.  A língua (oficial) é o ucraniano; porém, também se fala russo e 

bielo-russo. A religião predominante é o cristianismo (ortodoxo).  

Atualmente a Ucrânia encontra-se em conflito armado com a Rússia. O conflito 

iniciado em 2014 tem um efeito arrasador sobre os civis, principalmente na faixa do Leste 

ucraniano, local onde os conflitos estão mais presentes. Alguns dos reflexos mais visíveis 

do conflito é a morte de muitos civis, o desaquecimento da economia e consequente 

ampliação do desemprego; assim, muitos ucranianos estão procurando em outros países 

melhores condições de vida. 

A Ucrânia é um país oriental, embora de acordo com Lerner, (1981, p. 3), 

“encontra-se integrada na vida cultural da Europa Ocidental”. O autor destaca que a 

“civilização greco-romana, desde o início de sua organização estatal, teve uma missão 

definida: a resistência e a luta contra o oriente”. Sendo esta a postura política da Ucrânia, o 

povo ucraniano sofreu muitas perseguições políticas e humanitárias. Lerner ainda aponta 

que a Ucrânia “resistiu durante séculos a todas as formas de opressões e tentativas de 

anexação territorial. Mesmo assim, eles conservaram a unidade da língua, da cultura e da 

fé”. 

Apesar de muitas invasões inimigas e massacres, a população ucraniana não perdeu 

seus traços culturais e indenitários; esse talvez seja o motivo que até hoje muitos 

descendentes de ucranianos no Brasil, antes mesmo de reconhecerem-se como brasileiros, 

identificam-se como ucranianos. Algo muito comum no interior do município de 

Prudentópolis. 

No Brasil, muitos ucranianos, principalmente os provenientes da primeira 

imigração e também a que mais designou imigrantes à Prudentópolis, identificam-se como 

“rutenos” e não como ucranianos. Mas existe uma explicação para essa denominação, pois 

de acordo com Burko (1963, p. 18-19), a Ucrânia e os povos ucranianos desde muito 

tempo foram conhecidos como, "Rus'", "Russyn", "rus'kyi". A denominação Ucrânia 

surgiu posteriormente e, possivelmente, deve significar: "a minha terra", ou "estado 
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independente". Esse termo ganhou destaque aos poucos e veio ao conhecimento pela 

primeira vez no século XII, seguindo até o século XX, em muitas regiões do território 

pertencente atualmente a Ucrânia, pouco conhecido para muitos. Tal denominação ganhou 

mais força, principalmente por questões políticas e, sobretudo, para evitar confusões e 

problemas com denominações, já que não somente os ucranianos, mas também os russos 

daquele período eram conhecidos como “Rutenos”.  

O nome Ucrânia ganhou popularidade após a criação do estado político da Rússia. 

Na tentativa de evitar confusões de nomes e estados, pela semelhança de nomes “Rússia e 

Rus”, começou a ser utilizado à denominação Ucrânia. Evidentemente, a adesão não foi 

imediata, foi gradativa e muitos dos colonos ao chegarem ao Brasil, ainda identificavam-se 

como Rutenos, ou seja, “Rus‟kyi”.   

Vale lembrar que os colonos de origem ucraniana, vindos com a primeira grande 

imigração, que ocorreu entre 1891 e 1911, não conheceram a Ucrânia “país independente 

como nação”, pois oficialmente este ainda não existia. Ou seja, para muitos fazia mais 

sentido serem chamados de Rutenos, do que ucranianos. Pois ser um “rus‟kyi” é também 

afirmar identidade étnica.  

Andreazza (1999, p.12) reafirma que a “denominação étnica”, Rus`kyi “nas 

primeiras décadas do século XX foi recorrente para designar os ucranianos, não apenas nas 

comunidades, mas em todo o Paraná. A designação de “ucranianos” passou a ocorrer a 

partir de 1920, período pós-independência. Mas nem todos adotaram essa denominação de 

forma imediata; em Prudentópolis ainda é comum ouvir as pessoas utilizarem-se da 

denominação Rus`kyi, para identificar-se ou identificar um descendente de ucranianos.  

O território ucraniano conquistou sua independência apenas no dia 22 de janeiro de 

1918, denominada de "República Nacional da Ucrânia", sob o governo de Symon Petlura. 

Mas a nova república teve pouca duração, pois em 1923, a República não se sustentou e 

sofreu a queda. Entre os principais motivos, a fome, miséria e a cólera a espreita da 

população. Para Horbatiuk (1989, p. 65- 68), o motivo é dado ao fato de que as mesmas 

potências que declararam a sua independência, por meio do tratado de Berest-Litovsky
7
, 

                                                           
7
 O Tratado de Brest-Litovsk foi assinado na cidade de Brest-Litovsk, que fica na fronteira da Rússia com a 

Polônia, em 3 de março de 1918, entre a Rússia soviética e a Alemanha. Pelo Tratado, a Rússia abria mão do 

controle sobre a Finlândia, Países bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia), Polônia, Bielorússia e Ucrânia, bem 

como dos distritos turcos de Ardaham e Kars, e do distrito georgiano de Batumi. Estes territórios continham 

um terço da população da Rússia, metade de sua indústria e nove décimos de suas minas de carvão. O 

governo soviético foi obrigado a assiná-lo, posto que o exército czarista se desagregara e o exército vermelho 

apenas começava a ser formado. A paz de Brest, apesar de suas condições leoninas, deu ao país dos Sovietes 

o tempo necessário para acumular forças, derrotando depois a burguesia contra revolucionária interna e a 



 

 

 

34 

 

tornam-se os principais exploradores da República, principalmente a exploração agrícola, 

devido aos férteis solos ucranianos. 

Vendo a miséria corroer a Ucrânia, a República não se mantém e acaba sendo 

incorporada à União Soviética. Como aponta Burko (1963, p. 30 -31), com a incorporação, 

a União Soviética passa a ser denominada como "República Socialista Soviética da 

Ucrânia", sobre o “aspecto de região autônoma, mas não soberana”, pois os princípios 

básicos a serem seguidos faziam-se presentes na Constituição da União Soviética, a qual 

estava baseada no Marxismo-leninismo.  

Como bem sabemos, a Ucrânia sofreu muitas invasões e conflitos e para Horbatiuk 

(1989, p. 56), a divisão histórica e política da Ucrânia pode ser distribuída em 5 períodos, 

sendo assim exposto: 

1) A supremacia política de Kiev até 1154; 2) A supremacia do estado  

Galiciano-Voliniano de 1154 a 1340; 3) O período Lituano-Polonês, de 1340 até 

1648: a) O Lituano 1340- 1569; b) O Polonês, de 1569 a 1648; 4) O estado 

Cossaco, de 1648 a 1782; 5) O período Austro-Russo, de 1792 a 1918. 

Evidentemente, poderíamos ainda acrescentar mais dois períodos políticos e 

históricos para a Ucrânia; o primeiro que seria o período em que a Ucrânia viveu sobre o 

forte domínio da União Soviética, momento que durou de 1923 a 1991.  

E outro, possivelmente um dos períodos mais importantes, se não o mais importante 

para a história política da Ucrânia atual: a reconquista da Independência da Ucrânia, 

ocorrido no dia 24 de agosto de 1991, sendo assim, novamente um país autônomo e 

soberano. 

Apesar de ser um país livre, a Ucrânia continua sendo assistida pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) e Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura (UNESCO), pois de acordo com ambas instituições, vários direitos estão sendo 

violados, assim, necessitando de um olhar especial sobre a realidade ucraniana. Para a 

ONU, a faixa leste da Ucrânia sofre desde o início dos conflitos com ataques direcionados 

a hospitais, escolas e clínicas de saúde, tendo seus direitos básicos violados, e os que mais 

padecem diante dessa situação são os civis. Com a economia instável e imersa em uma 

realidade política marcada por corrupções, é um país “pobre” financeiramente, embora 

possua riquezas naturais e culturais muito fortes. 

                                                                                                                                                                                

intervenção externa. Após a revolução de novembro de 1918 na Alemanha, o Tratado de Paz de Brest-

Litovsk foi anulado pelo Comitê Executivo Central de Toda Rússia. (LENIN, 1968, p.43). 
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Mas afinal, quem são os ucranianos? Evidentemente não é possível apontar apenas 

uma origem e tão pouco firmar que essa é uma etnia pura. Burko (1963, p. 20) afirma que 

os ucranianos antropologicamente são uma etnia híbrida. O autor ainda aponta que os 

estudos de Estevão Rudnytzkyi (1914) revelam que a mescla étnica dos ucranianos vem 

ocorrendo há muito tempo, sendo assim, esse fenômeno também conhecido como 

hibridismo, que não é um fenômeno contemporâneo.  

Retomando os dados sobre a imigração ucraniana no Brasil encontramos 

divergências numéricas sobre o real número de imigrantes ucranianos no Brasil. Qual é a 

possível origem dessa divergência numérica? Essa divergência numérica de quantos 

ucranianos entraram no Brasil, o número de imigrantes ucranianos que entraram no Brasil 

e que chegaram a Prudentópolis é incerto. Pois como aponta Guérios (2007, p. 168), 

“milhares ucranianos ou Rutenos” ao desembarcarem em solo brasileiro foram catalogados 

e contabilizados como povos austríacos, poloneses e russos. Isso ocorreu devido a não 

distinção entre essas etnias por parte dos funcionários da imigração. Esses dados fizeram 

com que fosse registrada uma baixa entrada de ucranianos ou rutenos no Brasil. Mas a 

identificação incorreta por parte do estado nacional da época não influencia na questão da 

identidade pessoal dos indivíduos, pois embora eles tenham sido confundidos, ainda 

possuíam uma autoidentidade, com características individuais que diferenciava de outras 

etnias, como a língua, o alfabeto, a cultura entre outros. 

Os dados sobre qual é o número exato de imigrantes ucranianos vindos a 

Prudentópolis é incerto, mas Costa (2013, p. 48) coloca que, “no entanto, o número 

significativo e a autodenominação fizeram com que esse grupo eslavo conseguisse manter 

parte de suas características culturais e étnicas”, esses dados tornam Prudentópolis a 

“maior colônia de descendentes ucranianos da região sul e sudeste do Paraná”. 

É possível afirmar que os ucranianos no Brasil são indivíduos vindos da Ucrânia, 

mas não apenas isso. Muitos descendentes de ucranianos no Brasil se autoidentificam 

como ucranianos antes mesmo de se considerarem brasileiros; esses indivíduos em sua 

grande maioria, preservam a cultura, a religião e as tradições de seus antepassados, 

mantendo no Brasil a cultura ucraniana viva, mesmo que essa seja vista com uma cultura 

arcaica. Estes mantêm tradições que hoje na Ucrânia não existem mais, como as hailkas e a 

própria língua ucraniana que aqui permanece praticamente a mesma, mas com a influência 

linguística da língua polonesa, e da língua portuguesa, enquanto na Ucrânia sofreu 

mudanças naturas e evolutivas de uma língua.  
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Ao longo do tempo, podemos perceber que a cultura dos imigrantes e seus 

descendentes aos poucos vêm sofrendo hibridismos, com mesclas de outras culturas e 

etnias, pois, embora a cultura ucraniana esteja sendo preservada, a mesma também se 

encontra em contato com outras, sofrendo um processo natural de hibridismo cultural. 

Essas mesclas étnicas, chamados de hibridismos, são atualmente responsáveis pela 

atual configuração étnica, linguística, religiosa e cultural dos ucranianos. Quanto ao 

fenômeno de hibridismo, este evidentemente não é somente um fenômeno vivenciado na 

Ucrânia, ou comunidades de descendentes de ucranianos, mas é um fenômeno universal.  

 

1.3- Imigração ucraniana em Prudentópolis-PR: influência religiosa do ensino e a 

cultura local. 

A imigração ucraniana em Prudentópolis ocorreu de forma mais expressiva a partir 

do ano de 1896. Ao chegarem aos lotes de terra destinados a eles, muitos ficaram 

praticamente “isolados”, cercados apenas pela floresta de araucárias; pois não conheciam a 

língua local, dessa forma os imigrantes se depararam diante de uma fronteira linguística, 

cultural e religiosa. No Brasil, os imigrantes ficaram sem amparo por não falar a língua 

portuguesa, e buscaram alternativas para superar os desafios do “novo mundo”. 

Diante dos desafios encontrados nas novas terras, alguns imigrantes escreveram 

cartas e destinaram para a Ucrânia, solicitando sacerdotes Greco-católicos. Guérios (2013, 

p. 380- 381) relata que os primeiros anos de vida no Brasil foram árduos; sem uma 

organização e sem sacerdotes, os colonos não tinham muita esperança. O autor coloca que 

os colonos sofriam de todas as formas, mas principalmente “por falta de apoio espiritual”, 

Devido tanto sofrimento, “alguns maldiziam o Brasil”, pois os imigrantes buscavam fugir 

da pobreza e no Brasil a pobreza, principalmente nos primeiros anos da imigração, foi 

ainda maior. 

Sendo assim, os colonos se viram sem saída a não ser solicitar sacerdotes para dar 

apoio espiritual e organizar as colônias e seus imigrantes, por isso passaram a escrever 

cartas para a terra natal. Com a chegada dos primeiros padres do Rito católico Bizantino, 

da Ordem de São Basílio Magno (OSBM), as colônias começam a organizar-se. Seyferth 

(1986, p. 61) relata que no momento da colonização europeia no sul brasileiro:  

O ensino primário como o estabelecimento das igrejas ficou, inicialmente, por 

conta dos próprios colonos, quando muito recebendo algum auxílio financeiro da 

administração colonial, destinado ao pagamento de professores ou à manutenção 

dos sacerdotes. Estes últimos, aliás, costumavam desempenhar os dois papéis. Os 

professores ou eram eles próprios, os colonos, ou vinham da Europa contratados 
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para esta finalidade e ensinavam nas respectivas línguas de origem. Inicialmente 

eram escolas das comunidades, construídas e mantidas pelos colonos; portanto, 

tinham caráter de ''escolas particulares'', embora sem fins lucrativos. No caso das 

escolas teuto-brasileiras, por exemplo, até os livros escolares eram enviados, 

com poucas exceções, da Alemanha. Ou, no mínimo, subvencionados por aquele 

país. As igrejas seguiram o mesmo caminho: no início, as comunidades 

construíam suas capelas e os padres vinham da Europa, quase sempre passando 

por cima das autoridades eclesiásticas brasileiras: fato que em certos momentos 

causou alguns conflitos. As escolas particulares, num segundo momento, 

passaram a ficar vinculadas à igreja, tanto ao que se refere aos católicos como no 

caso dos protestantes alemães. A ''função'' étnica tanto das escolas como da 

igreja é socializar a criança na sua língua materna, e com isso dar a ela a marca 

diferenciadora mais importante; junto com a família somam esforços para 

assegurar o uso cotidiano da língua de origem, elemento fundamental da 

identidade étnica naquele momento. A posterior introdução da escola pública não 

mudou radicalmente o quadro. A manutenção da língua materna continuou sendo 

fundamental como elemento de identificação do grupo étnico e teve como efeito 

apenas a introdução do português como segunda língua dos colonos. A escola 

pública, na verdade, vai concorrer com as escolas particulares, que só 

desaparecem da vida comunitária com a nacionalização do ensino a partir de 

1937. A expressividade da escola como mantenedora da etnicidade pode ser 

avaliada pela reação às medidas ''nacionalizadoras'' (que resultaram, na maioria 

dos casos, no fechamento puro e simples dos estabelecimentos de ensino). 

Principalmente no caso dos alemães e poloneses, durante algum tempo as escolas 

particulares continuaram ensinando no idioma de origem, clandestinamente. 

Embora a autora trate dos imigrantes alemães, italianos e poloneses, percebemos 

que entre os ucranianos não foi diferente. Nesse sentido observamos que todos os grupos 

étnicos imigratórios vindos até aproximadamente 1920, tiveram a mesma forma de 

colonização. Esses grupos foram divididos em colônias, nas quais puderam organizar as 

colônias fazendo a manutenção da língua de herança
8
 para os descendentes. Wouk (1981, 

p. 46) ressalta que os: 

Ucraínos imigrados para o Brasil não descuraram o setor de ensino. Desde os 

primeiros anos, isto é, a partir de 1897, em todos os núcleos de colonização, os 

sacerdotes-missionárs, auxiliados pelas religiosas vindas com eles da Europa, 

abriram escolas, instalando-as precariamente em modestos barracões. Sentiram 

os colonos a necessidade de que fosse ministrado a seus filhos o preparo 

intelectual indispensável e mínimo. Compreendiam que a função básica da 

escola é a de transmitir o acervo cultural do seu povo e ao mesmo tempo 

fornecer às novas gerações os meios de adaptação à vida em meio estranho. 

As entidades religiosas
9
 foram responsáveis por organizar as colônias na parte 

religiosa, cultural e até mesmo na educação, criando colégios privados em Prudentópolis; 

                                                           
8
 Falar de língua de herança reflete o fenómeno das competências desiguais nas duas línguas (a maioritária e 

a minoritária, que designamos respectivamente, língua do país de acolhimento e Língua de Herança), a maior 

propensão para usar de forma imediata e espontânea a língua maioritária, que geralmente é a língua 

dominante da criança devido às situações de socialização mais frequentes, mas a posse de competências 

parciais bastante desenvolvidas na língua de herança. (FLORES; E MELO-PFEIFER; P. 16). 
9
 A religiosidade entre os ucranianos sempre foi algo marcante desse povo muito antes da imigração para o 

Brasil, de grande maioria ortodoxa, a população ucraniana sempre teve o amparo nas questões religiosas. Da 



 

 

 

38 

 

dessa forma também fazendo a manutenção da cultura e das questões étnicas e identitárias. 

Um dos meios que essas entidades religiosas encontraram para fortalecer a comunidade 

ucraniana no Brasil, por meio dos padres OSBM, foi a criação da revista mensal 

МІСІОНАР (Missionár) em 1911 e o jornal semanal ПPAЦЯ (Prácia - Trabalho) em 1912, 

ambos encontram-se em circulação até hoje. Hoje o jornal Prácia é editado a cada duas 

semanas e oferece leituras de noticias religiosas, políticas e principalmente noticias da 

Ucrânia e os acontecimentos políticos, religiosos e culturais. O jornal é editado em 

ucraniano e português, para atender melhor o público. A revista mensal Missionár, também 

oferece publicações em ucraniano e português, com notícias políticas, culturais e 

religiosas. Acreditamos que esses dois informativos, para a comunidade ucraniana no 

Brasil, foram um dos principais meios de informação que mantiveram a cultura e a língua 

ucraniana viva no Brasil. Seyferth (1986) lembra que a imprensa e editoriais tiveram o 

papel fundamental na manutenção de outras línguas como a Alemã, a Polonesa e a italiana, 

criando nesses indivíduos uma identidade étnica de pertença a certo grupo étnico. Da 

mesma forma Seyferth (1986) relata que a questão religiosa por meio de religiosos teve o 

papel fundamental para a organização das colônias de imigrantes europeus no sul do 

Brasil, essas instituições organizaram escolas, a questão religiosa, linguística e política; 

enfim, se envolveram em todos os setores sociais das novas colônias. 

A religião dos imigrantes ucranianos em Prudentópolis sempre foi marcante, devido 

à religiosidade e a fé da população local. A religiosidade cria um vínculo de pertencimento 

a essa comunidade e à cultura, pois os indivíduos se identificam com a mesma, no 

ambiente local e até mesmo fora da cidade, nos movimentos sociais do dia a dia. A religião 

norteia a comunidade prudentopolitana, característica trazida pelos imigrantes, e que 

permanece viva até hoje, também foi e continua sendo responsável pela manutenção da 

língua ucraniana local viva.  

De que forma a religião local do rito católico bizantino pode ser considerada 

responsável pela manutenção da língua? Primeiramente, pelo fato de que todas as 

celebrações nas igrejas ucranianas de Prudentópolis ocorrem na língua ucraniana. Assim, 

os indivíduos de todas as idades interagem nas orações e aprendem a liturgia, e em 

consequência disso, aprendem a língua. As catequeses em algumas comunidades são 

ensinadas até hoje na língua ucraniana, evidentemente que nem todas as comunidades 

ensinam a catequese em ucraniano, pois ali também existem crianças que já não 

                                                                                                                                                                                

mesma forma, os imigrantes ucranianos no Brasil buscaram amparo religioso como lembra (BURKO, 1963, 

P. 59). 
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compreendem a língua bem como crianças que não são descendentes de ucranianos. Ainda 

é possível encontrar em várias comunidades do interior do município salas vinculadas à 

igreja ucraniana que ensinam a língua ucraniana, essas aulas ocorrem aos sábados ou aos 

domingos, e são ministradas por religiosas ou catequistas da própria comunidade, na área 

urbana existe a chamada “escolinha” na qual aos sábados são ministradas as aulas de 

ucraniano, para crianças, adolescentes e adultos. 

A religião em Prudentópolis sempre foi o fio condutor da cultura e da língua 

ucraniana, pois nesses espaços os descendentes aprendem a língua e a cultura, criam uma 

identidade com a mesma. A religião vinculada às salas de catequese, por muito tempo foi 

responsável pela alfabetização de imigrantes ucranianos em Prudentópolis, onde eram 

alfabetizados em ucraniano, tal fato é tão interessante que muitas pessoas em Prudentópolis 

podem ser consideradas analfabetas na língua portuguesa, mas, são alfabetizadas em 

ucraniano, dominam o código escrito do alfabeto cirílico
10

, o qual possui 32 letras mais um 

sinal de abrandamento de palavras (ь); dessa forma no alfabeto cirílico ucraniano e dotado 

de 33 letras, para melhor apreciação do alfabeto cirílico, fizemos uma exposição do 

alfabeto e a pronúncia de suas letras.  Lembramos ainda, que o alfabeto cirílico ucraniano 

possui letras que não contam em outros alfabetos cirílicos como o Russo e vice-versa. O 

alfabeto cirílico ucraniano também pode ser encontrado em cartilhas de alfabetização, 

utilizadas em escolinhas de língua ucraniana e em centos catequéticos nos quais ocorrem o 

ensino da língua ucraniana. Como esta disponível na figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 O alfabeto cirílico surgiu no século X, sob influência bizantina. Os caracteres que compõem o alfabeto 

cirílico são, na sua maioria, letras gregas do período bizantino. O alfabeto cirílico usado no Ucraniano é 

constituído por um total de trinta e três letras. Tratando-se de um alfabeto de inspiração grega, os textos em 

cirílico leem-se da esquerda para a direita. Diversidade Linguística na Escola Portuguesa Autor não 

encontrado. (p.7,8).  Disponível em: <http://www.iltec.pt/divling/_pdfs/linguas_ucraniano.pdf> 
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Figura 2: Alfabeto Cirílico Ucraniano. 

 

Fonte: KUTZMY, S. L. 2017. 

E em muitos casos esses indivíduos são leitores assíduos do jornal Prácia e revista 

Missionár. De fato o jornal Prácia e a revista missionár serviram como uma espécie de 

escudo da própria língua e cultura ucraniana, pois sendo editado em cirílico era garantia 

que esses dois meios comunicativos seriam lidos por ucranianos e seus descendentes, 

podendo assim manter a cultura e a língua ucraniana viva no Brasil, como no período do 

governo Vargas. Buruszenko (1969, p. 423) relata que na década de 1960, os imigrantes e 

descendentes de ucranianos no Brasil, naquele período, mantinham várias características 

culturais de suas origens, e aponta que as “comunidades agrárias” são as que mais 

mantiveram as características culturais de suas origens, e “naturalmente a língua” foi a que 

teve a maior manutenção e sofreu menos alterações entre todas as características dos 

ucranianos. 

O uso da língua ucraniana também serviu para o que é chamado por Certeau (1994, 

p. 46), de: “um cálculo que não pode contar com um próprio, nem portanto, com uma 

fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem por lugar o do 

outro”. Assim o uso tático da língua, mesmo que essa ocorra de forma inconsciente foi o 

que fez com que a cultura ucraniana permanecesse viva por tantos anos, pois por meio 

tático é que os ucranianos no Brasil combateram a repressão do governo Vargas, um 

governo nacionalista que chegou a proibir o uso de línguas que não eram a portuguesa.  
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Para Guérios (2007, p. 219) a “cultura e a identidade dos ucranianos” evadem as 

delimitações “oficiais de um governo” nacionalista e opressor, como do governo varguista, 

pois embora o governo tivesse proibido as manifestações culturais e até mesmo religiosas, 

os ucranianos não deixaram de praticar a sua cultura e identidade. Mas, de certa forma o 

governo varguista consegue impor vários aspectos culturais nacionais, como a 

obrigatoriedade apenas do ensino da língua portuguesa nos estabelecimentos de ensino. 

 Por meio desses aspectos sejam culturais ou religiosos, César e Cavalcanti (2007) 

afirmam que algumas línguas podem ser vistas como minoritárias em um contexto geral ou 

nacional, que também é o caso da língua ucraniana em Prudentópolis. Porém, se vista a 

nível local, a língua ucraniana até hoje pode ser considerada como majoritária, pois em 

algumas comunidades interioranas, até hoje, a língua do uso comum é a língua ucraniana, 

chegando ao caso de muitas pessoas sequer dominarem a língua portuguesa. Assim, é 

possível que a língua ucraniana local, pode ser vista como majoritária ou minoritária 

conforme seu ponto de vista. 

Simionato (2012, p. 40,41) relata que: 

O fato de as línguas minoritárias serem mencionadas nas Diretrizes Curriculares 

para a Educação Básica, no Referencial Curricular para a Educação Infantil, não 

garante o seu uso, pois fica a critério dos gestores educacionais, em seus 

municípios, a implementação de seu ensino. A questão fica à revelia da 

compreensão que delas se têm. Assim, crianças e jovens falantes de línguas 

consideradas minoritárias, a partir do momento que ingressam na escola, aos 

poucos, vão deixando de falar a língua materna das famílias, na comunidade e 

em seu entorno. Junto com o abandono da língua, a cultura vai se 

descaracterizando, vão assim se expropriando da sua identidade e assumindo 

aquela com a qual passam a entrar em contato. 

Apesar de estar sendo esquecida no ambiente escolar, a língua ucraniana de herança 

em Prudentópolis permanece viva, passando de geração em geração, sofrendo alterações 

linguísticas, ganhando novas palavras que são muitas vezes uma mescla de palavras em 

português e ucraniano. Fritzen e Ewald (2011) escrevem que esse fenômeno ocorre quando 

a língua majoritária no âmbito nacional exerce uma influência sobre a língua minoritária de 

um país, esse é o caso de Prudentópolis, onde muitas vezes é possível notar a mescla 

dessas línguas durante um diálogo. Simionato (2012) coloca que esse fenômeno ocorre de 

forma natural e, mesmo sem que esses indivíduos percebam, utilizam de uma mescla 

linguística para a comunicação. Esse fator, muitas vezes, ocorre pelo fato de que os 

descendentes de ucranianos, no caso de Prudentópolis, não conseguem encontrar uma 

tradução para algumas palavras e objetos. Esse fenômeno nada mais é que o hibridismo 

linguístico, mas que aos poucos vem descaracterizando a cultura ucraniana local. 
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Simionato (2012, p. 40,41) relata que a “língua é um fenômeno histórico”, e 

Bakthin (1997, p. 124) coloca que a língua “vive e evolui historicamente na comunicação 

verbal concreta”. Cremos que a língua ucraniana tem se mantido viva por 120 anos em 

Prudentópolis, principalmente por causa das instituições religiosas, por meio da realização 

de liturgias e celebrações em ucraniano que perduram até os dias de hoje, os centros 

catequéticos distribuídos por quase todas as comunidades interioranas também ajudaram a 

manter a língua ucraniana viva. Pois esse espaço foi responsável pela alfabetização de 

muitos ucranianos e seus descendentes e até hoje é possível encontrar aulas de língua 

ucraniana em centros catequéticos de Prudentópolis. E não é diferente nas comunidades 

onde os colégios em estudo estão inseridos; nesse espaço as crianças aprendem a 

catequese, mas também têm a oportunidade de aprender a língua ucraniana aos sábados. 

Lembramos que no ambiente escolar prudentopolitano ainda é comum o ingresso 

de alunos monolíngues, os quais dominam apenas a língua ucraniana. Mas os dados 

descritos por Simionato (2012) revelam que o número de alunos que ingressam na escola 

falando apenas a língua ucraniana tem caído drasticamente, mas o ingresso desses alunos 

ainda é realidade de Prudentópolis-PR e necessita de um olhar especial. Quando falamos 

do ambiente escolar e o ingresso de alunos nesse contexto, devemos lembrar que nem 

todos os alunos dominam a língua ucraniana ou são bilíngues em (ucraniano e português), 

existem sim um grande número de alunos que são monolíngues, apenas na língua 

portuguesa. 

A língua ucraniana no Brasil é considerada uma língua minoritária. No entanto, no 

município de Prudentópolis, em especial algumas comunidades interioranas, como no caso 

das duas comunidades escolares estudadas, a língua ucraniana não pode ser vista como 

minoritária, pois é a principal língua utilizada pelos moradores locais, nesse contexto, a 

língua minoritária torna-se a língua portuguesa, e essas comunidades tornam-se 

comunidades de fronteiras
11

.  

O estudo é desenvolvido em dois Colégios da Rede Estadual de Ensino, localizados 

na área rural do município de Prudentópolis-PR. Ambos os colégios nos quais a pesquisa é 

realizada, recebem alunos com descendência ucraniana, e muitos destes alunos são alunos 

bilíngues (português e ucraniano). Encontramos ainda em um colégio, denominado no 

                                                           
11

 A fronteira é o lugar próprio das trocas, das interações, das mobilidades culturais. Vincula-se à ideia de 

limite, mas ao mesmo tempo agrega as diferenças que separa, ou intenta separar. Existe, originalmente, para 

impedir o trânsito entre os lados que divide, definindo o que está dentro e o que está fora, mas essa nitidez 

divisória não existe no local fronteiriço. A fronteira, paradoxalmente, divide e permite a união (SOUZA, 

2014, p. 478). 
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estudo como Colégio “A”, descendentes de poloneses, os quais afirmam não fazer o uso da 

língua polonesa. Alguns alunos descendentes de poloneses relatam que seus avôs ainda 

falam algumas palavras ou fazem suas orações em polonês. No Colégio “B”, encontramos 

uma grande parcela de alunos com descendência ucraniana. Nessa comunidade muitos dos 

alunos que ali estudam ingressaram no ambiente escolar monolíngues em ucraniano, mas 

aos poucos foram aprendendo a língua portuguesa, tornando-se bilíngues. 

É evidente que o ambiente escolar tem uma influência muito grande sobre a vida 

dos alunos, bem como uma influência linguística. De fato muitos acreditam que esse 

espaço é o ápice da desconstrução da cultura ucraniana no Brasil, mas em certas vezes me 

questiono, será que é realmente isso mesmo? De certa forma não podemos negar que isso 

ocorre, mas percebemos também que existe um movimento na rede estadual de ensino em 

Prudentópolis que vem trabalhando com outras perspectivas e até mesmo em um dos 

colégios da rede estadual, localizada no interior do município, possui na grade curricular o 

ensino da língua ucraniana, mexendo com um currículo nacional elitista, tornando um 

espaço de preservação da cultura ucraniana; também podemos citar as escolas que, embora 

não possuam a língua ucraniana na grade curricular, oferecem o ensino da língua ucraniana 

em contraturno, essas também podem ser consideradas como espaços de difusão da cultura.  

Mas em relação à formação de professores para atender essa demanda étnica em 

Prudentópolis, observamos que pouca coisa tem sido feita para a formação desses 

profissionais, Simionato (2012) já apontava para esse “problema” educacional no 

município em questão. Notamos que nada foi feito para melhorar o atendimento desses 

alunos bilíngues U/P, notamos a total ausência de cursos para a capacitação de professores, 

voltados para atender essa demanda de alunos. O problema não é restrito apenas no âmbito 

da Rede Municipal de Ensino, mas também na Rede Estadual de Ensino, pois os 

professores alegam não ter incentivo nem formação voltada ao trabalho docente com esses 

alunos. Acredito ainda que o problema mais evidente fica restrito ao âmbito municipal, 

pois é essa fase de ensino que necessita um olhar especial, afinal muitos são monolíngues 

apenas na língua ucraniana, outros ainda bilíngues U/P, que sem o investimento para a 

capacitação de educadores, acaba de certa forma reprimindo e marginalizando a cultura 

ucraniana local. Dado ao fato de que com essa postura tomada pelo município do não 

reconhecimento da pluralidade cultural e linguística desse contexto, adotando uma postura 

do não reconhecer o outro, numa política monologuista e monocultural. Torna-se 

necessário rever as práticas adotadas no município em questão.  
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Os espaços escolares prudentopolitanos, em especial na zona rural, são espaços de 

hibridismo cultural, linguístico e de identidades, com características próprias não 

encontradas em outros espaços fora de Prudentópolis, que tornam-se também espaços 

chamados por Certeau (1994) de “tático” para a manutenção da cultura, língua e a 

identidade ucraniana local. Mas também torna o espaço prudentopolitano rico na questão 

multicultural. 
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CAPÍTULO II 

2 - CULTURA E IDENTIDADE E AS QUESTÕES DO HIBRIDISMO 

Acreditamos ser fundamental a compreensão do que vem a ser cultura e identidade, 

principalmente por que estudamos as questões étnicas e imigratórias como é o caso deste 

trabalho. 

 Inicialmente, é necessário compreender a origem e o significado da palavra 

cultura para posteriormente associá-la ao objeto do estudo e, desse modo, entender as 

relações entre cultura, língua oral e educação, no âmbito de nossa pesquisa. Para isso, 

acercamo-nos em aportes teóricos antropológicos, também. Nesse sentido, inicialmente 

buscamos dialogar com estudos de Benéton, (1975) citado por Cuche (2002, p.18-19), que 

assim advoga:  

É legítimo analisarmos particularmente o exemplo francês do uso de “cultura”, 

pois parece que a evolução semântica decisiva da palavra que permitirá em 

seguida a invenção do conceito – se produz na língua francesa do século das 

luzes. O século XVIII pode ser considerado como o período de formação do 

sentido moderno da palavra, em 1700, no entanto, “cultura” já é uma palavra 

antiga no vocabulário francês. Vinda do latim cultura que significa o cuidado 

dispensado ao campo ou ao gado, ela aparece nos fins do século XIII para 

designar uma parcela de terra cultivada.  

Inicialmente o termo cultura designava uma parcela de terra ou o ato de cultivar a 

terra, o termo em seu sentido figurado somente aparece em meados do século XVI, e já não 

significa mais um estado (da coisa cultivada), mas uma ação. Tendo surgido em meados do 

século XVI, era pouco conhecido até meados do século XVII; sendo pouco conhecido, é 

rejeitado por muitos dicionários da época. O termo semântico de “cultura” torna-se 

divulgado maciçamente apenas no século XVIII. Porém, isso não ocorre devido ao 

movimento dos ideais iluministas do período, mas pelo movimento natural da língua, 

ganhando destaque pelo seu sentido semântico em 1718 quando publicado pela primeira 

vez no dicionário francês da Academia Francesa, edição de 1718. 

A partir deste momento, o termo “cultura” ganhou destaque em muitos 

dicionários, que não somente franceses, assim conquistando o mundo. Em cada nova 

publicação, o termo ganha mais prestigio, e teve um enriquecimento semântico, sempre 

com novas definições e complementos para definir o termo e sua significação. Ao longo 

dos anos “cultura” ganhou várias interpretações, sempre sofrendo alterações, conforme a 

interpretação de cada lugar e espaço, até chegar aos dias atuais com uma carga de 

significados.  
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É evidente e inegável que o termo “cultura” tem ganhado muito espaço e enfoque 

no mundo contemporâneo, por autores de diferentes tendências teóricas. Na atualidade, é 

comum falar de “cultura”; muito se discute sobre esse termo. Muitas vezes, torna-se difícil 

entendê-la no seu sentido integral, por ser interpretada de forma distorcida e até mesmo 

equivocada. No âmbito dos pós-modernos, a cada dia a cultura ganha um papel mais 

expressivo na vida social: assim nos dias atuais, tudo chega a ser visto como cultura.   

É possível afirmar que um dos primeiros antropólogos a elucidar o terno cultura 

de forma etnológica, foi o Britânico Eduard Burnett Tylor. Neste sentido para Cuche 

(2002, p. 35) a “cultura, tomada em seu sentido etnológico mais vasto, é um conjunto 

complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as 

outras capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade”.  

É possível observar que essa definição de Tylor, utilizada por Cuche (2002) sobre 

cultura, é puramente descritiva e objetiva, não trazendo o intuito de ser narrativa. Ao 

refletir sobre tal, é possível observar que, para Tylor, a cultura é muito além do que é 

possível imaginar. Para ele, cultura é a expressão da totalidade da vida social dos homens e 

possui atributos de dimensões coletivas, é adquirida nas experiências vividas e não é uma 

herança biológica como afirmavam muitos pesquisadores da época.  

O antropólogo e historiador Geertz (1989), por meio de seus estudos, define que a 

aquisição e construção da cultura se dão em grande parte de forma inconsciente, deste 

modo é possível afirmar que adquirimos sem mesmo perceber. Em seus estudos, Geertz 

(1989, p.20) discorre que “a cultura é uma rede transmitida historicamente de significações 

encarnadas nos símbolos, um sistema de bólica, por meio das quais os homens se 

comunicam, perpetuam e entendem seu saber a respeito das atividades diante da vida”   

Entendemos que para ele é um conjunto, uma rede de significações utilizadas na 

comunicação. Esse conjunto ou rede de significações é representado por símbolos, os quais 

são aplicados para a comunicação. Assim, Geertz relata que a cultura é representada pelas 

manifestações, as ações dos homens, a respeito das atividades da vida e do seu cotidiano. 

Inúmeros pesquisadores, antropólogos, sociólogos, linguistas, filósofos e 

educadores passam a buscar, e até mesmo encontrar significados, para definir o termo e o 

seu sentido mais integral.  Neste sentido, Campigotto (2008, p. 100) diz que o “conceito de 

cultura tem se apresentado como um desafio para os historiadores, devido à pluralidade de 

sentidos com que aparece nos livros e nos textos de história em geral, levando a gerar uma 

série de dificuldades no campo da pesquisa”. Portanto, é necessário investigar e 

compreender o real sentido deste termo, mas isso não torna algo acabado. A interpretação 
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deste termo abre as portas para um estudo que nunca se completa, mas que deve estar em 

constante atualização, devido a seu termo semântico estar em constante mudança. 

 Devido a essa dificuldade relatada por Campigotto (2008), buscamos estudar 

“cultura” em sua gênese para tentar entender melhor as primeiras definições realizadas por 

historiadores e antropólogos. 

Ainda em Coelho (1999, p.104), “o termo cultura continua, nesse sentido, 

apontado para atividades determinadas do ser humano que, no entanto, não se restringem 

às tradicionais (literatura, pintura, cinema).” Para o autor, a cultura não é algo acabado e 

definido, mas de certa forma, esta pode ser “manipulada” e defender os interesses de uma 

cultura local ou classe, sendo a publicidade uma destas formas de manipulação, 

principalmente pela forma televisiva, a qual é massificadora, uma vez que representa um 

dos meios mais acessíveis a todos.  

Para Bakhtin (2008) é possível assegurar que a música, a arte, a dança e a própria 

religião, neste aspecto, estão envolvidas diretamente ao tempo vivido, assim são 

significações que o homem cria conforme o tempo, o social e a história. É evidente que a 

cada dia surjam mais e mais definições, conclusões e nomenclaturas à cultura, ampliando o 

leque de acepções. Enfim, é notável que desde o surgimento do termo cultura muitas coisas 

foram transformadas fazendo com que o termo ganhasse força e se tornasse uma estrutura 

de base firme para explicar os termos associados à cultura.  

Para elucidar um pouco mais o conceito de cultura, buscamos um relato utilizado 

por Strauss, (1950, p. 19) no qual ele aponta que: 

toda a cultura pode ser considerada como um conjunto de sistemas simbólicos. 

No primeiro plano deste sistema coloca-se a linguagem, as regras matrimoniais, 

as relações econômicas, a arte, a ciência, a religião. Todos estes sistemas buscam 

exprimir certos aspectos da realidade social, e mais ainda, as relações que estes 

dois tipos de realidade estabelecem entre si e que próprios sistemas simbólicos 

estabelecem uns com os outros. 

Ele afirma que é essencial ao ser humano a vida em sociedade, entretanto no que 

tange a ordem e a vida social depende da cultura em que o indivíduo esta inserido, afinal 

cada espaço possui regras e leis, para orientá-los conforme características do grupo e estas 

regras podem adaptar-se ou serem mudadas de acordo com a necessidade de cada grupo.  

Coelho (1999, p.103-104): afirma que a manifestação cultural na atualidade é: 

tendência hoje dominada, é uma concepção entre os modos de entendimento 

idealista e materialista: as várias manifestações culturais não são determinadas 

de modo absoluto por uma ordem social global patente, mas são elementos 

decisivos daquela ordem; por outro lado, a cultura não se caracteriza apenas pela 
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gama de atividades ou objetos tradicionalmente chamados culturais, de natureza 

espiritual ou abstrata, mas apresenta-se sob a forma de diferentes manifestações 

que integram um vasto sistema de significações. 

De acordo com os estudos de Simionato (2008), é possível afirmar que as 

manifestações culturais são um dos elementos que definem uma cultura. Dentre as quais é 

possível citar vários exemplos, como a língua, os dialetos, os contos históricos, a música, 

as danças, rituais religiosos ou não, festas, contos míticos, entre outros inúmeros exemplos.  

Ao explanarmos sobre as manifestações culturais, em Prudentópolis, onde a 

imigração é predominantemente de eslavos, torna-se possível identificar os elementos já 

apontados por Simionato (2008), de forma muito clara, com a presença da música 

ucraniana, língua/dialeto, danças e de modo muito forte os rituais religiosos das igrejas 

ucranianas presentes na cidade.  Para, Coelho (1999, p.104): 

o termo cultura continua, nesse sentido, apontado para atividades determinadas 

do ser humano que, no entanto, não se restringem às tradicionais (literatura, 

pintura, cinema). Em suma, as que se apresentam sob uma forma estética, mas se 

abre para uma rede significações ou linguagens incluindo tanto a cultura popular 

como publicidade, a moda, o comportamento (ou atitudes), a festa, o consumo, o 

estar junto. 

Sendo assim, a cultura está em contínuo movimento e não é algo engessado ou 

estático e de certo modo, pode sofrer manipulações para atender e defender os interesses de 

uma cultura ou classe local. Canclini (2008) aponta, entre os fatores que atentam a 

equalizar essa questão, a publicidade como uma das formas mais massificadoras, hoje tão 

presente e acessível à população em geral independentemente de classes, etnias e 

escolaridades, essa está posta de várias formas e canais, mas, principalmente nos meios 

televisivos e até mesmo nos programas de software, sobre os quais basicamente todos têm 

acesso.  

Ainda segundo Hall (2003, p. 43), a cultura não passa de uma produção. Ela 

possui uma matéria-prima, os seus próprios recursos e seu “trabalho produtivo”. Necessita 

de uma noção da tradição enquanto “o mesmo em mutação” e de um conjunto essencial de 

genealogias, mais do que o “desvio através de seus passados”, promove uma capacitação 

por meio da cultura, a nos produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de sujeitos, 

sempre renovando.  

Sendo assim, não é apenas uma questão do que as tradições fazem de nós, mas 

sim daquilo que fazemos das nossas tradições. De certo modo, para Hall, nós estamos 

sempre em processo de formação cultural, contínua e inacabada. Hall (2003) compreende a 
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cultura como um conjunto de significados/significantes, na qual por meio das tradições 

afugenta-se para uma nova forma mais ampla de posicionar-se, em um processo de 

transformação nos quais novos caminhos, conceitos e compreensões, que nos permitem o 

nascimento de novos sujeitos, como em um processo de metamorfose. Esse processo nos 

permite que façamos uma reflexão a respeito do caminho que cursamos diante de nossas 

tradições, bem como se esse caminho está sendo compilado a partir das intervenções do dia 

a dia. 

 As manifestações artísticas de modo geral (a música, a arte, a dança), a religião e 

o tempo envolvido são aspectos importantes da cultura. Assim, Bakhtin (2008, p. 6) aponta 

que é possível afirmar que a “arte, dança, música e a própria religião”, neste aspecto, estão 

conectadas de forma direta ao momento vivido, dessa forma, são significações que o 

homem e a sociedade criam conforme o momento temporal, histórico e social vivido pelo 

sujeito. Ainda de acordo com Eagleton (2005, p. 55), a cultura é o conjunto de crenças, 

valores, práticas e costumes que distinguem o estilo de vida de algum grupo social. Esse 

conjunto cultural dá aos sujeitos a possibilidade de interação com os grupos sociais, 

possibilitando a melhor forma de interação em “contextos específicos”. 

Por meio de leituras, percebemos que o surgimento de terminologias dadas a 

cultura é algo cada vez mais comum, assim expandindo o leque de significações e a 

fragmentação destas terminologias como, por exemplo: cultura familiar, cultura da ciência, 

cultura do corpo, cultura híbrida, entre outras tantas que é possível citar. É possível 

observar e alocar que o termo vem sofrendo alterações desde o seu primeiro uso; com o 

passar dos tempos ganhou flexibilidade e, sobretudo, a solidez de uma palavra consolidada 

e forte. Esse termo tornou-se tão conhecido e respeitado, sobretudo devido a sua utilização 

no meio científico. Com o seu uso nas ciências, ganhou flexibilidade que vem a explicar 

inúmeros termos associados a ela e suas manifestações.  

Contudo, devido a sua flexibilidade e seu uso contínuo e corriqueiro, aparecem 

uma pluralidade do termo, muitas vezes dificultando sua interpretação no real sentido. 

Talvez seja aí o maior problema e dificuldade de entender e interpretar o real sentido do 

termo, como afirma Campigotto (2008). 

Tomando os conceitos de cultura, descritos acima, iniciamos inúmeras 

ponderações que nos levam a compreender que cultura pode ser percebida como um 

conjunto de rede de significações, representada por símbolos que são aplicados para a 

comunicação dos grupos humanos. Ainda, Geertz (1989) acentua ser a cultura representada 

pelas manifestações, ou ações dos homens a respeito das atitudes diárias no que tange ao 
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uso da linguagem, pois é por meio da linguagem que se compõe a cultura e sua hibridação. 

Na interpretação de cultura cabem inúmeras interpretações e a mais equivocada é a 

confusão na interpretação entre cultura e identidade.  

Entendemos com Geertz (1989), que a cultura não é uma esfera abstrata, mas é 

por meio dela que a humanidade organiza sua vivência e seu dia a dia, principalmente 

apoiada nos valores aos quais se propõe. Assim, a cultura é parte integrante da vida social. 

A mesma está engendrada em todos os meios, está no espaço social, nas instituições, nos 

movimentos políticos e sociais, conflitos, tudo isso é uma expressão cultural. Geertz 

(1989) aponta para inúmeras compreensões da cultura e faz entender que até os que 

parecem mais marginalizados e excluídos fazem parte de uma cultura, pois todos os 

humanos já nascem situados culturalmente. Mas Betancourt (1997) lembra que embora os 

seres humanos nasçam culturalmente situados, isso não os limita e nem é possível falarmos 

de um destino, já que o mesmo pode restituir sua situação cultural influenciando também 

na formação da identidade do indivíduo. Isso nos leva à compreensão de que a cultura e a 

identidade estão em constante movimento, também levando ao processo de hibridismo 

cultural.  

Observamos que existem certas confusões de ambas as palavras e seus 

significados, principalmente por pessoas das comunidades estudadas e que de alguma 

forma querem conhecer o trabalho após sua elaboração. Nesse sentido, acreditamos que é 

de suma importância buscar esclarecer o verdadeiro sentido das duas palavras, pois essas 

se apresentam bastante complexas, principalmente para pessoas leigas no assunto. Essas 

acabam sendo vistas como a “mesma coisa”, sem distinção; esse fato é dado 

principalmente por tratar-se de temas de tamanha flexibilidade, sobretudo, pelo seu caráter 

multidimensional e dinâmico. Na minha trajetória acadêmica, observei a grande 

dificuldade de entender e interpretar os termos “cultura” e “identidade”, não somente pelas 

comunidades escolares pesquisadas, mas também, no meio acadêmico, durante as aulas 

realizadas durante o período do estagio em docência. 

O estudo da cultura já, há certo tempo, possui um grande prestígio na sociedade, 

assim sendo, mais conhecido e explorado não apenas no meio acadêmico, mas pela 

sociedade em geral. Porém, a cultura não é solitária, mas é acompanhada da identidade, 

embora estes possuam uma relação estreita e estejam sempre apoiando-se uma na outra, 

cada uma é dotada de sua própria especificidade e ambas são completamente diferentes 

uma da outra.  

Por estarem interligadas, a cultura e a identidade acabam por sofrer confusões 
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terminológicas e passam a ser utilizadas indiscriminadamente. Nesse sentido Cuche (2002, 

p.175), aponta que na sociedade existe o anseio de se “ver cultura em tudo, de encontrar 

identidade para todos”. E aponta ainda que “veem-se as crises culturais como crises de 

identidade”. 

Como já apontamos anteriormente, cultura e identidade são fenômenos diferentes, 

com circunscrições e particularidades próprias. Ao falarmos da identidade vemos que uma 

das características da identidade, que é própria de uma manifestação consciente, tem a 

capacidade de manipular e até mesmo de transformar a cultura, de tal forma que a cultura 

nem pareça com o que era anteriormente. Enquanto a cultura pode existir sem uma 

consciência de identidade, ou seja, enquanto a identidade é dotada de intenções, a cultura é 

totalmente desprovida de intencionalidade, é normalmente uma manifestação natural e 

inconsciente. Sendo assim, Bradley (1996, p. 24) indica que “a identidade social se refere 

ao modo como nós, enquanto indivíduos, nos posicionamos na sociedade em que vivemos 

e o modo como percebemos os outros”; é um processo consciente, onde nos posicionamos 

e até julgamos a nossa posição social ou de outro indivíduo, enquanto a manifestação 

cultural ocorre em grande parte em processos inconscientes e não tem intenção. Para Bernd 

(1992, p.10) a busca da: 

identidade deve ser vista como um processo em permanente movimento(...) 

como travessia, como formação descontínua que se constrói através de processos 

sucessivos de reterritorialização e desterritorialização, entendendo-se a noção de 

território (...) como o conjunto de representações que um indivíduo ou grupo tem 

de si próprio. 

Outra característica presente na identidade é a mobilidade, como indica Mercer 

(1990, p. 43) dizendo que “a identidade somente se torna uma questão quando está em 

crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência 

da dúvida e da incerteza”. A identidade dos sujeitos pós-modernos é mutável, portanto, a 

identidade é estabelecida nas interações sociais, assim, depende da existência do outro. 

Mouffe (2001) aponta que a identidade está em constantes reconstruções e movimentos em 

novas interações, portanto não é fixa, e se manifesta em um entre lugar, um terceiro 

espaço, assim encontra-se entre uma cultura e outra.  

Para falar do espaço chamado de entre lugar, buscamos aporte em Bhabha, (2010, 

p.85), que aponta que a manifestação desse processo entre lugar, ou também chamada pelo 

autor de identidade binária, “funciona em uma espécie de reflexo”. A identidade é um 

produto inacabado, “ela é apenas e sempre o processo problemático de acesso a uma 
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imagem da totalidade.” Esse processo resulta na chamada identidade híbrida.  

Para Hall (2003, p. 43) as “(...) nossas identidades culturais, em qualquer forma 

acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre em processo de formação cultural”. O autor 

afirma que a cultura é uma produção, a qual possui seus recursos, sua matéria-prima e seu 

“trabalho produtivo”. Cuche (2002, p. 198) aponta que da mesma forma como a cultura “a 

identidade se constrói, desconstrói e se reconstrói, segundo as situações. Ela está sem 

cessar em movimento; cada mudança social leva-a a se reformular de modo diferente.” 

Sendo assim, é possível afirmar que tanto a cultura, como a identidade, são processos 

inacabados e encontram-se em constante movimento, desta forma ganhando novas 

características que antes não existiam e perdendo outras, conforme a realidade em que 

vivem. Woodward (2008, p. 4) afirma que as “[...] mudanças nas estruturas políticas e 

econômicas no mundo contemporâneo colocam em relevo as questões da identidade e as 

lutas pela afirmação e manutenção das identidades nacionais e étnicas” isso faz com que a 

identidade dos indivíduos conflite-se com o outro e com o próprio indivíduo, dado aos 

movimentos contínuos pela qual passa a sociedade na qual o sujeito encontra-se inserido. 

Nesse sentido Woodward (2008) revela que a identidade é fragmentada e constitui-se 

perante o outro e o diferente.  

 Ainda Bauman (2005, p. 26) contribui dizendo que a identidade surge da crise do 

“pertencimento e do esforço” que desencadeia no sentido de “transpor a brecha entre o 

“dever” e o “é” é erguer a realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela ideia – recriar 

a realidade à semelhança da ideia”. 

Ao estudar Cuche (2002) e Bauman (2005), é possível identificar um ponto em 

comum no que se refere à identidade, pois para ambos, a identidade é dotada de 

intencionalidades, portanto, podendo assim se utilizar desta intencionalidade e até mesmo 

manipular a cultura e suas características, enquanto a cultura se manifesta em grande parte 

de forma inconsciente. Para os autores a identidade é um processo que está sempre em 

construção e não é algo acabado.  

Sobre o que tange a identidade étnica, Bobbio (1992, p.447) entende por etnia 

"um grupo social cuja identidade se define pela comunidade de língua, cultura, tradições, 

monumentos históricos e territórios". E, Krause-Lemke (2010, p. 57) complementa 

dizendo que “a identidade étnica tende a ser construída sobre pilares e referentes bastante 

específicos e, geralmente, as pessoas, dependendo das etnias, carregam os traços de sua 

pertença.”. O célebre estudioso, Stuart Hall (2003 p.67) determina etnia como 

"características culturais - língua, religião, costumes, tradições, sentimento de "lugar"- que 
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são partilhadas por um povo". Mas o autor chama atenção que isto não pode ser 

compreendido no seu sentido fundacional, sendo o mito de procedência além do tempo 

real, também chamado como ancestralidade. Seyferth (1986, p. 65) trata da questão da 

identidade étnica como uma dupla identidade, para a autora: 

a afirmação da etnicidade também ocorre num outro plano: o da reinvindicação 

da cidadania. Apesar do ethos italiano, alemão e polonês marcarem as 

identidades, todos se assumem também como brasileiros. Isto é, assumem uma 

dupla identificação como cidadãos brasileiros de pleno direito e ao mesmo tempo 

diferentes dos outros brasileiros por terem um ethos específico. Não se trata 

apenas de uma diferenciação étnica com base em traços como língua e cultura 

comuns; as identidades são marcadas pelo comportamento do indivíduo dentro e 

fora do grupo étnico, um comportamento determinado por sua herança nacional. 

No ponto citado por Seyferth (1986), notamos que o mesmo ocorre entre o grupo 

étnico ucraniano. Quando falamos aqui de uma identidade étnica, vale ressaltar que esta 

não pode ser compreendida como algo constituído, naturalizado e Strauss (1977) afirma 

que a identidade não deve ser constituída sobre um referente empírico, mas sim, sobre o 

simbólico e cultural. Coloca-se em questão não somente o discurso, mas também a ótica e 

o lugar na qual se recebe o discurso e com a qual se interage com o mesmo. Assim, não há 

um momento de definição, pois ela está sempre sendo constituída, por isso a sua 

explicação deve ser histórica e não biológica, como defendiam alguns teóricos mais 

radicais, sobretudo Pierre Van den Berghe (1981), que acredita que a identidade está 

praticamente inscrita na herança genética, ou seja, o mesmo acreditava que o indivíduo já 

nascia com ela. 

 Para Stuart Hall (2003), a identidade unificada, completa, segura e coerente é 

uma ilusão a ponto de estar intimamente envolvida no processo de representação, locada 

no espaço simbólico e no tempo. Edward Said citado na obra de (Stuart Hall, 2003 p. 76) 

afirma que a identidade tem sua "geografia imaginária".  

Nesse sentido, Feitosa Filho (2013, p. 97) aponta que “a “miscigenação” de 

culturas é muito mais latente na segunda geração de migrantes” pois, de acordo com ele, 

“na primeira geração há sempre certa dificuldade ou relutância na aderência de uma nova 

cultura.” Feitosa Filho (2013) ainda aponta que este processo ocorre “na tentativa de trazer 

à sua terra- natal- motherland- para o local onde se está vivendo. O migrante tenta recriar 

memórias do passado”, assim esses indivíduos buscam manter e perpetuar a herança 

cultural por meio de: “canções, fábulas contadas às crianças e, principalmente, a 

manutenção do idioma natalício nas relações domiciliares”, processo este observado na 
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comunidade estudada, onde existem aulas de bordados ucranianos, aulas de pessankas
12

, 

danças típicas, do ensino da própria língua, tudo na tentativa de manter a cultura viva.  

Ainda que em muitos casos essa manifestação ocorra de forma inconsciente, 

devemos salientar que existem grupos que lutam pela manifestação cultural (ucraniana) em 

Prudentópolis, como a igreja ucraniana local que vem lutando para manter essa cultura, por 

meio de catequeses, celebrações na língua ucraniana, por meio de edições gráficas 

especificas para as comunidades ucranianas locais, como o jornal Prácia e a revista 

Missionár. Enfim, poderíamos citar inúmeros exemplos observados, processo esse que de 

certa forma reforma a identidade e a cultura dos descendentes de ucranianos em 

Prudentópolis e em muitos casos gera uma identidade social na população local. 

  Nesse sentido Burko (1963, p. 81) pontua que o “povo, ao emigrar, transfere 

consigo, mesmo que não perceba, todo um complexo cultural, tornando uma nação 

diferente da outra, ou seja, a raça, a cultura, a língua, os costumes, o way of live e, 

principalmente, o acervo denominado tradição”. Evidentemente, juntamente com esse 

contexto, a questão da identidade social dos indivíduos também se torna mais evidente e 

reafirma a cada dia a sua experiência de vida em sociedade.  

Quando falamos de identidade social, encontramos em Cuche (2002) uma 

importante definição de identidade social. Para Cuche (2002), a identidade social provoca a 

inclusão e a exclusão ao mesmo tempo, pois identifica o grupo sob um ponto de vista 

específico em que se assemelham, distinguem e excluem os que não parecem sob o mesmo 

ponto de vista que o primeiro. Para Silva (2007, p. 17):  

A identidade social de um indivíduo se caracteriza pelo conjunto de suas 

vinculações em um sistema social, isto é, esta está vinculada a uma classe sexual, 

a uma classe de idade, a uma classe social, a uma classe cultural, a uma nação et 

coetera
13

. A mesma permite que o indivíduo localize-se em um sistema social e 

que este seja localizado socialmente. Esta, sobretudo não diz respeito somente 

aos indivíduos, pois todo grupo é dotado de uma identidade que corresponde à 

sua definição social, definição esta que permite situá-lo no conjunto social, ela é 

ao mesmo tempo a inclusão e exclusão de um grupo. 

Nesse sentido, é possível afirmar que a identidade é constituída em uma relação 

em que um grupo se opõe ou não aos outros, por meio de suas semelhanças e diferenças. 

                                                           
12

 A arte ucraniana de decorar ovos.  A palavra pêssanka deriva do verbo ucraniano pessaty, que significa 

escrever. Podemos dizer, então, que as pêssankas são „ovos escritos‟ ou „poemas imagéticos‟. Cada traço, 

figura e cor das pêssankas têm um significado especial, sendo que alguns são presentes em toda a Ucrânia, 

outros são característicos de determinadas regiões. (STEFFEN, 2008, p.17). 

Referencia complementar: SGANZERLA, Eduardo. Pêssanka: A arte ucraniana de decorar ovos. Curitiba: 

Esplendor, 2007. 
13

 Et coetera: do latim significa “e o resto”, a palavra representa o mesmo significado que “etc”. 
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Moita Lopes (2002, p. 138-139) relata que as identidades sociais têm se apresentado cada 

vez mais fragmentadas, complexas e não sendo homogêneas. Para Moita Lopes (2002) 

essas identidades sempre estão sendo estabelecidas ou reestabelecidas. Hall (2009, p. 8) 

relata que a identidade social é constituída por “aqueles aspectos de nossas identidades que 

surgem do nosso sentimento de “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, linguísticas, 

religiosas e acima de tudo nacionais”. Podemos colocar que são inúmeros fatores que 

identificam um indivíduo socialmente e, em Prudentópolis, é muito comum encontrar 

indivíduos que se identifiquem como ucranianos, até mesmo antes que brasileiros, devido á 

cultura local que leva o indivíduo a esta identidade social. Quando é julgada a identidade 

social, devemos tomar muito cuidado para não gerarmos discrepâncias e julgar a 

identidade social virtual e não ver e reconhecer a identidade social real do indivíduo ou 

grupo que é o que o grupo ou o indivíduo realmente é. De acordo com Goffman (1988, 

p.12), é nesse momento que surgem o que chamamos de estigmas:  

Enquanto o estranho está a nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem 

um atributo que o torne diferente de outros que se encontram numa categoria em 

que pudesse ser incluído, sendo até, de uma espécie menos desejável – num caso 

extremo, uma pessoa completamente má, perigosa ou fraca. Assim, deixamos de 

considerá-lo criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e 

diminuída. Tal característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de 

descrédito é muito grande – algumas vezes ele também é considerado um 

defeito, uma fraqueza, uma desvantagem – e constitui uma discrepância 

específica entre a identidade social virtual e a identidade social real. 

Quando a discrepância do indivíduo e sua identidade social vem a público, pode-

se chegar a sérias consequências, como preconceitos, racismos, etc. Assim, esses 

equívocos podem levar o indivíduo, ou grupo, a um julgamento injusto e equivocado. 

Transformando isso em um possível isolamento social e não conhecimento da identidade 

social real.  

Hall (2003) defende que a identidade é sempre constituída em relação de um 

indivíduo ao outro. Assim, é possível colocar que não há uma identidade em si, nem 

unicamente para si, mas são relações existentes frente ao outro. Grupos estes que 

identificam um sujeito como pertencente de certo grupo ou não. Quando falamos da 

identidade real e lembramos que existem indivíduos que participam de uma cultura e se 

autoidentificam com ela, mas os membros da mesma não o reconhecem como “um dos 

seus”, portanto não os identificam como pertencentes desse determinado grupo. Sendo 

assim, participar de determinada cultura não significa pertencer à mesma, nem sequer 

possuir a identidade deste grupo, já que a identidade do indivíduo é formada frente a outro; 
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é possível afirmar que não existe apenas uma identidade, mas identidades.  

Pensando nesse sentido, nos apoiamos em Hall (2003) e Louro (2000, p. 24) que 

defendem não ser possível se pensar em uma identidade. Ainda Louro (2000 p. 24) infere 

que os sujeitos possuem “identidades plurais, múltiplas; identidades que se transformam 

que não são fixas ou permanentes, que podem, até mesmo, ser contraditórias”. Assim é 

válido lembrar que Hall (2003, p. 10) aponta-nos não haver apenas uma identidade e 

aponta para três concepções diferenciadas de identidades, muito proeminentes e que 

refletem o processo intelectual de mudança do conceito de identidade, fixas para 

identidades mais plurais, são essas:  

 A identidade do sujeito do Iluminismo baseava-se numa concepção da pessoa 

humana como um indivíduo totalmente contrato, unificado, dotado das 

capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia num 

núcleo interior;  

 A identidade de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do 

mundo moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e auto-suficiente;  

 A identidade do sujeito pós-moderno é conceptualizado como não tendo uma 

identidade fixa, essencial ou permanente. 

Para Stuart Hall (2003) as identidades e perfis de personagens centrais da 

apreciação da cultura se amparam no conceito de que as identidades permanecem sempre 

em processo de formação, de tal forma que não se pode falar em identidades fixas e 

inalteradas. 

Essas múltiplas e distintas identidades apontadas por Hall (2003), de acordo com 

Cuche (2002), muitas vezes não passam de autoidentidades, ou seja, como eu me coloco 

frente ao outro ou como quero ser visto pelo outro. Ainda, para Hall (2003, p. 12) o fato de 

projetarmos a "nós próprios" nas identidades culturais, enquanto internalizamos seus 

valores e significados, tornando-os "parte de nós", coopera para adornar nossos 

sentimentos subjetivos com os lugares e objetivos em que nos encontramos e ocupamos no 

mundo social e cultural. Sendo assim, para Hall a identidade liga o sujeito à estrutura 

social em que se encontra. E Louro (2000, p. 12) ressalta que “essas múltiplas e distintas 

identidades” formam o sujeito “na medida em que esses são interpelados a partir de 

diferentes situações, instituições ou agrupamentos sociais”.  

Rajagopalan (1998) coloca que as distintas identidades, quer sejam profissional ou 

pessoal, acabam por entrar em conflito com a identidade coletiva e identidade individual, 

levando a um constante movimento ou “fluxo”. Segundo estudos de Rajagopalan (1998), 

para que um indivíduo pertença a uma mesma comunidade ou até mesmo ao mesmo grupo, 
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o aceitar o outro e a sua identidade e cultura perpassa por um processo de reflexão, e por 

fim um processo de aceitação da própria identidade diante à aceitação da identidade do 

outro. O autor afirma que isso ocorre devido ao fluxo global, a partir do qual todas as 

culturas acabam entrando em contato por meio de migrações, questões culturais e 

miscigenações, tudo isso ocorre de uma forma desenfreada, assim as mais variadas 

identidades acabam se cruzando levando à crise da própria identidade. 

Para Cuche (2002), essa dificuldade para definir o que significa identidade se dá 

justamente por causa de seu caráter multidimensional e dinâmico, assim a identidade não é 

algo engessado e está em permanente movimento. Já para Bauman (2005), esse processo é 

chamado como “identidade líquida”, ou seja, que está em constante transformação e 

movimento, portanto, ora é uma coisa ora é outra, nunca se parecendo com o que era 

anteriormente e não é igual o que virá a ser futuramente. 

 Bauman (2005) se utiliza da metáfora do jogo de quebra-cabeça para explicar o 

caminho em direção a uma identidade desconhecida. Bauman (2005, p. 54) aponta que a 

identidade é como um jogo de quebra-cabeça, para ele a identidade é formada por peças, 

ou seja, fragmentos, porém diferentemente do jogo, a identidade somente torna-se 

compreensível quando vista como algo incompleto “ao qual faltem muitas peças (e jamais 

se saberá quantas)”. 

 Para Bauman (2005), enquanto um quebra-cabeça pressupõe uma imagem final 

pré-estabelecida, em que a criança tem apenas o trabalho de ligar as peças que também 

foram elaboradas de acordo com essa imagem final, na identidade o sujeito necessita unir 

“peças” de várias imagens distintas, muitas vezes até mesmo conflitantes, mas jamais 

haverá um resultado unificado e coeso.  

 Outra grande diferença apontada por Bauman (2005, p. 55) entre a construção da 

identidade e o jogo, é que no jogo, todas as peças estão presentes, não há lacuna, nada está 

sobrando, tudo já está preestabelecido e a tarefa é “direcionada para o objetivo”: “concluir 

o jogo”; já no caso da identidade, o trabalho é “direcionado para os meios”, podendo 

apenas ser compreendido de forma incompleta.  

 Bauman ainda afirma que as identidade sofre influências dos meio eletrônicos, que 

as torna cada vez mais “líquida".  Bauman (2005, p. 32) aponta que e a identidade é algo 

complexo e é formada por uma variedade de fragmentos e mostra a sua complexidade: 

“Seu Cristo é judeu. Seu carro é japonês. Sua pizza é italiana. Sua democracia, grega. Seu 

café, brasileiro. Seu feriado, turco. Seus algarismos, arábicos. Suas letras, latinas. Só o seu 

vizinho é estrangeiro”, ou seja, a identidade de cada um é uma mescla de identidades. 
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Enfim, cultura e identidade são conceitos que levam a compreensão para uma mesma 

realidade, vista de dois pontos diferentes. E, Rajagopalan (2003, p. 57) conclui que 

“queiramos ou não, vivemos em um mundo globalizado. Entre outras coisas, isso significa 

que os destinos dos diferentes povos que habitam a terra se encontram cada vez mais 

interligados e imbricados uns nos outros”. Canclini (2008, p. 348) afirma que “todas as 

culturas são de fronteira”, levando ao entendimento que todas as culturas de alguma forma 

estão em contato entre si.  

Já no tópico seguinte desenvolveremos as questões referentes ao hibridismo cultural 

que permeia toda a questão identitária. 

 

2.1 - Hibridismo cultural e a diáspora  

Notamos que o hibridismo cultural vem ganhando cada vez mais espaço na 

comunidade Pós-moderna. Não diferentemente do resto da sociedade, Prudentópolis e sua 

cultura e identidade, também vem sofrendo alterações, causados pelo hibridismo cultural, 

mesmo que estas sejam pouco notadas. Tudo ocorre em um processo natural e contínuo, 

sendo acelerado principalmente pelas tecnologias e pela globalização. O termos cultura 

híbrida e diáspora são pouco conhecidos, ou então pouco utilizados nos estudos culturais, 

mas ao mesmo tempo, vêm ganhando espaço e importância no meio acadêmico.  

Da mesma forma que os termos cultura e identidade, a ampliação e multiplicidade 

do termo cultura híbrida, muitas vezes pode atrapalhar a sua interpretação.  

 No imaginário da pós-modernidade, Werbner e Modood (2000) apontam que a 

hibridização submerge em todas as áreas do discurso das ciências sociais, subvertendo e 

pondo em confronto os grupos estabelecidos há muito tempo. Para muitos, o hibridismo 

cultural pode soar como um termo estranho, mas como aponta Canclini (2008) a expressão 

“cultura hibrida” é antiga, no entanto, recebeu destaque e tornou-se respeitável apenas no 

século XX. O termo foi importado da biologia para o campo sociocultural, pois foi o 

melhor termo encontrado para expressar algumas situações. Assim, perde o seu sentido 

singular e biológico e ganha um sentido antropológico. Canclini (2008, p. 19) nos dá uma 

primeira definição da hibridização, assim fundamentada: [...] “hibridação são processos 

socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se 

combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas”.  

 Ainda na perspectiva de Canclini (2008), teórico dos Estudos Culturais, as 

estruturas culturais denominadas discretas são consequência de hibridações; por isso não 

podem ser consideradas como fontes puras e hoje todas e quaisquer culturas são de 
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fronteira.  

 Nesse sentido, Pieterse (1995, p.49), em sua obra, afirma que a hibridização, 

apesar do abarcamento de seu sentido, pode instituir um conjunto de ações de intercâmbios 

entre culturas ou entre formas culturais. No que se refere a estas últimas, é determinado 

como o meio pelo qual as formas se tornam independentes de práticas existentes e se 

estruturam com novas constituições e geram novas práticas. 

Comumente a hibridização se funde por meio do processo migratório, casamentos 

mistos, (entre culturas e etnias diferentes), algo muito comum na atualidade em 

Prudentópolis, intercâmbio econômico, intercâmbio comunicacional (rádio, internet e 

televisão) e até pelo turismo. Mas vale lembrar que o hibridismo não ocorre apenas em 

Prudentópolis, mas é algo presente em todos os estados do sul e entre os mais diferentes 

grupos étnicos, os quais se instalaram nessa região brasileira. Isso ocorreu principalmente 

pela forma de colonização e das políticas imigratórias e de colonização da região Sul 

brasileira nos períodos imperial brasileiro e nos primeiros anos da nova república 

brasileira. Para Canclini (2008), esses processos transformam, portanto, a forma de falar 

sobre identidade e cultura. Para ele, as culturas e os indivíduos perderam a relação 

“exclusiva” com seu território, entretanto, ganharam em comunicação, conhecimento e 

inter-relação.   

Ao avaliar o movimento cultural da cultura uraniana e outras culturas, presentes 

nos contexto a serem pesquisados mais detalhadamente, pôde-se notar que a cada dia, 

torna-se mais difícil fugir desse movimento de hibridismo, principalmente, devido à 

globalização. Notamos que no contexto da pesquisa, as escolas são responsáveis por uma 

grande parte das hibridações dos indivíduos, mesmo que ajam de forma inconsciente.  

Podemos citar um de muitos exemplos observados na escola onde a língua 

ucraniana é assegurada na grade curricular do colégio. Nesse caso, analisamos as respostas 

do aluno no questionário, o mesmo é aluno do 6° ano do ensino fundamental, esse é 

descendente de afro-brasileiros e italianos. Vale salientar que nessa turma também foram 

realizadas gravações de áudio em aulas de ucraniano e observações. No questionário uma 

das perguntas iniciais era se “Em sua casa é comum o uso da língua Ucraniana?”. O aluno 

responde que “não”, indicando que no seu meio familiar não é utilizada a língua ucraniana 

para a comunicação. Outra pergunta era se “na escola, você utiliza a língua ucraniana para 

a comunicação?” Ele responde que “raramente” indicando a possibilidade de uso da 

mesma, mesmo que seja de forma rara, mas quando partimos para a observação em sala de 

aula, observamos que o mesmo aluno já possuía o domínio de algumas palavras em 



 

 

 

60 

 

ucraniano, até mesmo para comunicar-se com colegas que dominam a língua ucraniana. 

Nesse sentido, podemos evidenciar que a comunidade escolar de alguma forma contribuiu 

para a hibridização, não apenas desse aluno, mas de outros tantos que se encontram na 

mesma situação que o aluno em questão. 

 Lembramos que existem divergências nos estudos sobre o hibridismo cultural, 

como a linha seguida por Canclini (2008), que observa o hibridismo como algo positivo 

que se encontra fundamentado, sobretudo, no multiculturalismo. Para Canclini (2008) o 

espaço multicultural possibilita o diálogo entre diferentes culturas, nesse sentido 

hibridismo abre o diálogo para com o outro em uma espécie de tolerância às diferenças 

culturais. Outra linha de estudo sobre o hibridismo são os estudos seguidos por Hall (2003) 

e Bhabha (2010), os quais acreditam que o hibridismo é um processo marcado por 

antagonismos e ambivalência e resultantes da negociação cultural. Para Hall (2003) e 

Bhabha (2010), o hibridismo é um resultado do choque, do embate, mas que não carrega 

consigo uma via de entendimento. Para os autores, o processo do hibridismo não é 

responsável por originar ao indivíduo um sentimento de completude, ou seja, não seria 

meramente um processo de adaptação e readaptação para com as novas culturas, mas sim, 

um procedimento de tradução cultural. 

Neste sentido, Hall (2003, p.89) diz que “as culturas híbridas constituem um dos 

diversos tipos de identidades, distintivamente novos, produzidos na era da modernidade 

tardia”. Enfim, não é possível ficar alheio à hibridização; por isso Hall (2009, p. 71) afirma 

que “o termo tem sido utilizado para caracterizar as culturas cada vez mais mistas e 

diaspóricas”. Afirma que esse processo nunca parou no Brasil. Recentemente o Brasil 

recebeu milhares de haitianos, refugiados, fugindo da miséria encontrada em seus países. 

Nesse sentido, percebemos que o hibridismo cultural é um processo advindo da 

globalização, mas também influenciado pelo sistema capitalista contemporâneo, o qual, 

nos últimos anos, tem forçado a diáspora, principalmente em países entre grupos étnicos 

mais fragilizados pela economia mundial, como é o caso do Haiti. Também vemos esse 

movimento fortalecido entre grupos de refugiados do Oriente Médio, os quais têm que 

abandonar suas terras em busca de novas oportunidades, devido as perseguições políticas e 

religiosas. Notamos nas mídias e artigos científicos, que milhares desses refugiados, que de 

certa forma sofrem a diáspora, se deslocam para a união europeia onde também sofrem a 

repressão cultural linguística e religiosa. Mas não podemos esquecer que muitos desses 

refugiados estão vindo para a América do Sul, bem como para o Brasil, gerando assim 

novos hibridismos culturais por meio do choque cultural desses refugiados com a realidade 
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encontrada nos países de acolhimento. 

De acordo com Hall (2009, p 71), “o hibridismo é um processo de tradução 

cultural agonístico
14

, uma vez que nunca se completa, mas que permanece em sua 

indecidibilidade”. Este termo é também denominado por alguns teóricos de 

multiculturalismo ou hibridismo cultural. 

Hall (2003, p. 74) aponta que o hibridismo é uma ação de tradução cultural, já que 

“hibridismo não é uma referência à composição racial mista de uma população”. É 

realmente outro termo para a lógica cultural da tradução. Assim, o hibridismo acende uma 

forma de ambivalência e um conflito, pautada à passagem pós-colonial. Nesse sentido, 

Hall (2003, p. 108) aloca que isso “nos obriga a reler os binarismos como formas de 

transculturação, de tradução cultural, destinadas a perturbar para sempre os binarismos 

culturais do tipo aqui/lá”. Desta forma, vivemos em uma indecibilidade, em um eterno 

conflito. 

No que se refere ao hibridismo, Burke (2003, p. 102) afirma que “todas as 

tradições culturais hoje estão em contato mais ou menos direto com tradições alternativas”; 

para o autor “todas as formas de cultura são mais ou menos híbridas”, de acordo com suas 

afirmações é impossível fugirmos do hibridismo cultural.  

Ao explanar sobre o hibridismo no Brasil, Haesbaert (2011) indica que no 

contexto brasileiro, um enfoque do hibridismo de contextualização brasileiro latino-

americana institui-se no início do século XX, pelo erudito Oswald de Andrade, na leitura 

antropofágica do procedimento de concepção da identidade nacional brasileira. Na obra de 

Oswald, denominada “A Utopia Antropofágica” o autor afirma que “só a antropofagia nos 

une. Socialmente, Economicamente, Filosoficamente” (ANDRADE, 1995, p. 47). 

Encontramos em uma perspectiva mais crítica, trabalhada por Walsh (2013), 

chamada de “pedagogías decoloniales” ou pedagogias “decolonialista”, uma abordagem 

reflexiva de obras de autores críticos, como Paulo Freire e Frantez Fanon. Autores que de 

alguma forma já trabalharam com a pedagogia libertadora; Walsh (2013), em seus estudos, 

faz uma reflexão acerca do contexto latino-americano e a educação intercultural e afirma 

que as políticas públicas atuais nesse contexto são complexas, dando a falsa impressão de 

que os direitos de grupos étnicos minoritários estão sendo assegurados; seja esses grupos 

indígenas, afrodescendentes, etc. 

Embora Walsh (2013) não fale sobre comunidades étnicas no sul do Brasil, 

acreditamos que essa relação deve ocorrer. Uma vez que esses grupos também são 
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“oprimidos” pelas políticas colonialistas, que de alguma forma encontram-se presentes até 

hoje; nesse caso lembramo-nos dos grupos étnicos de imigrantes ucranianos em 

Prudentópolis e tantos outros grupos étnicos presentes no contexto latino-americano, que 

sofreram e sofrem com as políticas coloniais.  

Para Walsh (2013) é necessário descontruir a pedagogia colonial eurocêntrica, 

valorizar ainda mais as questões interculturais que tantas vezes foram marginalizadas. 

Walsh (2013) defende a interculturalidade crítica, pois de acordo com Walsh, a 

interculturalidade é um projeto de transformação da sociedade, tratando toda sociedade da 

mesma forma, para a autora essa seria a melhor forma de reconhecer a diferença dos 

povos. Walsh (2009, p. 3) afirma que: 

la perspectiva de interculturalidad se enraíza en el reconocimiento de la 

diversidad y diferencia culturales, con metas a la inclusión de la misma al 

interior de la estructura social establecida. Desde esta perspectiva - que busca 

promover el diálogo, la convivencia y la tolerância -, la interculturalidad es 

“funcional” al sistema existente, no toca las causas de la asimetría y desigualdad 

sociales y culturales, tampoco “cuestiona las reglas del juego”, por eso “es 

perfectamente compatible con la lógica del modelo neo-liberal existente”. 

Por meio do discurso de Walsh, notamos que a interculturalidade crítica é bem 

estruturada, e de acordo com a autora é a única forma de nos libertarmos do sistema 

capitalista neoliberal existente na atualidade e que de certa forma é o sistema que domina a 

economia e toda sociedade, desta forma desvalorizando a diferença. Para Walsh (2009) é 

necessário assumir um projeto político, ético, social e epistêmico. Somente dessa forma 

poderemos combater as estruturas que mantém a desigualdade, discriminação, 

inferioridade e as questões raciais. Compreendemos, dessa forma, que são necessárias 

políticas que reconheçam as diferenças culturais e não uma política de tolerância, como as 

que existem e dão a falsa sensação de que tudo encontra-se em perfeita sintonia, mas que 

não passa de uma inclusão adaptada de povos indígenas, negros, e no caso de 

Prudentópolis, a cultura ucraniana.  

Lembramos ainda que a inclusão dos povos imigrantes, como o caso de 

ucranianos em Prudentópolis, pode ser  tratado nos estudos de Walsh (2009) e (2013) dado 

ao fato de que a Ucrânia, apesar de encontrar-se inserida no continente europeu, sempre foi 

um povo marginalizado. Sua cultura sempre teve pouco prestígio social e não 

diferentemente ocorreu e ocorre com os imigrantes ucranianos existentes em 

Prudentópolis, que de certa forma encontraram por meio da igreja uma forma de resistência 

da homogeneização linguística e cultural imposta pela lógica colonialista. Lembrarmos 
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ainda que a pedagogia intercultural descolonizadora de Walsh não se encontra restrita 

apenas para alguns grupos étnicos. Apesar de falar em indígenas e negros no contexto 

latino-americano, a autora também dá abertura para discussões em vários contextos.  

 A corroboração de Simionato (2012) acerca dos estudos sobre a questão de 

diáspora e o multiculturalismo das culturas e das línguas, definido por ele como 

“línguas/dialetos” - que convivem naturalmente em comunidade de etnias diferentes, em 

contato no movimento cotidiano - edifica a cultura e a língua, na perspectiva de recuperar a 

identidade pelo exercício do bilinguismo, presente na sua comunicação, resultado do 

hibridismo cultural e linguístico em que vivem as comunidades estudadas. 

2.2 - Bilinguismos escolar em Prudentópolis-PR 

Iniciamos esse tópico fazendo uma releitura breve das questões linguísticas no 

Brasil e por fim a de Prudentópolis. Damos início a esse tópico com uma questão pessoal. 

Será que para ser considerado um cidadão brasileiro, o indivíduo deve dominar a língua 

portuguesa? A resposta é não. Lembramos que para ser brasileiro, o indivíduo não 

necessariamente deve falar a língua portuguesa (do Brasil), pois, embora o país seja 

reconhecido oficialmente como monolíngue, hoje ainda são falados mais ou menos 210 

idiomas de acordo com os dados apontados por Oliveira (2008).  Para Cavalcanti (1999, p. 

387), o mito do monolinguismo no Brasil é “eficaz para apagar as minorias, isto é, as 

nações indígenas, as comunidades imigrantes e, por extensão, as maiorias tratadas como 

minorias, ou seja, as comunidades falantes de variedades desprestigiadas do português”. 

Essa concepção de um país monolíngue foi constituída por alguns princípios 

ideológicos, os quais, deram muito mais visibilidade ao uso da língua portuguesa que as 

outras línguas, que da mesma forma foram e são utilizadas no Brasil. Ideologias que 

levaram a uma aceitação passiva de que a única língua brasileira é o português, também 

levando a repressão de línguas consideradas minoritárias. Oliveira (2008, p. 3) lembra que 

das 210 línguas ainda faladas hoje no Brasil: 

as nações indígenas do país falam cerca de 170 línguas (chamadas de 

autóctones), as comunidades de descendentes de imigrantes outras 30 línguas 

(chamadas de línguas alóctones), e as comunidades surdas do Brasil ainda duas 

línguas, a Língua Brasileira de Sinais - Libras - e a língua de sinais Urubu-

Kaapór.  

De acordo com os dados de Oliveira (2008), não tem como negar que o Brasil é 

plurilíngue, pois o país é constituído por muitas línguas, sendo que grande parte delas são 

línguas nativas do Brasil e, aproximadamente outras 30 que chegaram juntamente com os 
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imigrantes, que é o caso dos ucranianos em Prudentópolis - PR, que mantém a língua de 

imigração, viva. Nesse sentido, também notamos para o que Flores e Melo-Pfeifer (2014, 

p. 18) chamam de “língua de herança”, termo esse que surge no Canadá e ganha destaque 

nos Estados Unidos. Esse termo tem vindo a revelar a sua vitalidade interpretativa, devido 

à forma como explana sobre a “relação dos sujeitos com uma língua cujo estatuto se torna 

difícil de designar: língua materna, língua de origem, língua dos imigrantes, língua 

minoritária, língua comunitária ou língua de casa”. 

Nesse caso, os falantes da língua de herança são descendentes de ucranianos de 

terceira, quarta, quinta e até mesmo sexta geração, que nos primeiros anos de vida, 

aprendem a língua ucraniana, pois essa é vivenciada no seio familiar, comunitário. Ainda 

Flores e Melo-Pfeifer (2014, p. 19) afirmam que: 

no momento em que a criança de origem emigrante entra no infantário ou na pré-

escola e começa a construir relações sociais fora do núcleo familiar, o contato 

com a língua maioritária cresce consideravelmente. Rapidamente, esta passa a 

ser a língua preferida da criança, falada com os amigos, os professores e os 

irmãos. Em muitos casos, a partir deste momento, a língua maioritária também 

passa a ter um papel muito mais importante enquanto língua de comunicação na 

família. E se um dos pais é ele próprio já emigrante de segunda geração e/ou 

falante nativo da língua maioritária (com ou sem conhecimentos da língua 

minoritária), a presença da língua maioritária no seio da família é ainda mais 

forte e o contato com a LH mais restrito.  

Processo esse comum no meio prudentopolitano, dado fato em que a língua 

ucraniana é pouco trabalhada nas escolas e muitas vezes negada para os primeiros anos de 

ensino. Nesta etapa, o ensino da língua ucraniana deveria fazer parte do currículo para 

assim se fazer a manutenção dessa língua no contexto imigratório prudentopolitano. Esse 

processo ainda é comum devido a casamentos entre vários grupos étnicos, através dos 

quais um dos sujeitos não conhece ou tem pouco conhecimento da cultura ucraniana; assim 

de certa forma distanciando do uso da língua de herança, uma vez que geralmente esses 

indivíduos dominam a língua majoritária que é a língua portuguesa. Surge assim o que 

Flores e Melo-Pfeifer (2014) chamam de falante de herança, ou seja, indivíduos bilíngues, 

pois se encontram em exposição direta de duas línguas, principalmente no seio familiar e 

comunitário; ou espaço escolar para aqueles que ingressam como monolíngues no contexto 

escolar e tornam-se bilíngues devido à exposição da língua majoritária, como é o caso de 

muitos prudentopolitanos. 

 Flores e Melo-Pfeifer (2014) ainda lembram que as crianças têm uma facilidade 

em adquirirem duas línguas na sua infância, mas também, é muito comum que, ao longo do 

tempo, ocorra uma seleção natural e uma das línguas acabe caindo em desuso. A língua de 
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herança caracteriza-se pelo seu uso em maior ou menor grau dessa língua, podendo possuir 

a proficiência dessa ou apenas compreender partes dela. Neste sentido, poderíamos apontar 

que um número expressivo de prudentopolitanos encontra-se nesse contexto. 

Flores e Melo-Pfeifer (2014) revelam que a manutenção da língua de herança 

ocorre basicamente no contexto familiar. Lembramos ainda que no caso de Prudentópolis, 

a igreja também tem um papel fundamental para a manutenção da língua de herança. 

Ao pensarmos no Brasil como sendo um país plurilíngue, devemos lembrar que o 

mesmo já foi muito mais, pois, Rodrigues (1993, p. 23) lembra que em “1500 existiam 

aproximadamente 1.078 línguas indígenas no Brasil, já no ano 2000 esse número caiu para 

170”, sendo que, muitas destas línguas se encontram em extinção e aos poucos vão 

cedendo lugar à língua dominante. 

O desaparecimento de muitas línguas indígenas no território brasileiro vem 

ocorrendo desde a chegada dos portugueses. Estes vieram em busca de interesses mercantis 

e para isso exploraram as riquezas brasileiras, como o ouro, a prata, o pau-brasil entre 

outros. Mas foi necessário o uso de força por parte dos portugueses na tentativa de 

“roubar” o território que até então pertencia aos nativos brasileiros, nessa luta muitos 

indígenas morreram. Em outro momento, os nativos também resistiram à escravidão e 

foram mortos, outros cederam as pressões colonialistas e foram escravizados, perdendo as 

características linguísticas e culturais de seus povos. Enfim, são inúmeros os episódios na 

história brasileira que levaram ao desaparecimento de vários povos nativos e juntamente o 

desaparecimento da língua falada pelos mesmos. Na atualidade, a luta de vários povos 

indígenas não é mais a luta armada, mas a luta pela permanência das línguas nativas em 

resistência da língua portuguesa, que vem cada vez abafando as línguas minoritárias desse 

país.  

Porém, não somente os indígenas sofreram com a imposição da língua portuguesa 

no Brasil, mas também os imigrantes, com a política linguística de um país, que por 

convicções ideológicas declara-se como monolíngue. Oliveira (2008, p. 9) postula que: 

conceber uma identidade entre a „língua portuguesa‟ e a „nação brasileira‟ 

sempre foi uma forma de excluir importantes grupos étnicos e lingüísticos da 

nacionalidade; ou de querer reduzir estes grupos, no mais das vezes à força, ao 

formato „luso-brasileiro‟. Muito mais interessante seria redefinir o conceito de 

nacionalidade, tornando-o plural e aberto à diversidade: seria mais democrático e 

culturalmente mais enriquecedor, menos violento e discricionário, e permitiria 

que conseguíssemos nos relacionar de uma forma mais honesta com a nossa 

própria história: nem tentando camuflar e maquilar o passado, escondendo os 

horrores das guerras, dos massacres e da escravidão que nos constituíram, nem 

vendo a história apenas como uma seqüência de denúncias a serem feitas. 
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Oliveira (2008) revela que a história linguística brasileira sempre foi cruel, sempre 

desvalorizando línguas que não a portuguesa. Para o autor, a história linguística brasileira 

vem sofrendo desde a chegada dos primeiros exploradores ao Brasil, perpassando em todas 

as fases de escravidão/colonização até chegar aos dias atuais, onde pouca coisa mudou, 

pois a língua portuguesa continua sendo valorizada e outras línguas sejam indígenas ou 

línguas de herança imigratórias, continuam sendo menosprezadas. Oliveira (2009, p. 24) 

ainda relata que a: 

história nos mostra que poderíamos ter sido um país ainda muito mais 

plurilíngue, não fossem as repetidas investidas do Estado (e das instituições 

aliadas, ou ainda a omissão de grande parte dos intelectuais) contra a diversidade 

cultural e linguística. Essa mesma História nos mostra, entretanto, que não fomos 

apenas um país multicultural e plurilíngüe: somos um país pluricultural e 

multilíngüe, não só pela atual diversidade de línguas faladas no território, mas 

ainda pela grande diversidade interna da língua portuguesa aqui falada, 

obscurecida por outro preconceito, o de que o português é uma língua sem 

dialetos. Finalmente, ainda, somos plurilíngües porque estamos presenciando o 

aparecimento de “novos bilinguismos”, desencadeados pelos processos de 

formação de blocos regionais de países, no nosso caso o Mercosul, que 

acompanha outras iniciativas como a União Européia e o Tlcan (Nafta). Esses 

processos desencadeiam novos movimentos migratórios, novos fatos 

demolinguísticos e novas configurações para o chamado “bilinguismo por 

opção”, isto é, novas orientações para o aprendizado de línguas estrangeiras. É 

de se esperar que ocasionem ainda novos tipos de deslocamentos linguísticos. 

Notamos assim que de fato a nação brasileira com seu território continental 

efetivamente é um país plurilíngue, dotado de muitas línguas indígenas e outras de 

imigração, outras sofrendo o hibridismo linguístico, devido a globalização descrito por 

Oliveira (2009), mas sobretudo, nos chama atenção para a questão da repressão das línguas 

nativas e estrangeiras no Brasil por parte do Estado brasileiro, até mesmo na atualidade, 

que não reconhece o plurilinguismo no contexto nacional. 

Os imigrantes sofreram com a intervenção nacionalista e a nacionalização do 

ensino brasileiro. Assim, o governo de Getúlio Vargas, foi marcado pelo auge da repressão 

linguística e cultural de imigrantes, tudo em nome de um nacionalismo. Sabemos que todos 

os grupos étnicos sofreram repressão linguística e cultural; em Prudentópolis não foi 

diferente, mas a língua ucraniana conseguiu manter-se viva, mantendo vivo também o 

bilinguismo. 

O bilinguismo em Prudentópolis é facilmente notado, algo comum em todos os 

ambientes, seja nas escolas, igreja, comércio local ou por meio das manifestações culturais. 

Este fenômeno do uso do dialeto ucraniano que circula cotidianamente na comunicação, 
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ocorre também em muitas situações no ambiente escolar. Quando isso ocorre, não há um 

olhar mais atencioso para esses indivíduos no Brasil. Evidentemente, isso não é uma falha 

dos educadores, mas é uma falha do sistema educacional como um todo, que por meio de 

suas leis como a LDB, 9394/96, e por meio das políticas públicas pouco tem feito para 

atender a essa demanda de alunos na sua diferença linguística. Krause-Lemke (2010, p. 20) 

aponta para a existência de certo distanciamento entre os documentos norteadores e 

currículos escolares da realidade, em que a escola se encontra imersa, dessa forma “negada 

a realidade linguística no contexto formal de ensino”. Neste sentido, a pesquisadora afirma 

ser fundamental “proporcionar subsídios para o desenvolvimento de uma didática de 

ensino de línguas” apoiada na realidade em que a escola está inserida. 

Assim, no que se refere a questões do monolinguismo, bilinguismo ou até mesmo 

ao plurilinguismo, Krause-Lemke (2010, p. 19) afirma que, “ainda que esteja configurada e 

se intitule como uma nação monolíngue, tendo o português como língua oficial”, a nação 

brasileira e os cenários de ensino de línguas das escolas brasileiras são compostos com um 

panorama plurilíngue. Apoiados pelos dados do IBGE (2010) e estudos de Simionato 

(2012), observando a existência do bilinguismo em Prudentópolis, sobretudo, podemos 

notar a presença no ambiente escolar, embora tantas vezes negado. No contexto escolar do 

município em questão, encontramos o plurilinguíssimo, pois muitos alunos chegam aos 

colégios e escolas bilíngues em U/P
15

, outros que ao chegarem monolíngues em língua 

ucraniana tornam-se bilíngues em U/P, e em muitos casos com o contato e exposição de 

novas línguas como a espanhola e a inglesa, previstos na grade curricular, esses indivíduos 

tornam-se plurilíngues. Nesse sentido, o plurilinguismo no contexto escolar 

prudentopolitano é cada vez mais presente. 

Diante da globalização e do período chamado por Hall (2003) como período pós-

moderno, observamos as mudanças em nível econômico, cultural, geopolítico e social, 

tornar inegável a necessidade e a urgência de se relacionar com outros povos, apreciar 

novas culturas e, como consequência, se comunicar em outras línguas, para diversos 

intercâmbios deste as realidades virtuais, comunicacionais, turismo, etc. Dessa forma, é 

fundamental estarmos abertos para diálogos e inter-relações comunicacionais e para o 

aprendizado de novas línguas e a manutenção da língua de herança. 

Nesse sentido, cremos que no contexto escolar de Prudentópolis, torna-se 

eminente a valorização do ensino de outras línguas que não apenas a língua portuguesa. 

Cremos ser suprassumo a valorização da língua já existente (ucraniana), na maioria dos 
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colégios desse município. Para Flores e Melo-Pfeifer (2014, p. 24), a manutenção da língua 

de herança tem a ver com o prestígio dessa língua. Para as autoras, quanto mais prestígio 

social a língua tem, mais ocorre a manutenção dessa língua; também lembram que a escola 

tem um papel importante na manutenção da língua de herança e da formação da identidade 

desses indivíduos.  

 Para Rajagopalan (2003, p. 25), a realidade está “marcada de forma acentuada 

por novos fenômenos e tendências irreversíveis como a globalização e a interação entre 

culturas, com consequências diretas sobre a vida e o comportamento cotidiano dos povos 

(...)”, sendo assim, não existe alternativa a não ser fazer parte do mesmo. Acreditamos que 

a escola tem o papel crucial de preparar esses indivíduos para a realidade social existente e 

exigida pela sociedade pós-moderna. 

Quando se fala sobre o bilinguismo nas escolas, é necessário revisitar a legislação 

em vigência com relação ao que ampara o ensino para povos em situação de 

interculturalidade e bilinguismo. Ainda, conforme Neves (2008) apud Simionato (2012 p. 

86): 

A expressão alfabetização intercultural deriva do termo educação intercultural 

bilíngue, utilizado pela UNESCO para designar uma importante característica da 

educação escolar indígena, pois pressupõe o esforço do diálogo entre diferentes 

culturas e saberes, nesse caso a sociedade indígena e a não indígena. 

 A ideia de educação bilíngue está fundamentada e regulamentada na LDB, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de Nº 9394/96 em seu artigo 78
16

, a qual diz que: 

O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de 

fomento à cultura e de assistência aos índios desenvolverá programas integrados 

de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos 

povos indígenas com os seguintes objetivos: I – proporcionar aos índios, suas 

comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas; a reafirmação 

de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e ciências; II – garantir 

aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos 

técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não 

índias. (Artigo 78, LDB / 9394/ 96). 

 Assim sendo, a LDB 9394/96, no seu artigo 78 vigente, é muito clara quando se 

refere aos direitos e determina critérios para a educação escolar intercultural e bilíngue de 

                                                           
16

 Ressaltamos que os estudos se baseiam na LDB 9394/96, vigente até a reforma do Ensino Médio. Cremos 

que devido a reforma do ensino, surgirão efeitos na educação em contextos imigratórios, mas ainda não 

podemos descrever quais serão os reflexos nesse contexto. Cremos que essa reforma não será positiva para 

grupos, uma vez que a reforma não cita o ensino de línguas de imigração ou língua de herança e de forma 

direta cita a obrigatoriedade da língua inglesa, assim excluindo o ensino de outras língua que não a 

portuguesa e a inglesa do contexto escolar, revelando a formação de um currículo que privilegia a língua 

inglesa. 
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grupos chamados de minoritários; podendo ser estes, indígenas, afro-brasileiros e não 

indígenas.   

 Uma vez que falamos sobre o ensino da língua ucraniana em colégios da rede 

estadual em Prudentópolis, cremos que seja suprassumo revisitar as Diretrizes curriculares 

para a Educação Básica do Paraná (DCEB-PR), diretriz que norteia o ensino de língua 

estrangeira moderna no Paraná. Principalmente em contextos de desigualdade étnica 

(linguística e cultural), é fundamental para um bom rendimento escolar. É possível 

observar no documento da DCEB-PR (2008, p.53) que é necessário que: 

a aula de Língua Estrangeira Moderna constitua um espaço para que o aluno 

reconheça e compreenda a diversidade linguística e cultural, de modo que se 

envolva discursivamente e perceba possibilidades de construção de significados 

em relação ao mundo em que vive. Espera-se que o aluno compreenda que os 

significados são sociais e historicamente construídos e, portanto, passíveis de 

transformação na prática social.”  

 Para isso é evidente que o aluno aprenda uma língua que faça sentido em seu 

cotidiano, uma vez que muitos dos alunos utilizam a língua ucraniana para a comunicação 

em seu vínculo familiar e comunitário, sabendo ainda que essa língua pode ser utilizada 

além das fronteiras linguísticas em que esses indivíduos estão inseridos. Para DCEB-PR 

(2008) o ensino deve formar indivíduos críticos, capazes de transformar a sua realidade e a 

realidade social de seu país.  

 O documento DCEB-PR (2008, p. 51) ainda lembra que o modelo de ensino da 

língua estrangeira escolhido pelas escolas, tanto o “teórico metodológico quanto o idioma a 

ser ensinado na escola não são neutros”, assim exercendo influências sobre o ensino, pois 

essas são “profundamente marcados por questões político-econômicas e ideológicas”, que 

surgem em muitos casos do “imperialismo de uma língua”. O DCEB-PR (2008, p. 52) 

relata que tais práticas acabam por marginalizar “razões históricas e/ou étnicas que podem 

ser valorizadas, levando-se em conta a história da comunidade atendida pela escola.” O 

DCEB-PR (2008, p. 52) aponta  que é necessário ter o comprometimento com o 

“plurilinguismo como política educacional” pois essa  é uma das possíveis formas de 

“valorização e respeito à diversidade cultural, garantido na legislação, pois permite às 

comunidades escolares a definição da Língua Estrangeira a ser ensinada”.  Nesse caso, os 

colégios podem fazer a escolha da língua mais apropriada para o contexto e a realidade 

histórica e cultural de seus alunos.  

Em Prudentópolis até 2007, as escolas da rede estadual de ensino, ofereciam o 

ensino da língua ucraniana previsto na grade curricular, para o ensino fundamental final. A 
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oferta ocorria por dois anos do ensino e outros dois anos a escola poderia oferecer o ensino 

da língua inglesa ou espanhola. Mas com a normatização do ensino, os colégios da rede 

estadual tiveram que optar por apenas uma disciplina voltada ao ensino de língua 

estrangeira moderna. Nesse caminho apenas um colégio optou pelo ensino da língua 

ucraniana para o ensino fundamental, que é o caso do Colégio Estadual Imaculada 

Conceição, colégio que se tornou referência no ensino da língua ucraniana. Como 

justificativa para o uso da língua ucraniana na grade curricular do colégio, o PPP (2011, p. 

89) explicita que: 

O Colégio desde sua implantação ano 1991 optou pelo ensino da Língua 

Ucraniana na Matriz Curricular do Ensino Fundamental, porque o mesmo situa-

se numa região onde há muitos descendentes de ucranianos os quais ainda 

dominam principalmente a língua oral e um pouco menos a língua escrita e a 

leitura. O objetivo da escola é colaborar na preservação da língua, dos costumes 

e tradições do povo, pois quando um povo perde a sua cultura perde também sua 

identidade. 

Nesse sentido afirmamos que a escola também é um espaço onde se aprende a 

cultura e a identidade ucraniana de Prudentópolis-Pr. Quanto aos outros colégios estaduais, 

esses optaram em oficializar na grade de ensino a língua inglesa ou espanhola, dessa forma 

sendo retirado o ensino da língua ucraniana da grade curricular de seus colégios. Mas, 5 

colégios da rede estadual,  em Prudentópolis-PR, oferecem o ensino da língua ucraniana 

em contraturno,  por meio do CELEM, sendo desses, 1 localizado na zona urbana e 4 na 

zona rural do município. Para a possibilidade do ingresso dos alunos é necessário que os 

pais realizem a matrícula de seus filhos para que os mesmos possam participar das aulas, o 

CELEM é vinculado às escolas da rede estadual de ensino do Paraná e são oferecidas 4 

horas aula semanais para cada turma. 

 Percebemos que, por um lado, as diretrizes e leis educacionais protegem a 

diversidade, mas, por outro lado, acabaram por pressionar os colégios para que façam a 

escolha de apenas uma língua estrangeira para o Ensino Fundamental final. Diante da 

pressão, muitos colégios estaduais acabaram fazendo uma escolha pela língua com mais 

prestígio na sociedade, deixando de lado a realidade sociocultural dos alunos que ali 

estudam. É necessário que sejam revistas as questões interculturais dos espaços escolares 

de Prudentópolis-Pr, em todos os níveis de ensino, desde os anos inicias do ensino até os 

anos finais. 

 Candau (2003, p. 18) afirma que o multiculturalismo é a realidade atual; “vivemos 

em sociedades multiculturais” e essa requer de um olhar especial. Canen (1997, p. 478) 
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relata que não se debate as condições concretas abarbadas pelos diversos grupos de alunos, 

simplesmente parte-se da hipótese de que a nossa sociedade é “homogênea”. A autora 

ainda pontua que a educação necessita perder o caráter monocultural e etnocêntrico no 

ambiente escolar, por meio das manifestações presentes nas escolas e no seu dia a dia e,  

ainda é necessário desnaturalizar o preconceito muito presente nesse ambiente. 

 A trajetória da educação escolar indígena sinaliza de maneira geral para a 

integração dessas populações étnicas à sociedade nacional. Desta forma, Maher (2007, p. 

67) diz que: 

Não é possível tentar entender nossas escolas sem levar em conta as diferenças 

no seu interior. E no seu interior existem, inclusive, sujeitos bilíngues, alunos 

cuja língua materna não é o português: há alunos indígenas, alunos surdos, 

alunos oriundos de comunidades de imigrantes, entre outros. 

Assim, devemos pensar que o respeito à diversidade nas escolas não pode ficar em 

segundo plano e tão somente apenas nos planos, é necessário lutar pelos direitos.  

Maher (2007, p.68) sinaliza que a “análise dos processos de educação formal de 

falantes de línguas minoritárias” deve ter um olhar especial, o autor fala que no Brasil, 

“enquanto que para a maioria dos alunos das escolas brasileiras o bilinguismo é 

facultativo” os alunos “indígenas, surdos e de comunidades de imigrantes, o bilinguismo é 

compulsório”. Nesse sentido, percebemos que os alunos bilíngues não possuem outra 

opção: se tornam obrigados a aprender a língua majoritária, no caso do Brasil, a língua 

portuguesa, tornando-se dessa forma bilíngues.  

De acordo com reflexões baseadas em Maher (2007), em muitos casos, os sujeitos 

que trazem consigo uma primeira língua “materna” com menos prestígio social que não a 

língua portuguesa, em muitos casos é observada como um dilema a ser solucionado nas 

escolas, vindo até mesmo a sofrer preconceitos, no ambiente escolar e na vida social. 

Menosprezam-se esses sujeitos, mas tornam-se supervalorizados os alunos bilíngues, que 

têm o domínio da língua portuguesa e inglesa, francesa, italiana ou espanhola. Assim, 

surgem as indagações como: por que não valorizar os alunos bilíngues com o mesmo rigor, 

adotando os mesmos critérios para todos os alunos bilíngues? 

 Maher (2007, p. 70-71) afirma que as escolas bilíngues, muitas vezes adotam um 

molde de ensino no qual os alunos iniciam a “escolarização monolíngue na língua 

minoritária, passam para um bilinguismo transitório e terminam monolíngues na segunda 

língua, na língua portuguesa”, caso dos índios do norte e nordeste do Brasil. 
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O modelo de ensino exposto por Maher (2007) é facilmente observado no contexto 

escolar de Prudentópolis, vindo também a incidir com os dados apontados por Simionato 

(2012). A autora relata claramente em sua obra a existência desse modelo de ensino em 

Prudentópolis, principalmente com o grupo étnico de descendente de ucranianos, fruto 

desse modelo. Mas podemos buscar na história o porquê desse modelo de ensino brasileiro, 

que teve seu início no governo de Getúlio Vargas, a partir do Decreto-Lei nº 1545, de 24 

de agosto de 1939, com a intensificação do projeto nacionalista do Estado Novo. O decreto 

buscava a construção de uma identidade nacional homogênea, negando as diferenças 

existentes no Brasil.  

Souza (2014) relata que com o auxilio, principalmente do Decreto e seu artigo 

oitavo, que previa metas como evitar o agrupamento de imigrantes da mesma origem em 

um mesmo ambiente, colônia, cidade, região ou num mesmo Estado, o governo evitava a 

proliferação de outras línguas que não a portuguesa. Mas, no caso de Prudentópolis, os 

ucranianos que ali residiam eram a grande maioria dos imigrantes, provenientes das duas 

primeiras grandes levas imigratórias.  

Em 1939, quando o Decreto-Lei nº 1545 passou a valer, Prudentópolis já possuía 

uma infraestrutura que atendia basicamente toda a comunidade local, com jornal editado 

em ucraniano, uma revista periódica em ucraniano, com igrejas e padres que celebravam as 

liturgias em ucraniano, escolas que ensinavam a língua ucraniana, entre outras atividades 

que fortaleceram a manutenção dessa língua e cultura ucraniana local, promovendo assim o 

bilinguismo local, mesmo sobre pressão do governo Vargas na proibição do uso de língua 

estrangeiras nas escolas e no Brasil. Assim é possível afirmar que o modelo de ensino 

brasileiro atual, é reflexo do Decreto-Lei n° 1545/1939. 

O modelo de educação adotada no Brasil, principalmente pelo ensino público, é da 

não valorização ao bilinguismo escolar e a desvalorização das línguas com menos prestígio 

social. 

A formação inicial ou continuada de professores para o ensino em espaços 

multiculturais torna-se fundamental para se discutir questões da diversidade cultural, que 

tem se apresentado como um desafio para a educação brasileira. A educação é crucial para 

a formação de uma sociedade justa e democrática, como aponta o documento do MEC, 

(1999, p.24) no qual afirma que a educação escolar: 

(...) responsável por criar condições para que todas as pessoas desenvolvam suas 

capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de 
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compreensão da realidade e para participar de relações sociais cada vez mais 

amplas e diversificadas, condições fundamentais para o exercício da cidadania. 

Dessa forma, quando o documento coloca que a educação escolar, oferece 

conteúdos necessários para que os indivíduos possam fazer a construção de instrumentos 

da realidade e para a participação de relações sociais, percebemos a necessidade de termos 

professores bem preparados para atender às mais diversas realidades educacionais 

brasileiras. Assim, não ficando de fora a realidade de Prudentópolis, que possui uma 

singularidade, necessitando professores qualificados e bem preparados para atender essa 

demanda, que de certa forma clama por professores bem preparados para atenderem a 

demanda étnica ucraniana; vislumbra professores que saibam como lidar com indivíduos 

que chegam ao espaço escolar falando e compreendendo apenas a língua ucraniana, para 

que esses não tornem-se excluídos pelo sistema educacional. 

Nesse sentido, vemos que o ensino da língua no contexto prudentopolitano é 

importante, pois essa língua faz parte do dia a dia da sociedade local; essa é utilizada na 

comunicação, orações, manifestação da cultura, no comércio, entre outros ambientes. 

Notamos assim, que o ensino e o uso da língua ucraniana nesse contexto faz parte da 

realidade social, ainda que essa língua é um instrumento de compreensão da realidade e 

leva os indivíduos a participarem de relações sociais locais. 

Por isso necessitamos de uma formação inicial e continuada e ao mesmo tempo, 

sólida de professores, voltada para a diversidade municipal e que atenda a todos os alunos, 

mas, principalmente, os ingressos no espaço escolar que chegam falando apenas a língua 

ucraniana ou são bilíngues (U/P), pois esses necessitam de um olhar especial, pois em 

muitos casos não compreendem a língua portuguesa, assim acabam sofrendo preconceitos 

e encontram dificuldades em aprender a língua portuguesa; por fim acabam sofrendo o 

processo descrito por Maher (2007) e Simionato (2012) em que os alunos entram 

monolíngues em ucraniano, tornam-se bilíngues (U/P), e muitas vezes acabam por concluir 

os estudos já como indivíduos monolíngues em português.  

Essa é uma grande falha educacional que deve ser resolvida, evidentemente não é 

um processo fácil, mas é necessário que os órgãos educacionais invistam mais em 

formação de professores para que esses possam atender a essa demanda de alunos, uma vez 

que os seus direitos como cidadão está previsto nas leis educacionais desse país. É 

necessário investir no potencial linguístico desses alunos e não apagar, como tem ocorrido 

em todo Brasil nos últimos 500 anos. 
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 Infelizmente, a educação brasileira, como um todo, tem adotado um molde de 

ensino no qual ensinam os alunos monolíngues e até mesmo bilíngues, dessas comunidades 

a ler, falar, escrever e compreender a língua portuguesa, não levando em consideração a 

língua mãe desses indivíduos. Essa prática de ensino no caso de Prudentópolis faz com que 

os alunos saiam monolíngues da escola e não bilíngues. Em muitos casos, até mesmo em 

minha família, indivíduos concluem os estudos não mais falando as duas línguas 

(ucraniana e portuguesa). Em alguns casos, apenas utilizam a língua portuguesa, deixando 

esquecida a sua língua de herança em ambientes familiares, levando ao apagamento da 

identidade linguístico e cultural, uma vez que vários aspectos culturais estão ligados a 

práticas linguísticas orais, como lendas, fábulas, canções populares e histórias.    

Mas como já apontado anteriormente, a formação inicial e continuada ainda é um 

desafio para uma realidade como a de Prudentópolis, pois são poucos os profissionais 

preparados para atender essa demanda étnica. E pouca coisa vem sendo feita, Simionato 

(2012) já denunciava a falta de formação de professores para atender crianças bilíngues no 

contexto escolar prudentopolitano. Podemos afirmar que pouca coisa tem mudado nesse 

sentido, pois, não existe formação e nem orientação específica por parte da equipe 

pedagógica municipal que vise atender aos alunos descendentes de ucranianos bilíngues. 

A formação continuada no sentido de preparar os professores para atuarem com 

alunos descendentes de ucranianos, alunos que em sua grande maioria ingressam ao ensino 

como bilíngues (U/P), é um sonho para muitos professores e descendentes de ucranianos 

que aos poucos vêm presenciando o apagamento da língua e da cultura ucraniana por falta 

de investimento material e humano. Ainda sobre a formação continuada, Candau (1997, p. 

64) afirma que: 

A formação continuada não pode ser concebida como um meio de acumulação 

(de cursos, palestras, seminários, etc., de conhecimentos e técnicas), mas sim 

através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal e profissional, em 

interação mútua. E é nessa perspectiva que a renovação da formação continuada 

vem procurando caminhos novos de desenvolvimento. 

Percebemos assim com Candau (1997), que a formação continuada de docentes vai muito 

além de uma simples formação, ou cursos. A formação deve ocorrer por meio do trabalho 

docente reflexivo sobre seu cotidiano, sua realidade educacional e na qual os alunos estão 

inseridos, tendo clareza das possibilidades e do material disponível.  

Percebemos ainda, que pouca coisa tem sido feita para o aperfeiçoamento de 

professores, no sentido de oferecer cursos de língua ucraniana moderna e formação 
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continuada. Outro problema enfrentado é a falta de professores graduados em letras 

ucraniano no Brasil, uma vez que no Brasil não existe nem um curso superior de graduação 

de Letras Ucraniano. Vemos um esforço muito grande por parte do grupo de estudos, 

denominado como Núcleo dos Estudos Eslavos (NEES), vinculado à Unicentro do Campus 

de Irati, grupo este que tem lutado pela implantação do primeiro curso de graduação em 

Letras Ucraniano no Brasil. O NEES também tem realizado estreitas relações com 

universidades ucranianas para assim oferecer cursos de língua ucraniana moderna. Por 

meio de alguns convênios junto a universidades ucranianas, o grupo já fez oferta de cursos 

presenciais de língua ucraniana, voltados principalmente para professores que atuam no 

ensino de língua ucraniana nas escolas. O curso já foi oferecido em Prudentópolis-Pr, Irati 

PR e Curitiba PR. Nós como brasileiros, necessitamos de mais investimentos como as do 

NEES; somente assim poderemos atingir uma educação almejada. Também é necessário 

investir na educação continuada de professores, em todos os níveis de educação, para 

garantir uma educação democrática que é o direito de todo cidadão. Uma vez que a 

educação é um desafio e quando falamos de contextos multi/intercultural como é o caso de 

Prudentópolis – PR, o desafio torna-se ainda maior. É desafiador pensar em como formar 

docentes preparados para atender a demanda étnica presente no contexto da pesquisa, mas, 

ao mesmo tempo é essencial que sejam refletidas novas políticas e formas educativas para 

atender esses sujeitos, que de certa forma, vêm perdendo características culturais devido ao 

formato da educação atual, que não reconhece a educação multicultural e disponibiliza de 

modo geral um caráter de educação monocultural. 
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CAPÍTULO III 

3- DIMENSÃO METODOLÓGICA DO ESTUDO 

Nesse capítulo apresentamos a trajetória metodológica que orienta este estudo. A 

pesquisa é de natureza qualitativa e, quantitativa, devido à sua abrangência nos estudos 

educacionais, pois esta abordagem, de categoria e investigação, compreende a 

interpretação de dados depurados no estudo à luz do referencial teórico. 

Para o desenvolvimento do estudo em questão, cremos ser fundamental o uso da 

dialética da intensidade, dada à complexidade do estudo. O uso da dialética da intensidade 

não deixa de fora a magnitude e emergência dos indicadores importantes para os 

desdobramentos, que tantas vezes são observados de forma simplista e não manifestam a 

carga de significado que apresentam estes indivíduos em seus relatos ou falas. 

Dessa maneira, Minayo e Sanches (1993 p, 247) relatam que: “do ponto de vista 

epistemológico, nenhuma das duas abordagens é mais científica do que a outra. [...] Assim, 

o estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente, e 

vice-versa”, sendo assim, é válido lembrar que as duas linhas de estudo são válidas e estão 

inter-relacionadas e portanto, se completam. 

 Com a linha de estudo já definida, partimos para a apresentação do contexto do 

estudo de duas comunidades do campo em Prudentópolis, onde é ofertado o ensino de 

Língua ucraniana, em duas categorias. Ambos os colégios são de responsabilidade da 

Secretaria Estadual de Educação do Paraná, bem com pertencem ao Núcleo Regional de 

Educação de Irati-Pr e oferecem o ensino nas categorias do Ensino Fundamental Final e 

Ensino Médio.  

O próximo passo seguido foi a coleta de dados, a qual ocorreu no período de 04 de 

maio a 28 de julho de 2016. Este processo nos possibilitou a obtenção de algumas 

considerações importantes para o objeto de estudo. Foram elaborados 655 questionários, 

sendo 435 de uma comunidade escolar e 220 em outra comunidade escolar. É importante 

lembramos ainda, que nem todos os questionários foram preenchidos, pois de acordo com 

as equipes pedagógicas, alguns alunos foram remanejados para outras escolas, outros 

transferidos e alguns eram considerados desistentes, que por motivos desconhecido pela 

escola, deixaram de frequentar os colégios regularmente, totalizando assim 35 alunos que 

não responderam aos questionários. A realização da coleta de dados ocorreu por meio dos 

questionários com alunos e entrevistas com professores, ainda foi elaborado um termo de 

consentimento, em que alunos e professores preencheram, estando cientes da finalidade de 

suas respostas. O termo assinado pelos alunos e professores também deu certa segurança 
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para os participantes do estudo, sabendo que seus nomes não apareceriam, ficando mais a 

vontade para responder às perguntas. 

 Para manter a integridade desses alunos, orientamos que os mesmos não 

identificassem o nome em seus questionários, apenas indicassem a classe escolar e o 

colégio ao qual pertenciam, para que assim nenhum aluno fosse identificado. Acreditamos 

que essa medida da não identificação, deixou os alunos mais abertos a expressar a sua real 

compreensão sobre o assunto. Observamos que essa medida proporcionou aos alunos a 

segurança em expressar-se de forma mais crítica sobre os temas abordados sem medo de 

repressões e identificação dos mesmos. 

É importante salientar ainda, que os alunos participantes do estudo são alunos do 

Ensino Fundamental Final e Ensino Médio.  

Adotamos também o critério para a não identificação dos nomes dos colégios, para 

manter a privacidade e a integridade dos mesmos. Para um dos colégios que possui o 

ensino da língua ucraniana presente na grade curricular, denominamos de “Colégio A”. 

Enquanto o outro colégio denominado como “Colégio B”, apenas oferece o curso de língua 

ucraniana no Centro de Línguas Estrangeiras Modernas o (CELEM), oferecida para escolas 

estaduais no Paraná em forma de contraturno. 

Para o referido estudo, ainda foram realizadas gravações em áudio com cinco 

professores; dessas entrevistas, selecionamos a entrevista de uma professora que trabalha 

com o ensino de língua ucraniana em ambos os colégios. Para a realização do trabalho nos 

utilizamos de alguns dados presentes nos PPPs
17

 dos colégios, pois acreditamos que esse 

documento traz pontos fundamentais para conhecermos a comunidade escolar de forma 

mais efetiva. 

Lembramos que a obtenção de informações valiosas sobre as comunidades 

estudadas, somente fez-se possível devido ao contato do pesquisador com a comunidade 

escolar em momentos anteriores. Cremos que isso tenha sido fundamental, pois 

possibilitou um estreitamento entre pesquisador e as comunidades escolares pesquisadas. 

Outro ponto fundamental para essa aproximação entre pesquisador e o seu objeto de estudo 

é dada aos docentes e à equipe pedagógica que tiveram um papel crucial no apoio e 

desenvolvimento das atividades no âmbito escolar e na aplicação de questionários, sempre 

abertos aos diálogos e dispostos a apoiar no que era de sua competência.  

O convívio e contato com essas comunidades geraram a interação e a aproximação 

do contexto escolar e da comunidade. Esse intercâmbio comunicacional, entre 
                                                           
17
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comunidades pesquisadas e o pesquisador, permitiu a observação da real situação das 

comunidades escolares e os desafios encontrados na educação do campo em contexto 

multiculturais e híbridos. Essa aproximação possibilitou uma apreciação mais aguçada das 

identidades e as culturas locais, que contribuíram para o conhecimento das especificidades 

culturais dessas comunidades.  

Com a coleta dos dados realizada, nos debruçamos na seleção dos mais relevantes 

ao propósito da pesquisa em questão. Partimos para as informações dos sujeitos da 

pesquisa, alunos e professora. 

Inicialmente, foram gravados áudios em sala de aula, dos quais foram selecionadas 

algumas falas consideradas mais relevantes para apreciação do estudo, entre as entrevistas 

em áudio realizadas com professores, embora as entrevistas fossem semiestruturadas, 

selecionamos uma, pois cremos que todas tenham a sua relevância, mas a entrevista 

selecionada é que mais se aproxima do objeto de estudo. 

A categorização dos dados subdivide-se em nove gráficos, conforme a resposta dos 

alunos em seus questionários.  

Por meio destas reflexões foi possível realizar uma apreciação criteriosa acerca do 

hibridismo cultural ucraniano e a ação da educação nesse processo cultural em busca do 

resgate cultural dessas comunidades de imigrantes ucranianos. 

 

3.1 - Dados obtidos no Colégio A 

Para que possamos traçar o trabalho a partir dos dados obtidos, realizamos um 

levantamento sobre a identificação étnica dos alunos envolvidos. Para isso, nos utilizamos 

de um questionário semiestruturado. Vale lembrar que o Colégio A possui 435 alunos 

matriculados; desses, 8 alunos não participaram da pesquisa, pois de acordo com a equipe 

pedagógica, embora estejam matriculados, são desistentes. Sendo assim, somente 427 

participaram. Desse total, 241 alunos eram do Ensino Fundamental Final e 186 alunos do 

Ensino Médio; o questionário foi o mesmo para ambos.  

A primeira pergunta solicitada no Colégio A, foi sobre a descendência dos alunos. 

Iniciamos o questionário com a seguinte pergunta:  

Você é descendente de?  

Ucranianos (  )        Poloneses(  )         Ucranianos e Poloneses (  )       e   Outros (  ), 

 Se você Respondeu outros, especifique qual é a sua etnia(s): 

Já com as respostas em mãos, configurou-se o resultado da primeira indagação. 97 

alunos responderam serem descendentes de ucranianos, 118 responderam serem 
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descendentes de poloneses, 75 responderam serem descendentes uranianos e poloneses, 

106 responderam serem descendentes de outras etnias, 34 alunos não responderam, pois 

alguns faltaram no dia da aplicação do questionário e 5 afirmam não saber a descendência. 

Figura 3: Gráfico da descendência étnica dos alunos no colégio A 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 

Observando os dados tabulados sobre a descendência étnica do Colégio A, foi 

possível perceber que o número de alunos descendentes de poloneses é superior a de 

ucranianos nesse contexto escolar, com 29% do alunado, seguindo pelo grupo étnico de 

ucranianos com 24% e 19% de descendentes de uranianos e poloneses, sendo assim, a 

escola atende aproximadamente, 72% de alunos de descendência eslava.  

O dado que surpreende é que o grupo étnico de descendência polonesa é superior ao 

grupo étnico ucraniano nesse contexto escolar, demonstrando a especificidade de cada 

comunidade. Ao indagar uma dirigente educacional sobre o PPP do colégio, o qual 

indicava a predominância do grupo étnico de ucranianos no contexto daquela escola, mas 

os dados coletados em 2016 não conferiam, pois indicam que a predominância do grupo 

étnico polonês no colégio foi superior ao ucraniano, ela responde que de fato o PPP do 

colégio necessita de alterações e que essa alteração será realizada em 2017. A dirigente 

ainda lembra que esses dados configuram-se dessa forma, devido à abertura de outro 

colégio, o qual acabou por remanejar alunos de várias comunidades localizadas ao sul do 

colégio A.  Ela lembra que essas comunidades eram predominantemente descendentes de 

ucranianos e explica que a região ao norte do colégio foi colonizada por poloneses, já a 

região em que se localiza o Colégio A e as regiões ao sul do colégio foram colonizadas 

predominantemente por ucranianos. Sendo assim, os dados sobre a predominância étnica 
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no contexto do Colégio A também sofreram mudanças, pois o remanejamento ocorreu em 

comunidades em que a predominância étnica é de descendentes de ucranianos.  

 Prudentópolis como já apontado, de acordo com o (IBGE, 2010) possuía naquele 

momento aproximadamente 75% da população do município com de descendência étnica 

de ucranianos.  

Com os dados expostos, é possível desconstruir a homogeneidade sobre o âmbito 

escolar de Prudentópolis, pois quando olhamos as escolas prudentopolitanas, de imediato 

imaginamos que a grande maioria dos alunos é descendente de ucranianos. Esses dados 

também revelam o cuidado que devemos ter para não generalizar as escolas do município e 

levar a uma reflexão de que cada ambiente escolar é singular e encontra-se em constante 

movimento, podendo sofrer alterações.  

Porém, esses dados podem ser explicados, pois a escola atende várias comunidades 

do seu entorno. De acordo com os dados obtidos com os dirigentes educacionais e os dados 

coletados por Costa (2013), o Colégio A possui uma mescla étnica significativa. Mas a 

localidade na qual o prédio escolar está instalado tem o grupo étnico predominantemente 

de ucranianos, mas atende comunidades onde a descendência étnica polonesa é 

predominante, entre essas comunidades encontra-se uma comunidade étnica de poloneses 

considerada por Ramos (2006), como a maior comunidade de descendentes de poloneses 

em Prudentópolis. 

Entre os 27% dos alunos que responderam ter outra descendência étnica, não 

assinalada no quadro de respostas, encontramos mesclas étnicas de ucranianos com 

brasileiros, italianos, alemães, portugueses, afro-brasileiros e indígenas, totalizando 17 

alunos que possuem alguma descendência ucraniana. Quanto aos alunos que responderam 

possuir outra descendência étnica, encontramos também alunos com mescla étnica de 

poloneses e indígenas, alemães, italianos e franceses, totalizando 15 alunos que afirmam 

ter em algum grau a descendência polonesa. Quanto a outros alunos que responderam 

possuir outras descendências étnicas que não ucranianos e poloneses, encontramos 27 

alunos que afirmam possuir apenas descendência étnica de portugueses, 9 declararam ser 

brasileiros, 8 alemães, 5 indígenas, 4 italianos e 2 descendentes de afro-brasileiros. Quanto 

ao aluno que possui descendência de franceses e poloneses, de acordo com relatos do 

aluno, o mesmo é descendente de franceses que povoaram a colônia Thereza, em 1847. 

A segunda questão, teve um caráter de questão fechada com a possibilidade de 

marcar sim ou não.  

Nesta questão, perguntamos aos alunos do Colégio A: 
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 Em sua casa é comum o uso da língua ucraniana?  

Sim (  )     Não (  ). 

 E obtivemos os seguintes dados, representados no gráfico abaixo. 

Figura 4: Gráfico do Uso da Língua ucraniana na casa dos participantes 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 

 De acordo com os dados obtidos, em 76% dos lares não é comum o uso da língua 

ucraniana e em apenas 23% dos lares é comum o uso da língua ucraniana. 

 A terceira pergunta do questionário foi a seguinte:  

Quem fala a língua ucraniana na sua casa e na família? 

Seus avós (  )       Pais (  )       Irmãos(  )       Você (  )          Outros (  )        Ninguém (  ).  

Os dados apontam que dentro da família de alunos, 120 avós ainda utilizam a 

língua ucraniana para a comunicação, 91 pais, 15 colocam os irmãos como usuários dessa 

língua, 30 alunos indicam que a língua ucraniana é utilizada por outros indivíduos da 

família, indivíduos estes que não estão especificados no questionário. Dentre os 

pesquisados apenas 21 declaram fazer o uso da língua ucraniana, no vínculo familiar, nesse 

sentido observamos que 16 alunos do Ensino Fundamental apontam fazer o uso da língua 

ucraniana e apenas 5 alunos do Ensino Médio afirmam utilizar. Esses dados revelam o 

rápido decréscimo do uso dessa língua entre uma geração e outra.  

 Ainda, 211 pesquisados indicaram que ninguém utiliza a língua ucraniana para a 

comunicação no seu vínculo familiar, alguns alunos fizeram ressalvas nos questionários 

como “Meus avós falam em Polaco” fazendo uma menção ao uso língua polonesa em 

alguns lares, uma vez que a comunidade escolar atende à maior comunidade de 

descendentes de poloneses de Prudentópolis. 
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 Ao questionarmos sobre o uso da língua ucraniana na casa dos envolvidos e na 

comunidade, utilizamo-nos de pergunta fechada com a possibilidade de responder sim ou 

não. Para obter esses dados fizemos a seguinte questão;  

Você fala a língua ucraniana em casa? E na comunidade? 

Sim (  )      Não (  ). 

Figura 5: Gráfico do Uso da língua ucraniana pelos alunos, em casa e na comunidade. 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 

De acordo com os dados obtidos, apenas 15% dos alunos utilizam a língua 

ucraniana na comunicação, seja em casa ou na comunidade. Lembramos que muitos alunos 

relataram não fazer o uso dessa língua no contexto familiar, mas fazem o uso da mesma na 

comunidade em que vivem devido ao fato de que muitas famílias dessa comunidade 

frequentam a igreja Católica do Rito Bizantino, na qual as celebrações são realizadas na 

língua ucraniana. Outros 84% afirmam não utilizar a língua ucraniana em nenhuma 

ocasião. 

Outro gráfico revela o uso da língua ucraniana das comunidades onde os 

pesquisados vivem. Para obter os dados expostos no gráfico, realizamos a seguinte 

pergunta. 

Na sua comunidade é comum ouvir pessoas se comunicando em ucraniano? 

Sim (  )        Não (  ). 
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Figura 6: Gráfico do uso da língua ucraniana na comunidade. 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 

Os dados revelam que 52% dos alunos do Colégio A afirmam que o uso da língua 

ucraniana é comum na comunidade em que eles vivem e 47% afirmam que o uso da língua 

ucraniana não é comum nas comunidades em que vivem e, 1% não responderam. Por meio 

das respostas dos alunos é possível afirmar que mesmo com a decadência do uso da língua 

ucraniana nas comunidades, muitos alunos ainda possuem o contato direto com essa 

língua. 

A questão 6 foi elaborada da seguinte forma: Na comunidade, que língua você 

utiliza para a comunicação? 

Ucraniano (  )  Português (  )  Ucraniano e português (  )   Outra, Qual: .......... 

Figura 7: Gráfico o uso de línguas pelos alunos na comunidade. 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 



 

 

 

84 

 

O gráfico de número 5, revela que aproximadamente 90% dos alunos desse colégio 

afirmam fazer o uso apenas da língua portuguesa para comunicar-se na comunidade, e 

apenas 9% afirmam fazer o uso de ambas as línguas para a comunicação na comunidade. 

Os alunos que responderam outras, totalizaram 3, um desses alunos relata fazer o uso da 

língua portuguesa e polonesa, os outros dois alunos responderam que utilizam a língua 

portuguesa, língua polonesa e também a língua ucraniana. 

O próximo gráfico vem para desvendar qual é o grau de utilização da língua 

ucraniana no contexto escolar. Para isso elaboramos a seguinte questão. 

Na escola, você utiliza a língua ucraniana para a comunicação? 

Sempre (  )       Raramente (  )      Nunca (  ) 

Figura 8: Gráfico o uso de línguas pelos alunos no colégio. 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 

O gráfico acabou revelando que 50% dos alunos do Colégio A raramente utilizam a 

língua ucraniana para a comunicação no espaço escolar, 46% revela nunca fazer uso dessa 

língua no espaço escolar, e 3% aponta sempre fazer uso da língua ucraniana no ambiente 

escolar; 1% não respondeu. 

Observamos nesse ponto que mais da metade dos alunos afirmam fazer o uso da 

língua ucraniana no âmbito escolar, mas o número que mais surpreende é o fato de que no 

espaço escolar eles fazem mais uso da língua ucraniana do que no ambiente comunitário, 

onde apenas 9% dos alunos afirmam fazer o uso dessa língua para a comunicação. 

Também indagamos aos alunos sobre o que eles achavam do ensino na língua 

ucraniana na escola, e para isso elaboramos a seguinte questão. 

Você acha o ensino da língua ucraniana importante? 



 

 

 

85 

 

Sim (  )    Não (  ) 

Figura 9: Gráfico sobre o grau de importância do ensino da língua ucraniana na 

concepção dos alunos. 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 

O gráfico acaba revelando que 87% dos alunos que frequentam o Colégio A, 

consideram o ensino da língua importante, outros 13% acreditam que o ensino dessa língua 

não é importante. Observamos que, embora exista uma porcentagem de alunos que não 

considera o ensino dessa língua importante, o número de alunos que acredita que o ensino 

dessa língua é importante é muito superior. De certa forma, esse dado revela que essa 

língua ucraniana ainda é importante para os alunos daquele contexto. 

Pedimos ainda para que os alunos justifiquem a resposta dada e, elegemos algumas 

para expor, as quais consideramos mais representativas. 

Ao responder que sim, o aluno aqui denominado como Aluno A1 responde que o 

ensino é importante: “Para preservar a língua e a cultura”; já para o Aluno A2 relata que é 

importante: “Pra poder participar da igreja”; o Aluno A3 responde que é por que: “Na 

comunidade muita gente fala ucraniano”; o Aluno A4, relata que é importante: “Por que 

em Prudentópolis existem muitos descendentes de ucranianos”; o Aluno A5 responde que 

é: “Para se comunicar com quem fala a língua ucraniana”; já para o Aluno A6 o ensino da 

língua ucraniana é importante: “Porque isso faz com que a língua ucraniana se torne mais 

fluente e assim a cultura ucraniana seja mais valorizada”, já o Aluno A7 responde que: 

“Sim, para preservar a linguagem e a cultura que estão se acabando”. 

Percebemos, por meio dos relatos apresentados pelos alunos, que o ensino da língua 

está atrelado à questão cultural, linguística e à preocupação com o desaparecimento da 

língua ucraniana local. No estudo, realizado em Prudentópolis-PR, por Sinionato (2012), 
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percebemos que já havia certa preocupação por parte de docentes sobre o apagamento 

cultural e linguístico. No relato do Aluno A7, percebemos essa preocupação, quando relata 

que “a linguagem e a cultura estão se acabando”. Esse depoimento revela que os alunos 

também percebem o apagamento dessa língua e cultura no contexto comunitário. Por meio 

das respostas dos alunos percebemos o anseio de aprender mais sobre a cultura, aprender a 

língua na perspectiva de preservar a identidade étnica.   

Bortoni-Ricardo (2005) e Rajagopalan (1998) afirmam que a identidade étnica 

encontra-se ligada a questões linguísticas. Percebemos então nesses alunos a forte presença 

a identidade étnica ligada também a questão comunitária. As respostas dos alunos também 

nos remetem a pensar sobre a questão cultural e religiosa, uma vez que encontramos várias 

respostas ligadas à questão do uso da língua ucraniana e a igreja, nesse sentido Simionato 

(2012) fala sobre a religiosidade do povo ucraniano e a influência religiosa sobre o uso da 

língua ucraniana em Prudentópolis, para Simionato a igreja exerce uma influência sobre a 

preservação dessa língua no contexto prudentopolitano. 

Também elegemos algumas respostas de alunos, os quais não acreditam que o 

ensino da língua ucraniana seja importante. O Aluno A8 justifica que: “O inglês é mais 

importante porque é utilizado em vestibulares e concursos”; para o Aluno A9 o ensino da 

língua ucraniana não é importante e relata: “Nós temos que aprender outras línguas não só 

o ucraniano, por exemplo, o espanhol – inglês”; já o Aluno A10 responde: “Porque por eu 

ser polonês eu não tenho nenhuma obrigação de estudar ucraniano e deveria estudar o 

polonês”; o Aluno A11 responde que o ensino dessa língua não é importante, pois: “Pra 

mim, se eu falo português, não tenho que se preocupar com o ucraniano”. 

Os dados relativos aos alunos que acreditam que o ensino da língua ucraniana não é 

importante revelam dados a serem estudados como os dos alunos A8 e A9, que revelam o 

prestígio das línguas inglesa e espanhola e o desprestigio pela língua ucraniana. Nesse 

sentido Ortiz (2003, p, 98) relata que a língua não é apenas um aparelho de comunicação, 

antes de qualquer coisa é “um instrumento de poder”.  Nesse caso o autor escreve que 

algumas línguas também possuem mais prestígio que outras, é o caso das línguas Inglesa e 

espanhola. 

 Percebemos, ainda, a real preocupação por parte dos alunos em aprenderem as 

línguas consideradas hegemônicas na sociedade. Pois, com relata o aluno A8, quando 

revela que para ele o ensino da língua inglesa é mais importante que a ucraniana, pois é a 

língua estrangeira mais utilizada em concursos e vestibulares. Percebemos a preocupação 

em aprender essas línguas, pois são línguas requisitadas em vários concursos. Nesse 
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sentido, a justificativa desses alunos é fundamental e solidada, pois desconhecemos a 

existência de concurso na região que utilize como requisito básico, a língua ucraniana. 

O aluno A11, também revela a que a língua portuguesa para ele é muito mais útil 

no seu dia-a-dia, também a questão da hegemonia linguística nacional. 

Estudando a resposta do aluno A10 e observamos que o mesmo é descendente de 

poloneses. Assim, buscamos uma das possíveis explicações para tal resposta. Ressaltamos 

que este não foi o único aluno que respondeu que o ensino da língua ucraniana não deveria 

ser aplicado para os descendentes de poloneses e sim a língua polonesa. Evidentemente, a 

explicação do aluno também nos remete a refletir sobre o ensino da língua materna desses 

grupos étnicos, uma vez que a escola atende uma comunidade rural que é formada 

maciçamente por descendentes de poloneses, os quais, perante a LDB 9394/96, no seu 

artigo 78, tem a garantia do ensino dessa língua, uma vez que essa faz parte daquela 

comunidade.  

Lembramos também de Maher (2007, p. 68) que diz: “a esses alunos não é dada 

opção: ele é obrigado a aprender a língua majoritária do país” que é também, o caso dos 

descendentes de poloneses desse contexto. 

 

3.2 - Dados obtidos no Colégio B 

Para a obtenção dos dados no Colégio B, nos utilizamos dos mesmos critérios 

utilizados no Colégio A. Lembramos ainda que no momento do estudo descrito, de acordo 

com os dirigentes educacionais do Colégio B, haviam 220 alunos matriculados, sendo 

distribuídos entre 109 alunos que frequentavam o Ensino Médio e 111 no Ensino 

Fundamental. Desse total, somente 193 alunos responderam aos questionários, devido à 

ausência e 27 alunos no dia da aplicação dos questionários. Realizamos questionários 

semiestruturados para a obtenção de dados dos indivíduos que frequentam a escola. O 

Colégio B, não informou se existem alunos desistentes ou transferidos.  

A primeira pergunta solicitada no colégio B foi sobre a descendência étnica dos 

alunos, à seguinte pergunta.  

Você é descendente de?  

Ucranianos (  )        Poloneses(  )         Ucranianos e Poloneses (  )       e   Outros (  ), 

 Se você Respondeu outros, especifique qual é a sua etnia(s): 
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Figura 10: Gráfico da descendência étnica dos alunos do Colégio B. 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 

 Observando dados obtidos no colégio B, sob a descendência étnica dos alunos, 

tornou-se possível fazer uma apreciação mais detalhada sobre a realidade étnica da 

comunidade atendida por esse colégio. Por meio do gráfico, torna-se possível observar que 

o número de alunos de descendência étnica ucraniana é muito superior aos outros grupos 

étnicos ali presentes. Sendo 70% de descendentes de ucranianos, seguido pelos grupos 

étnicos de ucranianos e poloneses, com 18% e por outros grupos étnicos, com 7% e apenas 

3% dos alunos declaram ser descendentes de poloneses e 2% dos alunos não responderam 

ou não sabiam a sua descendência.  

 Dessa forma podemos concluir que nesse contexto escolar 91% dos alunos possuem 

apenas descendência étnica eslava, um número expressivo. Podemos observar ainda que o 

número de descendentes de ucranianos está de acordo com os dados apontados pelo 

(IBGE, 2010), o qual apontou que Prudentópolis naquele ano possuía aproximadamente 

75% da população de descendência étnica ucraniana.  

 Entre os 7% do alunado que responderam possuir outra descendência étnica, que 

não as assinaladas no questionário, 5 alunos responderam ser descendentes de ucranianos e 

alemães, 5 responderam ser brasileiros, 1 descendente de ucranianos, poloneses e alemães, 

1 de portugueses, 1 de alemães e 1 de descendência inglesa. Notamos que mesmo entre os 

que responderam possuir outra descendência, na descrição étnica, 6 alunos relataram 

possuir algum grau de descendência ucraniana, demonstrando a superioridade étnica de 

ucranianos nas comunidades atendidas pela comunidade escolar. 

 A segunda questão deteve um caráter fechado, com a possibilidade de marcar sim 

ou não. Assim perguntamos aos alunos do Colégio B: 
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 Em sua casa é comum o uso da língua ucraniana? 

Sim (  )     Não (  ). 

Com as respostas dos alunos formulamos seguinte gráfico. 

Figura 11: Gráfico do Uso da Língua ucraniana na casa dos participantes. 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 

 Os dados revelam que em 63% dos lares da comunidade B, ainda é comum o uso da 

língua ucraniana. Observamos ainda que em 34% dos lares não é o comum o uso dessa 

língua. 

 Na terceira pergunta, solicitamos aos alunos que eles indiquem quem fala a língua 

ucraniana em casa com o seguinte questionamento. 

 Quem fala a língua ucraniana na sua casa e na família? 

Seus avós (  )       Pais (  )       Irmãos(  )       Você (  )          Outros (  )        Ninguém (  ). 

 Os questionários revelaram que avós de 99 alunos ainda utilizam a língua uraniana 

para a comunicação; 120 pais; 44 alunos ainda relatam que os irmãos utilizam essa língua 

para comunicação e 29 alunos relatam que outros do vínculo familiar utilizam essa língua. 

Ainda 19 alunos relatam que ninguém de suas famílias utiliza a língua ucraniana para a 

comunicação. Nesse ponto ainda 45 alunos revelam que utilizam a língua ucraniana para a 

comunicação. 

 Quando questionamos os alunos sobre o uso da língua ucraniana em suas casas e/ou 

na comunidade, fazemos a seguinte pergunta. 

Você fala a língua ucraniana em casa? E na comunidade? 

Sim (  )      Não (  ). 
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Figura 12: Gráfico do Uso da língua ucraniana pelos alunos em casa e na comunidade. 

 
Fonte. KUTZMY, S. L. 2016. 

 Com os dados obtidos por meio desse questionário podemos observar que 59% dos 

alunos não fazem o uso da língua para a comunicação, nem em casa nem na comunidade 

em que vivem, apenas 40% dos alunos do Colégio B responderam fazer o uso da língua 

ucraniana para a comunicação, seja essa em casa ou na comunidade em que moram.  

 Sobre o uso da língua ucraniana nas comunidades em que os alunos vivem e a 

familiaridade com a mesma, redigimos a seguinte questão. 

Na sua comunidade é comum ouvir pessoas se comunicando em ucraniano? 

Sim (  )        Não (  ). 

Figura 13: Gráfico do uso da língua ucraniana na comunidade. 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 

 De acordo com os dados obtidos nessa pergunta, 91% dos alunos afirmam ser 

comum o uso da língua ucraniana para a comunicação na comunidade. Esse dado revela 

que a comunidade em sua totalidade faz o uso da língua ucraniana, não apenas nas 

celebrações religiosas, mas em todos os ambientes. Apenas 9% dos alunos afirmam que o 
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uso da língua ucraniana não é comum, ainda lembramos que todos os participantes do 

estudo responderam essa questão. 

 No Colégio B a questão 6 reporta-se ao seguinte: Na comunidade, que língua você 

utiliza para a comunicação? 

Ucraniano (  )  Português (  )  Ucraniano e português (  )   Outra, Qual: ........... 

Figura 14: Gráfico o uso das línguas pelos alunos na comunidade. 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 

 Os alunos do Colégio B revelam um dado interessante em que 57% deles afirmam 

fazerem uso apenas da língua portuguesa para a comunicação na comunidade em que 

residem. Já os alunos que afirmam fazer o uso da língua ucraniana e portuguesa para a 

comunicação, na comunidade, foi de 43%, revelando assim, que a língua ucraniana ainda 

faz parte do dia a dia de muitos alunos. Esse dado faz com que se pense ainda mais na 

preservação da cultura e da língua ucraniana na comunidade. 

O gráfico a seguir vem para desvelar qual é o grau de utilização da língua ucraniana 

pelos alunos no contexto escolar. Para coleta dos dados, elaboramos a seguinte questão. 

Na escola, você utiliza a língua ucraniana para a comunicação? 

Sempre (  )       Raramente (  )      Nunca (  ) 
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Figura 15: Gráfico o uso de línguas pelos alunos no colégio. 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 

 Quando perguntamos sobre o uso da língua ucraniana pelos alunos na escola, 

obtivemos os seguintes dados: 62% dos alunos revelam que nunca fazem o uso da língua 

ucraniana para comunicação na escola; 37% dos alunos revelam fazer o uso dessa língua 

para a comunicação no meio escolar e apenas 1% responde sempre utilizarem a língua 

ucraniana na escola. 

 Observarmos uma ligeira queda no número de alunos que utilizam a língua para 

comunicação na comunidade, em relação à primeira escola. 

Figura 16: A importância do ensino da língua ucraniana na concepção dos alunos. 

 
Fonte: KUTZMY, S. L. 2016. 

 Ao perguntarmos para os alunos do Colégio B se eles acreditam que o ensino da 

língua ucraniana seja importante, 94% dos mesmos afirmam que o ensino da língua 
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ucraniana é importante, e apenas 6% revela não ser importante o ensino dessa língua. Os 

dados apontam que a comunidade estudantil do Colégio B almeja o ensino da língua 

ucraniana, uma vez que essa é garantida nesse colégio apenas pela oferta do CELEM.  

 Junto à questão solicitamos aos alunos justificarem suas respostas. Por meio das 

respostas encontramos as mais diversas argumentações, e algumas nos fizeram refletir 

sobre a necessidade do ensino a partir do ponto de vista dos discentes. O aluno 

denominado como B1 responde que o ensino na língua ucraniana é “fundamental para 

continuar a tradição”; já para o aluno B2 “o ensino na língua ucraniana na escola ajuda 

para preservar a língua”; o aluno B3, indica que o ensino da língua ucraniana é importante 

“porque a língua ucraniana está ficando de lado”; o aluno B3 denuncia a real situação e o 

abandono da língua ucraniana; para o aluno B4, o ensino dessa língua na escola é 

importante pois “faz parte de nossa cultura e não pode ser deixado de lado”; já para o aluno 

B5, o ensino da língua ucraniana “é importante até mesmo para sabermos a língua da nossa 

origem.” O aluno B6 relata que o ensino da língua ucraniana é importante “porque é a 

nossa cultura e não podemos deixar ela morrer, devemos praticá-la.” Já para B7, a 

importância do ensino da língua ucraniana se deve ao fato de que “na comunidade muitos 

se comunicam com a língua ucraniana”.  

 Percebemos, nas justificativas desses alunos, que a língua identifica os indivíduos, 

e também define a identidade. A língua oral identifica e faz com que a comunidade 

identifique um sujeito conforme a sua língua. 

  Nesse sentido, Bortoni-Ricardo (2005, p. 71) corrobora que “cada enunciado é para 

o falante um ato de identidade”; para a autora a questão linguística é fundamental para a 

formação da identidade dos sujeitos. Nesse sentido, o falante demonstra um sentimento de 

identidade que lhe é singular, mas também coletivo, pois a identidade é constituída 

também por meio da convivência e por sentimento de pertencimento a certo grupo ou 

comunidade no qual o indivíduo encontra-se imerso. Percebemos nos depoimento desses 

alunos que a questão cultural, identitária e étnica, está diretamente ligada à questão 

linguística. Para Rajagopalan, (1998, p. 41-42): 

A identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela. Isso significa 

que o indivíduo não tem uma identidade fixa anterior ou fora da língua. Além 

disso, a construção da identidade de um indivíduo na língua e através dela 

depende do fato de a própria língua em si ser uma atividade em evolução e vice-

versa. Em outras palavras, as identidades da língua e do indivíduo têm 

implicações mútuas. Isso por sua vez significa que as identidades estão sempre 

num estado de fluxo. 
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 Nesse sentido, também remetemos à questão de que nem a língua nem a identidade 

são engessadas, mas encontram-se em constante movimento como afirma Hall (2003), 

(2009) e Canclini (2008), levando ao entendimento que eles também são híbridos, uma vez 

que estão expostos a movimentos e em um constante fluxo. Hall (2009) ainda lembra que a 

sociedade moderna é híbrida culturalmente e não temos como escapar dessa realidade. 

 Observamos ainda que aproximadamente 50% dos alunos que responderam ao 

questionário, vincularam a importância do ensino da língua ucraniana na escola a questões 

culturais, tradições e à própria identificação com o grupo étnico. 

 Já os alunos que afirmam que o ensino dessa língua não é importante foram poucos, 

mas elegemos 3 respostas para compor o estudo. Nesse caso, o aluno B8, responde que o 

ensino da língua ucraniana não é importante “Porque existe o português”. O aluno B8 faz 

menção de que a língua que prevalece e deve prevalecer no ambiente escolar é a 

portuguesa. Já o aluno B9, mesmo afirmando possuir uma descendência ucraniana e ter os 

pais e avós falantes da língua ucraniana, acredita que o ensino desta língua não é 

importante: “Somos brasileiros e não ucranianos”. O aluno B10 relata que toda a família, 

inclusive ele, é falante da língua ucraniana, mas não é a favor do ensino dessa língua: “Por 

que moramos no Brasil e não na Ucrânia”.  Essas respostas indicam que a identidade 

brasileira desses indivíduos é mais forte do que a identidade étnica. Também percebemos 

nos discursos desses alunos a tendência ao nacionalismo, por afirmarem que por estarem 

no Brasil não devem aprender outras línguas, evidentemente, entre essas respostas 

observamos a tendência do monolinguíssimo abordado por Cavalcanti (1999). Para 

Massarollo e Busse (2015, p. 10) a: 

consciência a respeito da diversidade linguística da comunidade, do contato entre 

culturas, línguas e diferentes falares, é determinada pelo prestígio que as 

variantes assumem. O que ocorre é que em virtude de muitos fatores linguísticos 

e principalmente extralinguísticos línguas passam por uma classificação, onde 

ela é tida como a melhor ou pior, a mais feia ou a mais bonita, dando maior 

prestigio para uma língua do que à outra. 

 Compreendemos assim, que os indivíduos podem fazer as escolhas linguísticas, 

conforme o seu prestígio social. As respostas de alguns alunos caminham no sentido 

apontado por Massarollo e Busse (2015). Bortoni-Ricardo (2004, p. 34) relata que o 

“prestígio” que as línguas “adquirem é mero resultado de fatores políticos e econômicos”. 

Assim, o prestígio das línguas está ligado diretamente a questões de poder.  

 Nesse sentido, a língua ucraniana em Prudentópolis, aos poucos vem perdendo 

espaço, principalmente em locais públicos ligados às questões políticas e econômicas. Para 
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Bortoni-Ricardo (2004, p. 34) o “dialeto (ou variedade regional) falado em uma região 

pobre pode vir a ser considerado um dialeto ruim, enquanto o dialeto falado em uma região 

rica e poderosa, passa a ser visto como um bom dialeto”.  

 Dessa forma, abarcamos que a língua ucraniana em Prudentópolis vem passando 

por esse processo, a qual por muitos anos foi vista como uma língua de “colonos”, uma 

língua de “pobres”. Percebemos que hoje a sociedade prudentopolitana, lentamente vem 

mudando o conceito do uso da língua ucraniana, passando a perceber que a língua 

ucraniana vem ganhando prestígio nesse contexto.  

 Apesar da comparação que ocorre entre as línguas e suas importâncias, Bortoni-

Ricardo (2004) fala que a ideia de superioridade de uma língua ou dialeto não passa de um 

mito, pois todas as línguas possuem um valor histórico, linguístico e cultural. Hoje o maior 

desafio a ser vencido é o preconceito linguístico no âmbito escolar, onde predominam as 

características monolíngues. Torna-se necessário que as escolas aceitem que este espaço 

escolar é de pluralidade cultural e linguística e assim mudem as práticas pedagógicas, 

incorporando práticas que atendam essa pluralidade presente no contexto escolar em 

Prudentópolis.  

 

3.3 - A contribuição da professora para a compreensão do objeto estudado 

 Como parte do estudo, realizamos entrevistas com professores que ensinam a língua 

ucraniana em colégios da rede estadual de ensino do Paraná na cidade de Prudentópolis. 

Para o estudo, selecionamos a entrevista de uma professora de língua ucraniana que atua 

nos dois colégios de estudo, sendo esta prevista na grade curricular do Colégio A e por 

meio do CELEM no Colégio B.  

 A seleção da entrevista dessa professora não foi aleatória, mas pelo fato de ela 

conhecer a realidade escolar de ambos os colégios, cremos que possa trazer importantes 

contribuições para o estudo. Por questões éticas, optamos em manter o sigilo do nome da 

professora, denominando-a como professora Ana. 

 Iniciamos a entrevista com a professora, indagando sobre a descendência étnica da 

mesma, e professora Ana relata: “- é, eu sou descendente de ucranianos por parte de pai e 

da mãe”. Quando perguntada se o uso da língua ucraniana é comum na sua casa, ela 

responde: “- Sim, em casa todos falam em ucraniano, (...) meus pais falam somente em 

ucraniano, minha família toda fala ucraniano, pois, na colônia onde eles moram é comum 

falar em ucraniano.” Ana, revela que o uso da língua de herança, principalmente em 

comunidades do interior ainda é muito comum, como já revelou Simionato (2012), que o 
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uso da “língua dialeto ucraniana” é comum nas comunidades interioranas de Prudentópolis. 

Notamos ainda, que a língua de herança permeia o seio familiar e que o uso dessa língua é 

comum, como revela Ana, levando à compreensão da existência do monolinguismo, 

principalmente na primeira infância e em muitos casos tendo o primeiro contato com a 

língua portuguesa apenas na escola.  

 Quando indagada sobre o uso da língua ucraniana na comunidade e em que 

ocasiões ela utiliza e com quem, Ana responde: “- é eu sempre utilizo a língua, mas você 

sabe! Não tem como falar em ucraniano com todos, pois, muita gente, principalmente os 

mais jovens falam pouco em ucraniano, a gente usa mais na igreja, nas reuniões, mas com 

quem eu mais falo em ucraniano é com os mais velhos que entendem e se comunicam em 

ucraniano, vejo que, não sei, acho que existe um desinteresse dos jovens pela língua 

ucraniana, pois poucos falam em ucraniano hoje, até mesmo nas colônias.” Notamos que o 

uso da língua ucraniana ocorre nas comunidades, mas de certa forma entre os mais velhos.  

 Simionato (2012) e Costa (2013), em seus estudos, revelam que realmente existe a 

questão da perda cultural e linguística de descendentes de ucranianos em Prudentópolis, 

também apontados nos relatos da professora Ana. A professora revela que o uso da língua 

ucraniana ocorre, muito mais entre as pessoas “mais velhas”, do que com os jovens; nesse 

sentido Costa (2013, p. 61) revela que: 

Nas décadas de 1970 e 1980 o uso da língua portuguesa aumentou bastante, mas 

ainda era o ucraniano o idioma mais falado, quando o uso da língua ucraniana 

era quase unanimidade e item praticamente obrigatório para o convívio social. 

No entanto, com o passar das gerações isso mudou bastante. Essa mudança pôde 

já ser percebida [...]. 

 O depoimento da professora caminha justamente ao encontro do que Costa (2013) 

revelou em seus estudos, que o desuso da língua ucraniana vem ocorrendo em detrimento à 

língua portuguesa. Esses dados revelam que a questão linguística não é engessada e 

encontra-se em constante movimento, mas ao mesmo tempo é preocupante, pois, como 

revela Simionato (2012), a escola principalmente dos anos inicias do município, devido a 

sua característica monolíngue português, tem contribuído para o desaparecimento da língua 

ucraniana entre as crianças. Para Simionato (2012, p. 87): 

esse fenômeno tem caminhado em duas direções: ora para a perda da língua 

materna ucraniana, em se tratando do contato desta com a língua portuguesa na 

escola, ora para a sua manutenção/revitalização, considerada a sua presença na 

família, na igreja e em outros lugares que não a escola. 

 Os dados apontados por Simionato (2012) sobre a falta de investimento e incentivo 
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sobre políticas que pudessem implantar o ensino da língua ucraniana nas escolas 

municipais de Prudentópolis, nos preocupava, mas a realidade é ainda mais preocupante. 

Pois, notamos que de 2012, ano do estudo de Simionato até 2017, praticamente nada 

mudou na rede municipal de ensino, já que não existe nem uma lei que recomende o ensino 

dessa língua ucraniana nas escolas municipais, as quais foram o foco de estudo de 

Simionato (2012). Cremos que o investimento no ensino da língua ucraniana nessa fase de 

educação, seja fundamental para a manutenção da língua e, consecutivamente, da cultura 

ucraniana. 

 Evidentemente, os reflexos do desuso da língua ucraniana entre os jovens, 

revelados por Ana, também tiveram a contribuição desse modelo de educação monolíngue, 

oferecido durante a alfabetização, em que muitos alunos chegam monolíngues em 

ucraniano ou bilíngues (U/P) e, infelizmente acabam saindo da fase de alfabetização 

monolíngues em português. Desses alunos, nem todos têm a oportunidade de frequentar 

alguma escola que ofereça o ensino da língua ucraniana, seja ela prevista na grade 

curricular ou por meio do CELEM. Sendo morador da cidade e pesquisador, acredito que o 

ensino da língua ucraniana na fase de alfabetização serial fundamental seria importante 

para preservação da língua e da cultura ucraniana local, uma vez que a cultura ucraniana 

possui singularidades e preserva tradições como a Hailka, que não existe mais na Ucrânia, 

mas foi preservada no Brasil. O ensino da língua ucraniana é importante em todas as fases 

do ensino, mas, acreditamos que a fase da alfabetização e letramento seja crucial para dar a 

continuidade em outras etapas de ensino.  

 Observamos o papel da igreja na manutenção da língua, trecho dessa fala ainda 

revela quão grande é a influência da Igreja Católica Bizantina em Prudentópolis, para a 

manutenção da língua ucraniana, pois da mesma forma que notamos nas resposta dos 

alunos de ambos os colégios estudados, a professora também revela que a igreja é um local 

onde ela mais usa a língua ucraniana para a comunicação. 

 Quando indagada sobre o uso da língua ucraniana na escola e em que ocasiões e ou 

com quem ela utiliza, assim ela responde: “- Eu utilizo a língua ucraniana com meus 

alunos em sala de aula e às vezes nos corredores, já que sou professora de ucraniano, mas, 

também falamos em ucraniano com os professores, principalmente na sala dos professores, 

muitas vezes até brincamos e falamos só em ucraniano, é bom!”. 

 Esse depoimento revela que o uso da língua ucraniana ainda é frequente entre a 

professora e os alunos, mas como ela bem relata isso ocorre porque ela é professora de 

língua, tornando-se algo natural para ela. Lembramos ainda que a fase de ensino em que a 
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mesma leciona é o ensino fundamental final; a única etapa em que a escola oferece o 

ensino da língua ucraniana. A professora fala que o uso da língua ucraniana também é 

comum na sala dos professores, em um tom de brincadeira, onde muitas vezes eles falam 

somente esta língua.  

 Quando questionada sobre como ela trabalha a língua ucraniana na escola e se ela 

acreditava que ensino da língua ucraniana realmente é importante na escola, Ana responde: 

“Sim, acho que o ensino do ucraniano na escola é fundamental, muitíssimo importante, 

pois em Prudentópolis existem muitos ucranianos, também é importante para preservar a 

cultura ucraniana. Acho que sem a língua a cultura também vai desaparecer. Quanto ao 

ensino, eu trabalho a língua ucraniana da forma que posso, já que não temos um bom 

material oferecido pelo estado; veja, tenho que preparar o meu material de ucraniano, pois, 

se não fizer isso, não tem como trabalhar, por que falta material didático”. Percebemos no 

depoimento da professora Ana, a consciência que a ela tem sobre a importância da língua 

para a manutenção da cultura. Percebemos assim a veracidade do que nos falam Cavalcanti 

(1999) e Bortoni-Ricardo (2005) sobre o prestigio da língua oficial no caso do Brasil, em 

detrimento a outras línguas minoritárias, no nosso caso a língua ucraniana, podendo levar 

ao desaparecimento de outra até mesmo de forma total. Nesse sentido, o desprestígio de 

uma língua pode levar ao desaparecimento dessa e de sua cultura, como tem ocorrido com 

tantas tribos indígenas ao longo dos mais de 500 anos da vinda dos exploradores ao Brasil. 

 A professora Ana em seu relato acaba fazendo uma denúncia, quando comenta que 

o material recebido para o ensino da língua ucraniana é ineficiente e que muitas vezes ela 

mesma tem que confeccionar o material didático, uma vez que é uma responsabilidade do 

estado oferecer material de boa qualidade, com bons conteúdos. Evidentemente que o 

recurso material não vai dar conta do ensino, mas pode auxiliar para um melhor 

desempenho em sala de aula, proporcionando uma melhor qualidade de ensino aliado a 

uma boa formação do material humano. Sabemos que isso ainda está longe de ser 

alcançado, mas devemos lutar, enquanto amparados pelas leis educacionais vigentes no 

Brasil e no Paraná. A professora revela o desrespeito pelo trabalho do professor, dado a 

falta de material didático adequado; em muitos casos os professores têm que desembolsar 

de seus próprios salários para proporcionar uma melhor qualidade de ensino. Também 

existe a falta de investimento no material humano com pouca formação para profissionais 

na área. Isso não é difícil ser observado no cenário educacional paranaense, cenário que 

revela professores recebendo baixos salários, salas superlotadas, com infraestrutura 

precária, contexto em que o governo estadual atua de forma repressiva, fazendo cortes na 
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educação, e é evidente que os programas educacionais sentem o reflexo desses atos do 

governo. Um dos reflexos já sentidos, em 2016, foi o fechamento de duas turmas do 

CELEM em ucraniano, em dois colégio de Prudentópolis. Ato que preocupa ainda mais a 

comunidade ucraniana local.  

 Quando questionamos sobre, qual a língua ucraniana ela lecionava nos colégio se 

era a língua ucraniana local ou a língua ucraniana oficial da Ucrânia, ela responde que: “- 

Eu trabalho a língua oficial, pois, a língua oficial ela da à base, sabendo a língua oficial o 

aluno consegue comunicar-se com pessoas que falam ucraniano em qualquer parte do 

mundo, também pode entender os ucranianos no Brasil, por isso acho importante ensinar a 

língua oficial”. 

 Percebemos no relato uma preocupação no ensino da língua ucraniana por parte da 

professora, ela acredita que compreendendo a língua ucraniana oficial o indivíduo pode 

comunicar-se com ucranianos de qualquer parte de mundo. Cremos que essa postura seja 

dada ao fato de que a língua ucraniana no Brasil tenha permanecida engessada por mais de 

100 anos e ainda tenha sofrido mesclas linguísticas da língua polonesa, mas pincipalmente 

da língua portuguesa.  

 Não creio que exista uma língua ucraniana correta ou errada a ser lecionada no 

contexto escolar, mas acredito que o ensino dessas, deve partir do desejo e necessidade da 

comunidade local, respeitando a escolha da comunidade escolar sobre a qual língua a 

língua ucraniana local o oficial deve fazer parte do currículo escolar. Aguilara e Busse 

(2008, p. 23), apontam que, “o uso da língua está relacionado, portanto, à formação de uma 

identidade étnica é linguística”, nesse sentido, não se pode negar o contexto em que esses 

indivíduos vivem e estão inseridos e o ensino da língua ucraniana deve respeitar a escolha 

desse grupo étnico e suas particularidades.  

 Indagamos ainda, sobre em qual dos dois contextos escolares o ensino da língua era 

mais fácil, no colégio em que oferece o ensino da língua ucraniana prevista na grade 

curricular ou no colégio em que oferece a língua por meio do CELEM, e Ana responde: “- 

Não tenho como comparar, mas no CELEM é bem melhor, pois os alunos que vem pra 

escola querem aprender ucraniano e quase todos já sabem um pouco de ucraniano, já os 

alunos regulares, nem todos querem aprender ucraniano, dai fica difícil ensinar quem não 

quer aprender”. 

 O relato da professora Ana, revela que existe sim, uma diferença no ensino da 

língua ucraniana entre os dois colégios, uma vez que no colégio A o aluno tem que 

participar das aulas, pois as aulas de língua ucraniana estão previstas na grade curricular, 
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enquanto no colégio B, os alunos frequentam o CELEM, sendo muitos deles descendentes 

de ucranianos e chegam conhecendo um pouco mais sobre a língua ucraniana local.  

 Ao expor a situação dizendo que “fica difícil ensinar quem não quer aprender”, 

indica o desprestígio da língua ucraniana, pois muitos alunos acabam vendo como uma 

língua desnecessária, uma vez que a mesma não é utilizada em concursos e vestibulares, 

como já revelaram os alunos do Colégio A. Também um fator que contribui para essa 

concepção por parte dos alunos é o caráter monologuista durante o período de 

alfabetização, pois no contexto escolar prudentopolitano o contato com a língua ucraniana 

ocorre após a etapa da alfabetização. Baseados em Maher (2007), compreendemos que o 

momento em que os alunos entram em contato com a língua ucraniana no contexto escolar 

de Prudentópolis, os alunos já são monolíngues em português, pois o contato com essa 

língua no contexto escolar tem que ocorrer muito antes, já na fase de alfabetização. Pois 

quando entram em contato com a língua ucraniana, esses indivíduos já passaram pela fase 

de alfabetização e tiveram que dominar o código escrito e linguístico da língua portuguesa, 

tornando-se monolíngues sem outra opção. 

 A preservação da língua é crucial para a manutenção da cultura, pois a língua traz 

consigo a cultura do povo: a fala, suas crenças, seus hábitos, sua ideologia, identidade e 

sua história. Simionato (2012, p. 95) pondera dizendo que:  

a linguagem situa-se não num plano superior desvinculado da história, mas no 

movimento da vida cotidiana. É pela interação que passamos a compreender 

situações sociais discursiva, conflituosas ou não das línguas em contato entre 

grupos étnicos e entre sociedades minoritárias e majoritárias, dentro de um 

mesmo país, como é o caso das sociedades indígenas e dos povos eslavos, no 

Brasil. 

 Compreendemos assim, que a linguagem é um reflexo do cotidiano e por meio dela 

torna-se possível fazer uma leitura sobre a realidade dos indivíduos envolvidos no contexto 

no qual se situam. Para Aguilera e Busse (2008, p. 106), “a atitude linguística de um 

indivíduo é o resultado da soma de suas crenças, conhecimentos, afetos e tendências a 

comportar-se de uma forma determinada diante de uma língua ou de uma situação 

sociolingüística”. 

 Nesse sentido, percebemos que a cultura ucraniana prudentopolitana é híbrida, rica 

em detalhes, mas também é uma mescla de línguas, ucraniana, polonesa e portuguesa. 

 

3.4 - Apreciação de dados do colégio A e B 

  Iniciamos esse capítulo fazendo uma ressalva sobre a importância de conhecer o 
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ambiente de estudo para não formar um conceito prévio falso. Ao falar de Prudentópolis, é 

comum imaginar que todos os colégio e comunidades são predominantemente de 

descendentes ucranianos e os gráficos revelaram que a configuração étnica de ambos os 

colégios é diferenciada, assim como, cada escola possui a sua própria configuração étnica. 

Por isso, lembramos que ao falar do contexto escolar é necessário conhecer a comunidade 

escolar e a sua configuração, pois apesar de todos os ambientes serem escolares ou 

comunitários, possuem peculiaridades que os diferenciam. 

 Iniciamos os questionários realizados com os alunos com uma pergunta que busca 

observar como os alunos identificam-se perante os outros. Uma vez que Ramos (2006, p. 

36) lembra que:  

Temos que perceber, porém, que a identidade étnica é construída pela 

“necessidade” da construção da diferença, ou da fronteira. A fronteira pode ser 

modificada, mas é ela que identifica o grupo sendo, portanto, fundamental. 

Porém, o primeiro passo para o processo de identificação é a vontade de 

pertencimento pela qual o indivíduo tenta se inserir em um determinado grupo. 

 Percebemos que a existência do interesse em pertencer ou não ao grupo étnico, 

pode ser observada em alguns alunos em relação à identificação com o outro. Sendo assim, 

em Prudentópolis é comum encontrar pessoas que se identificam, por exemplo, como 

ucranianos, deixando a identidade brasileira em segunda ordem, isso também foi notado 

por Ramos (2006), que relata essa peculiaridade. O ponto notado por Ramos (2006) pode 

ser percebido principalmente no colégio B, onde havia alguns alunos com descendência 

afro-brasileira; mas, de acordo com os dados, nenhum desses alunos identificou-se como 

tal, alguns desses alunos identificaram-se apenas como brasileiros e outros como 

ucranianos.  

 Retomando a questão já apontada por Ramos (206), Hall (2003), Cuche (2002) e 

Louro (2000), essas identidades muitas vezes não passam de autoidentidades, sendo assim, 

é como os indivíduos posicionam-se perante o outro e como o mesmo quer ser observado 

pelo outro. Essas autoidentidades formam os sujeitos, pois essas se encontram ligadas a 

estruturas sociais, ou seja, o indivíduo é aquilo que vivencia. Assim, partimos para alguns 

dados obtidos. 

Por meio dos dados obtidos é possível observar que no Colégio A, os casamentos 

mistos entre ucranianos e poloneses é algo ainda pouco comum, pois as comunidades 

étnicas ucranianas e polonesas encontram-se separadas. O grupo étnico de poloneses fica 

localizado na região ao norte da localização da escola e as comunidades onde predomina a 
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descendência étnica ucraniana ficam localizadas em torno do prédio escolar e comunidades 

mais ao sul do colégio.  

De acordo com a comunidade escolar e as conversas com os dirigentes 

educacionais, ainda existe uma não aceitação de um grupo étnico em relação ao outro, esse 

preconceito e não aceitação parte de ambos os grupos étnicos, e ambos os grupos possuem 

uma centralidade étnica, na qual refletem a não aceitação do outro.  

Nesse contexto, pode-se afirmar que a escola tem o papel fundamental na 

aproximação desses dois grupos étnicos que, embora sejam eslavos, não têm muita 

proximidade, para a promoção do hibridismo linguístico, étnico, cultural a até mesmo um 

hibridismo de identidades. O colégio oferece a oportunidade para os alunos conhecerem e 

aproximarem-se de outros grupos étnicos, que não apenas o seu.  

A escola é um ambiente que proporciona o “conhecer o outro”, promovendo 

respeito e a aceitação do outro, derrubando assim as fronteiras étnicas. O ensino da língua 

ucraniana como língua de herança é também fundamental para o processo de hibridismo, 

pois ali todos os alunos do Ensino Fundamental têm o contato com essa língua, uma vez 

que nesse ambiente ela está inserida na grade curricular. O ensino da língua ucraniana, 

nesse contexto, aproxima os indivíduos, levando ao processo do desaparecimento desses 

preconceitos e não aceitação do outro, evidentemente esse não é um processo fácil, tão 

pouco rápido, mas lento e contínuo. Em algum ambiente isso já vem ocorrendo em 

festividades e locais.  

O Projeto Político Pedagógico do Colégio A (2011. p. 89) aponta que é de suma 

importância o ensino da língua ucraniana nesse contexto: 

Por uma questão histórica, segundo o contexto de localização do colégio, é de 

suma importância à aprendizagem de Língua Ucraniana. [...] Colégio desde sua 

implantação ano 1991 optou pelo ensino da Língua Ucraniana na Matriz 

Curricular do Ensino Fundamental, porque o mesmo situa-se numa região onde 

há muitos descendentes de ucranianos os quais ainda dominam principalmente a 

língua oral e um pouco menos a língua escrita e a leitura. O objetivo da escola é 

colaborar na preservação da língua, dos costumes e tradições do povo, pois 

quando um povo perde a sua cultura perde também a sua identidade. 

 É evidente que o PPP do colégio é um documento norteador da escola, mas a 

configuração étnica do colégio atualmente é diferente. De acordo com a sua pedagoga, essa 

configuração étnica obtida por meio da pesquisa é dada principalmente pela abertura de um 

novo colégio estadual, colégio esse que remanejou muitos alunos, principalmente alunos 

das comunidades que ficam ao sul do Colégio A, onde a predominância étnica é de 

ucranianos. 
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 Quanto ao colégio B, notamos que os casamentos mistos são muito mais comuns, 

pois apenas 3% dos alunos apontaram ter a descendência étnica apenas de poloneses e 18% 

dos alunos revelam ser filhos de mesclas étnicas de ucranianos e poloneses, revelando um 

quadro de hibridismo étnico, linguístico e cultural, de tal forma que os poloneses dessas 

comunidades frequentam a igreja ucraniana local.  

 Devido a esse hibridismo, torna-se possível observar traços do hibridismo 

linguístico nessas comunidades, nas quais, os indivíduos das comunidades utilizam uma 

variedade de vocabulários poloneses, ucranianos e português ao mesmo tempo, sem fazer a 

distinção de línguas. Muitas vezes a comunicação inicia em uma língua, passam para outra 

e terminam com uma mescla dessas línguas. Nesse sentido Silva (2011, p.15) relata que: 

o contato entre as línguas é um fenômeno comum que faz parte da história 

linguística e social da maioria das fronteiras nacionais e nem sempre coincidente 

com as fronteiras linguísticas ou com os processos de imigração para outros 

países, com a colonização ou ocupação de outros países. 

 Esse processo muitas vezes se torna motivo de sátiras e preconceitos por parte de 

pessoas que não conhecem a realidade social e local desses indivíduos, até mesmo por 

alguns grupos da própria cidade, indicando uma falta de conhecimento dos contextos em 

que esses indivíduos vivem. 

 Ao perguntarmos sobre o uso da língua ucraniana nos lares dos alunos, observamos 

que o uso da língua ucraniana está tendo um leve declínio nos lares de Prudentópolis. No 

Colégio A, 43% dos alunos possuem algum grau de descendência de ucranianos, mas 

apenas 23% dos alunos revelam que o uso da língua ucraniana ainda é comum em casa. Já 

no Colégio B, os dados revelam que 88% dos alunos possuem algum grau de descendência 

étnica ucraniana e 63% dos alunos revelam que o uso da língua ucraniana é comum em 

seus lares. Esses dados revelam que aos poucos a língua ucraniana passa por um processo 

de apagamento. Costa (2013) e Simionato (2012) também já apontavam em seus estudos o 

apagamento da língua ucraniana no contexto prudentópolitano. Se fizermos um curto 

recorte temporal, entre 2010 a 2016, e fizermos uma análise dos estudos de Krause-Lemke 

(2010), Simionato (2012) e Costa (2013), comparando com os dados obtidos nos gráficos 

de 2016, em nossos estudos, o apagamento da língua de herança ucraniana torna-se cada 

vez mais visível; basta fazer uma análise dos estudos realizados anteriormente e o estudo 

atual. Flores e Melo-Pfeifer (2014) revelam que as crianças em contextos imigratórios, têm 

contato com a língua de herança da seguinte forma: - o contato com a língua de herança, no 

caso de Prudentópolis a língua ucraniana, em maior grau ocorre entre seus avós e os pais, 
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já as crianças têm o contato com a língua mista, sendo a língua de herança e a língua 

majoritária; e entre os irmãos é predominantemente a língua majoritária. Ao observamos as 

respostas dos alunos, notamos esse movimento já exposto por Flores e Melo-Pfeifer 

(2014). 

 A pergunta 3 do questionário revela um quadro preocupante para quem busca 

manter a cultura e a identidade étnica ucraniana em Prudentópolis. Pois os dados revelam 

que o desuso da língua ucraniana, principalmente entre os jovens, é cada vez mais 

frequente. Em ambos os colégios, o abandono da língua ucraniana entre os jovens é 

evidente, não poderíamos falar em um fenômeno extraordinário, cremos que o 

desaparecimento da língua ucraniana nesses contextos é um fenômeno natural, uma vez 

que no Brasil a mesma é minoritária, e a manutenção da língua de herança, aos pouco vem 

diminuindo no seio familiar e no contexto comunitário e tão pouco realizada a manutenção 

da mesma no contexto escolar desse município.  

 O fenômeno do desaparecimento de línguas consideradas minoritárias, em 

detrimento da majoritária, é considerado como algo normal. Mas no caso de Prudentópolis 

é possível encontrar duas facetas, apesar do abandono da língua de herança, principalmente 

pelos jovens em algumas comunidades, não indica que a mesma vai cair em desuso de 

forma rápida, pois apesar da decadência do uso da língua ucraniana, nesse contexto, 

existem grupos consolidados que buscam manter a língua ucraniana viva.  

 Em conversas com dirigentes da Secretaria Municipal da Educação de 

Prudentópolis, estes afirmam que em 2017, adentraram vários alunos monolíngues em 

língua ucraniana na rede municipal de ensino, ainda afirmam não ter ciência de quantos 

alunos adentraram nessas condições, mas citam que isso ocorreu em comunidades 

ucranianas mais tradicionais, localizadas no interior do município, e esse número ainda 

será levantado.  

 Nesse sentido, o célebre estudioso Bakhtin (1997), em seus estudos, relata que a 

língua dura e perdura sempre com a característica evolutiva e contínua. O autor lembra que 

os sujeitos não ganham a língua acabada e pronta para o seu uso, mas aos poucos os 

indivíduos emergem nela, transformando a mesma a cada dia. Para Bakthin (1997, p. 124) 

a língua é um fenômeno histórico, inacabado “vive e evolui historicamente na 

comunicação verbal concreta [...] não é uma atividade individual (energia), mas um legado 

histórico-cultural da humanidade”. Bakthin (1997) leva-nos a refletir sobre o fenômeno 

linguístico que vem ocorrendo nas comunidades do interior de Prudentópolis, como um 

processo natural e histórico, pois a língua é inacabada e vive em permanente transformação 
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e adaptando-se a cada dia conforme a exigência de cada grupo ou comunidade. Nesse 

sentido o processo de hibridismo cultural e linguístico é um fenômeno natural, pois para 

Hall (2003) e (2009) e Canclini (2008), esse fenômeno também é continuo e característico 

do período pós-moderno. 

 Um dado que chamou atenção foi a questão do uso da língua ucraniana pelos alunos 

no contexto escolar e comunitário. Observamos dados que divergem entre os dois colégios. 

No colégio A, existe a presença de várias etnias, inclusive o colégio atende mais alunos 

com descendência polonesa do que ucranianos, já no Colégio B, a etnia predominante é a 

ucraniana. 

 Percebemos então, por meio das respostas dos alunos do Colégio A, que em poucos 

casos utilizam a língua ucraniana para a comunicação na comunidade, ao mesmo tempo 

mais de 50% dos alunos alegam fazer o uso da língua ucraniana no ambiente escolar. Já no 

Colégio B, observamos que o uso da língua ucraniana para a comunicação dentro da 

comunidade em que vivem é muito superior ao número de alunos que afirmam utilizar a 

língua ucraniana no espaço escolar.  

 Por meio desta constatação, percebemos que, quando Certeau (1995) diz que a 

escola serve como um espaço “tático” para a manutenção da língua, cultura e identidade de 

povos, se encontram em estado minoritário, e para o autor a escola muitas vezes serve 

como um espaço da manutenção de sua cultura e identidade. Nesse sentido, percebemos 

que a garantia de língua ucraniana no Colégio A, prevista na grade curricular, torna o 

espaço escolar como um ponto de manutenção da língua e junto à língua também a cultura. 

Percebemos que no colégio onde existe a garantia da língua ucraniana previsto na grade 

curricular, o uso dessa língua torna-se muito mais significativa no ambiente escolar, 

chegando a utilizar-se muito mais a língua ucraniana no espaço escolar que no espaço de 

convivência na comunidade onde esses alunos residem. 

 Percebemos como a garantia da língua ucraniana, prevista na grade curricular, pode 

influenciar no uso e significado do uso da mesma para os sujeitos que se encontram em 

contato com a mesma. Percebemos que a garantia dessa língua altera de forma significativa 

o uso da mesma no ambiente escolar e consecutivamente no espaço comunitário. Podemos 

notar essa diferença de forma muito clara, se compararmos os resultados de uso da língua 

ucraniana nos dois colégios, pois os alunos do colégio B relatam que o uso da língua 

ucraniana ocorre muito mais na comunidade em que os mesmo residem e o uso da mesma 

no contexto escolar é rapidamente menor que no espaço escolar. Assim, podemos imaginar 

que isso pode ser dado devido a falta de incentivo do uso dessa língua no meio escolar, 
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uma vez que a oferta da língua ucraniana ocorre por meio do CELEM, e o programa não 

atende a todos os alunos do colégio, apenas aos que os pais optam em matricular, já que o 

ensino da mesma ocorre em contraturno.  

 Para Flores e Melo-Pfeifer (2014), a escola tem um papel fundamental para a 

manutenção da língua de herança, uma vez que nesse espaço, essa língua pode ganhar ou 

perder o prestígio. Se a língua de herança ganha destaque ou prestígio na escola, é natural a 

manutenção da mesma; quando não ganha destaque, muitas vezes os indivíduos acabam 

escondendo e até mesmo negando a língua de herança, uma vez que essa não possui o 

prestígio social nesse ambiente.   

 A questão que mais nos chamou atenção foi quando questionamos os alunos sobre a 

importância no ensino da língua ucraniana para eles. Obtivemos resultados 

impressionantes, onde alunos de ambos os colégios, em sua maioria, acreditam que o 

ensino dessa língua é importante no contexto escolar prudentopolitano. Junto às suas 

respostas revelam o que Bakthin (1997); Hall (2003) e (2009) e Canclini (2008) afirmam 

sobre a consciência, de que o processo do movimento das línguas é um processo natural, 

pois é um processo inacabado, mas ao mesmo tempo, esses sujeitos têm a consciência de 

que a manutenção da língua ucraniana é também a manutenção da cultura e identidade dos 

descendentes de ucranianos em Prudentópolis.  
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CONCLUSÕES  

 O presente estudo vem abarcar temas como o hibridismo cultural, cultura, 

identidade, bilinguismo escolar, multiculturalismo e a história da imigração ucraniana em 

Prudentópolis, mas não apenas isso. O estudo busca fazer um levantamento sobre o uso da 

língua ucraniana nos contextos comunitários e escolares dos dois colégios da rede estadual 

de ensino. Para isso estudamos as Leis vigentes que garantem o ensino das línguas em 

contexto imigratório. 

 Com a apreciação dos dados catalogados, observamos que o ambiente escolar é 

propício para a promoção do hibridismo cultural, e ainda, que as culturas não são puras, 

mas sofreram mesclas ao longo dos anos, chegando a um ponto onde indivíduos se 

identificam com várias culturas. Os dados revelam que as escolas de Prudentópolis 

apresentam uma singularidade, na qual, cada ambiente escolar é único revelando a 

complexidade de falar sobre as escolas dessa cidade, marcada principalmente pela 

imigração eslava (ucranianos e poloneses). 

 A língua ucraniana, no contexto prudentopolitano, pode ser entendida como um 

artefato identificador que define a identidade cultural e étnica dos sujeitos que a ela 

pertencem. Observamos que o uso da língua ucraniana em Prudentópolis indica, de certa 

forma, o pertencimento ao grupo. O uso dessa língua, para muitos sujeitos, é crucial para a 

manutenção da identificação e pertencimento ético desses sujeitos.  

 Apesar dos esforços de entidades religiosas e das próprias comunidades ucranianas 

locais, para reverberar a cultura, a língua e a identidade étnica ucraniana, o grupo étnico 

ucraniano de Prudentópolis percebe que aos poucos a cultura vem sofrendo um processo de 

diáspora, tanto natural, quanto pela falta de investimentos materiais e imateriais bem como 

das políticas educacionais e pedagógicas. Observamos ainda que outro fenômeno 

facilmente notado nessas comunidades escolares é o hibridismo cultural e linguístico, 

processos inevitáveis, pois essas comunidades não vivem ilhadas do resto da humanidade, 

mas, encontram-se em um intercâmbio comunicacional constante, criando um movimento 

cultural e da identidade.  

 A partir dos dados relata-se que apesar dos esforços da comunidade étnica local, 

afirmamos que estas caminham para a “diáspora” da língua, identidade e cultura, em ritmo 

cada vez mais acelerado. Quando realizadas leituras de teses de Krause-Lemke (2010), 

Simionato (2012), dissertação de Costa (2013) e a análise dos dados coletados para esse 

estudo, observamos que de 2010 a 2016, a língua ucraniana vem perdendo espaço na 

comunidade prudentopolitana, uma espécie de diáspora da língua ucraniana de herança. 
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Também, percebemos que a língua ucraniana no espaço religioso sofreu a cristalização, 

principalmente nas celebrações religiosas.  

 Os dados revelam que embora existam políticas públicas voltadas para os povos 

indígenas, poucas vezes essas são executadas, e de modo geral há a falta de políticas 

públicas efetivas no Brasil para atender à diversidade étnica nacional, seja esta de 

indígenas, de afrodescendentes ou em contextos imigratórios, como comumente é 

encontrado no sul brasileiro. É crucial que as políticas públicas direcionem um olhar 

especial no sentido de reconhecer a diversidade étnica, linguística, identitária e cultural 

presente no contexto nacional. Somente desta forma, as políticas públicas reconheceriam 

de forma efetiva o plurilinguismo cultural nacional. Notamos que o contexto da América 

Latina é rico culturalmente, dado a forma de colonização ocorrida, mas é preciso 

descontruir essa ideia colonialista construída em toda América Latina. Nesse sentido, é 

necessário partir para uma perspectiva descolonialista, pois o descolonialismo, como 

aponta Walsh (2009), é uma ferramenta política, epistemológica e social, voltada à 

superação das estruturas que conformam uma geopolítica mundial extremamente desigual. 

É necessário desconstruir o olhar eurocêntrico construído ao longo da história colonialista 

da América Latina e reconhecer existência do “outro”, do “diferente”. 

 Quanto aos direitos linguísticos e culturas do grupo étnico ucraniano, o estudo nos 

revela que pouca coisa tem sido realizada, embora a LDB nº 9394/96, no artigo 78, garanta 

o ensino da língua local, no sentido de dar à comunidade a possibilidade de manter e fazer 

reverberar a sua cultura e identidade. Na prática quase nada tem sido realizado, a não ser 

algumas ações isoladas, como a oferta de língua ucraniana previsto na grade curricular de 

apenas um colégio, no caso, do Colégio A. Para algumas escolas,  encontra-se em estudo a 

possibilidade de oferta do CELEM, com subsídios do estado.  

 Quanto ao ensino municipal, observamos que não existe nenhuma ação para 

garantir a oferta da língua, nem mesmo nas comunidades mais tradicionais, revelando o 

total abandono do poder público nesse sentido, com falta de investimento material e 

imaterial. Não existe formação para preparar os professores da rede municipal de 

Prudentópolis, para que esses possam atender aos alunos monolíngues em ucraniano ou 

bilíngues U/P no momento em que ingressam na escola. Alguns alunos levam meses, e até 

anos para adaptar-se ao novo contexto linguístico, totalmente “estranho”, gerando 

reprovações, abandono escolar, sem falar no preconceito linguístico sofrido.  

 Nesse sentido, observamos que, embora a comunidade étnica ucraniana esteja 

amparada pela lei LDB 9394/96 por meio do artigo 78, a lei não está sendo cumprida e 
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quando cumprida, no caso da Rede Estadual de Ensino do Paraná, esse direito é garantido 

parcialmente, devido à falta de formação continuada para os poucos docentes que 

trabalham com o ensino dessa língua e com oferta limitada. Outro problema denunciado 

pela Professora Ana é a falta de materiais didáticos de boa qualidade, levando os docentes 

ao improviso e a elaboração do próprio material didático.  

 Observamos ainda, que a educação escolar voltada para o contexto imigratório 

ucraniano em Prudentópolis-PR, está longe do seu ideal, pois apesar de poucos colégios 

estarem garantido o ensino da mesma, há falta de investimento na formação dos 

professores; nesse sentido entendemos a necessidade de investimento humano. Diante 

disso, pouco tem sido feito para a manutenção cultural em Prudentópolis, os órgãos 

públicos têm uma dívida histórica com esse grupo étnico, pois ao longo dos tempos, nada 

fizeram nesse sentido. 

 Em nível municipal, não conseguimos observar ações educativas que visem a 

manutenção dessa cultura local, ignorando as diferenças encontradas em salas de aulas; o 

pluri/multiculturalismo não é reconhecido nas escolas municipais.  

 O problema citado não é apenas um problema do grupo imigratório ucraniano no 

Brasil, mas de todos outros grupos étnicos. Concluímos que isso advém principalmente 

pelo formato educacional brasileiro que nega as diferenças no contexto escolar, criando 

assim o falso olhar de que o contexto brasileiro é monocultural e monolinguístico. As 

práticas do não reconhecimento do “outro”, do “diferente”, gera o apagamento de vários 

grupos étnicos presentes no Brasil, sejam eles grupos étnicos nativos brasileiros ou de 

contexto imigratório. 

 Por meio dos dados coletados, as comunidades escolares envolvidas na pesquisa 

acreditam ser importante o ensino da língua ucraniana em todos os níveis de ensino, uma 

vez que esta faz parte do contexto e da vivência dos munícipes. Cremos que o ensino dessa 

língua deve ser ofertada desde os primeiros anos do ensino, para atender da melhor forma 

possível aos alunos monolíngues em ucraniano ou bilíngues em U/P.  

 Diante do exposto, observamos que por mais de 120 anos, desde a chegada dos 

primeiros imigrantes ucranianos a Prudentópolis, a manutenção e preservação dessa língua 

sempre se deu por meio de instituições religiosas, sejam em colégios particulares de 

administração religiosa, no ensino de catequese, ou por meio dos próprios rituais religiosos 

que, de alguma forma, uniram este grupo étnico em torno se sua língua e cultura, gerando 

uma identidade étnica sólida, que permeia a vida cotidiana dos munícipes, de forma 

especial no interior do município onde a cultura ucraniana ainda é mais preservada. 
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 O estudo revela que mesmo em comunidades mais tradicionais, a globalização tem 

influenciado na perspectiva do uso de línguas. Pois, fica claro que alguns alunos, mesmo 

descendentes de ucranianos, têm a preferência pelo uso e o ensino de línguas com mais 

prestígio social, como é o caso da língua inglesa e espanhola, dado ao fato que essas são 

facilmente encontradas em concursos e em outros contextos. 

 O trabalho revela a mescla linguística e étnica em Prudentópolis, apontando que 

isso é algo muito presente até mesmo em comunidades mais tradicionais. Evidentemente 

isso gerou um hibridismo linguístico e cultural. Em Prudentópolis é comum observar 

indivíduos fazendo o uso de até três línguas em uma mesma frase, utilizando a língua 

ucraniana, algumas palavras da língua polonesa e da língua portuguesa ao mesmo tempo, 

indicando a existência do hibridismo linguístico. Não é possível afirmar que a cultura 

ucraniana em Prudentópolis seja a mesma que há 120 anos, influenciada por uma série de 

fatores, como o hibridismo que é um processo natural em povos de imigração e a aquisição 

de outro código linguístico. Mas, a língua ucraniana, na Ucrânia, também sofreu mudanças 

num processo natural evolutivo das línguas, influenciado por questões políticas linguísticas 

e/ou históricas, etc. Nesse sentido, afirmamos que ambas as línguas, a de imigração bem 

como a língua na Ucrânia, sofreram mudanças linguísticas e culturais, cada uma conforme 

o momento histórico, linguístico, econômico ou cultural vivenciado, seja no país de 

acolhimento ou na própria Ucrânia. 

 Por meio do estudo, compreendemos que a nação brasileira, inclusive o idioma 

nacional, é híbrido. Mas a consciência sobre tal hibridismo não necessariamente vai 

acarretar no abrandamento da vontade de pertencimento, mas ao contrário, essa 

consciência pode gerar no indivíduo a reflexão sobre as diversas formas de pertencimento 

que podemos ter e pode gerar oportunidades de escolhermos melhor a nossa opção de 

pertencimento a certo grupo.  

 Percebemos que a língua ucraniana cai em desuso de forma acelerada, 

principalmente entre os jovens, os quais não encontram incentivos para a manutenção 

dessa língua no contexto escolar municipal.  Compreendemos ainda, que a garantia do 

ensino da língua ucraniana em Prudentópolis deveria ocorrer desde os anos inicias de 

alfabetização e letramento e perdurar em todo o processo de escolarização desses 

indivíduos. 

 Notamos o movimento por parte da comunidade étnica de ucranianos na tentativa 

de manter a língua ucraniana viva. Esse grupo luta por um currículo educacional que 

proporcione o ensino da Língua Ucraniana, amparados pela Lei da LDB 9394/96, no seu 
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artigo 78.  Mas, enquanto os direitos da comunidade étnica de ucranianos não são 

consolidados, os descendentes desse grupo étnico tentam manter a língua materna 

(ucraniana) e a cultura viva em vários espaços não formais como igrejas, catequese e nos 

vínculos familiares, com uma expectativa de manter a identidade e a cultura ucraniana 

local.  

 Compreendemos que esse trabalho é continuidade dos estudos já realizados por 

Krause-Lemke (2010), Simionato (2012) e Costa (2013), alertando para a fragilidade do 

tema em questão, apontando de certa forma para o apagamento da cultura ucraniana em 

Prudentópolis, dado ao fato da ineficiência de políticas públicas mais efetivas e 

comprometidas, bem como a falta de apoio material e imaterial por parte dos órgãos 

públicos municipais, estaduais e federais. 

 O tema estudado abre a porta para inúmeras linhas de pesquisas e aponta para 

necessidade de mais estudos voltados para a questão cultural e de identidade, em especial 

no contexto estudado, que de certa forma encontra-se ameaçado por falta de investimentos 

e caminha para “diáspora” cultural e linguística. Cremos que esse trabalho não é algo 

acabado, mas um pontapé inicial para novas discussões acerca do tema, que de certa forma 

é frágil e ainda pouco estudado.  
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Prezado (a) Senhor(a): 

 

 Solicito a sua autorização para a participação voluntária para a coleta de dados da 

dissertação de Mestrado em Educação, intitulado como “Cultura híbrida e ensino: vozes de 

professores e dirigentes educacionais sobre a constituição da identidade 

multicultural/multilinguística de descendentes de ucranianos em Prudentópolis – PR” de autoria de 

Sergio Luiz Kutzmy e orientação da Professora Dra. Cibele Krause-Lemke do Departamento de 

Letras e do Programa de Pós-Graduação em educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste – 

Campus de Irati.  

O objetivo principal da pesquisa é o de descrever, analisar e desenvolver conhecimento 

sobre os processos interacionais desenvolvidos na escola, estabelecendo-se como foco, a sala de 

aula de língua ucraniana e de língua portuguesa e da situação de hibridismo linguístico e cultural 

nas escolas da cidade de Prudentópolis, que está localizada na região centro-sul do estado do 

Paraná. O procedimento adotado consiste na observação e na gravação de aulas de língua ucraniana 

presente na grade curricular de algumas escolas e nos cursos de CELEM, e língua portuguesa, bem 

como em entrevistas individuais semiestruturadas visando analisar, através desses registros, como 

as línguas são gerenciadas em sala de aula, bem como o papel das línguas nas práticas linguísticas 

escolares. Após, os dados coletados em virtude da gravação das aulas e das entrevistas serão 

transcritos. Porém, qualquer informação que possa vir a identificar o participante será mantida em 

sigilo. É válido expor que tal atividade não representa riscos para os participantes e serão realizadas 

conforme sua disponibilidade. 

 As informações obtidas nesta pesquisa serão utilizadas na redação da dissertação acima 

descrita, bem como na publicação de artigos científicos e também para a apresentação de trabalhos 

em eventos, porém, assumo a total responsabilidade de não publicar qualquer dado que 

comprometa o sigilo do participante bem como da escola. Desse modo, nomes, endereços e outras 

indicações pessoais não serão publicados em hipótese alguma. Os participantes dessa pesquisa não 

serão submetidos a nenhum risco. Se eventualmente esta pesquisa causar qualquer tipo de dano ao 

participante, o pesquisador compromete-se a reparar este dano, ou prover meios para a reparação. 

A qualquer momento, o participante poderá solicitar esclarecimentos sobre a pesquisa que está 

sendo realizada e, sem qualquer tipo de cobrança, poderá desistir da participação. O participante é 

um voluntário da pesquisa, não recebendo por ela qualquer tipo de pagamento.  

 Desse modo, concordo com a minha participação voluntária 

_________________________________________ (nome legível), e declaro que fui informado  

dos objetivos da pesquisa intitulada “Cultura híbrida e ensino: vozes de professores e dirigentes 

educacionais sobre a constituição da identidade multicultural/multilinguística de descendentes de 

ucranianos em Prudentópolis – PR.”. Sei que a qualquer momento posso anular este Aceite e 

desistir sem necessidade de prestar qualquer informação adicional. Declaro, também, que não será 

recebido qualquer tipo de pagamento por esta participação voluntária. 

 

____________________________________ 

Sergio luiz Kutzmy – Proponente da Pesquisa 

E-mail: slkeam@hotmail.com 

Tel: (42) 91253576 

 

____________________________________ 

Prof. Dra. Cibele Krause Lemke – Orientadora da Pesquisa 

E-mail: cklemke@irati.unicentro.br 

Tel: (42) 3421-3122 

 

____________________________________ 

Assinatura do/a voluntário/a  

Data: ___/___/____ 
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QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS ACERCA DA COMPOSIÇÃO ÉTNICA 

E USO DA LÍNGUA UCRANIANA ENTRE OS ALUNOS DO COLÉGIO “A” E “B” 

Prezados Alunos: Este questionário é um levantamento sobre a utilização da Língua 

Ucraniana na comunidade e no contexto escolar.  O trabalho é de responsabilidade de 

Sergio Luiz Kutzmy (mestrando da Unicentro-PPGE), orientado pela Profa. Dra. Cibele 

Krause Lemke (Unicentro) e é parte integrante da dissertação de mestrado intitulada 

“Cultura híbrida e ensino: vozes de professores e dirigentes educacionais sobre a 

constituição da identidade multicultural/multilinguística de descendentes de ucranianos em 

Prudentópolis – PR.”. 

Nas perguntas abaixo, assinale com X a sua resposta. 

1)- Você é descendente de? 
Ucranianos (  )      Poloneses (  )        Ucranianos e poloneses (  )      outros (  ) 
Se você respondeu outros, especifique qual ou quais etnia(s): 

 R: ....................................................................................................................................... 

2)- Em sua casa é comum o uso da língua Ucraniana?   

 Sim (  )       Não (  ). 

3)- Quem fala a língua ucraniana na sua casa e na família? 

 Seus avós(  )     Pais(  )      Irmãos(  )      Você(  )   Outros(  )  Ninguém(  ). 

4)- Você fala a língua Ucraniana em casa? E na comunidade? 

 Sim (  )          Não (  ) 

5)- Na sua comunidade é comum ouvir pessoas se comunicando em ucraniano? 

 Sim (  )          Não (  ) 

6)-  Na comunidade que língua você utiliza para a comunicação? 

Ucraniano(  )    Português(  )    Ucraniano e português(  )   Outra, qual: ................. 

7)- Na escola, você utiliza a língua ucraniana para a comunicação?  

Sempre (  )         Raramente (  )           Nunca (  )  

8)- Você acha o ensino da Língua Ucraniana importante?  

 Sim (  )    Não (  ). 

Por quê? 

R: ........................................................................................................................................ 

9)- Você  concorda com a possibilidade da implantação da língua ucraniana em todos os 

níveis de ensino (Ensino Fundamental Inicial e Final e Ensino Médio)?                                                                                

Sim (  )            Não (  ). 
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QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTA EM ÁUDIO, REALIZADOS PROFESSORES 

de LÍNGUA UCRANIANA E DIRIGENTES EDUCACIONAIS 

1)- Você é descendente de ucranianos? Ou existe uma mescla de outras etnias? De quais 

etnias você é descendente? 

2)- Em sua casa é comum o uso da língua ucraniana?  

3)- Quem fala a língua ucraniana na sua casa e na família, seus avós, pais, irmão...?  

4)- Você fala a língua Ucraniana em casa? E na comunidade? 

5)- Na sua comunidade é comum ouvir pessoas se comunicando em ucraniano? 

6)-  Na comunidade que língua você utiliza para a comunicação? Em que ocasiões e ou 

com quem? 

7)- Na sua escola, você fala em ucraniano? Em que ocasiões e ou com quem? 

8)- Como você vê o ensino da Língua Ucraniana na escola? Você acha o ensino da mesma 

importante ou não? Por que? 

9)- Sobre o ensino da língua ucraniana na escola, que conteúdos e ou metodologias você 

trabalha?  

9.1) - Você tem sugestões de como poderia se dar este ensino?  

9.2)- O ensino dessa língua poderia melhorar em algum aspecto?  

9.3) - Você tem suficientes materiais didáticos? 

9.4)- Você procura trabalhar com a língua ucraniana contemporânea (língua oficial da 

ucrânia), ou trabalha a língua ucraniana presente no Brasil? 

10)- O que você acha da possibilidade da implantação da língua ucraniana para ao anos 

iniciais do ensino?  

 

 


