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RESUMO.

IURCKEVICZ, Claudio. 
de  126 (Mestrado em 

Desenvolvimento Regional) -
-

Pato Branco  2018. 

to da 

 e fazer 
produzir,
Pa

ias formaram  comunidades com base na agricultura familiar 
e desenvolveram estra
descendentes

Ana

 rever a hi  

de atual com as 

com maneira de 
ser,
outros, sendo inclusive alguns 
da religiosidad
elemento

- , 
preservando elemento culturais e religiosos e adaptando-se aos novos desafios que 
surgem com os novos tempos.
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ABSTRACT.

IURCKEVICZ, Claudio. 
in the process of social reproduction. 126

- Postgraduate Program in Regional Development. 

Pato Branco, 2018.

The presente dissertation approach the process os constitution and development of 
Ukrainian Community of
territory. Following the politicy of the Brazilian government of busy and do to procuce 
the families were attracted to the new geographic space, the southwest 
the possibilite de new Earth at in the more quantity. Migrants of the differents regions 

cing the great difficulties these families formed an
one Community with foundation of the Family farming. With the support of the priest of 

established in the own Community they built a story and a structure to experience your 
Faith and train your children with na academic education and religious and keep your 
identity as ethnic group. The central purpse of work is notice the changes that occurred 
over time and the existing stays the forme be and doing of the families that currently 
live in the community. The reconstitution of the history of the community and the lifting 
of the actual reality with the interviews carried out with the pioneers, the families and 
the religious leadership allowed a very broad vision of the community and its 
transformations that occurred over the years. The changes could be perceived in the 
way of producing with the changes in the form and the cultures adopted as main and 
in the way of being, with the preservation of some customs and traditions and with the 
modification of others, some being even left aside. It was possible to verify the 
importance of religiosity as an element of union and resistance of families and 
language as an element of identification of the community as Ukrainian. It should be 
noted that the community continues its history seeking to remain as an ethnic group, 
preserving cultural and religious elements and adapting to the new challenges that 
arise with the new times. 

Keywords: Ukrainians, family farming,  stays and changs.
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1 - I .

nos move a buscar um 

entendimento sobre esse elemento complexo, visando entender as especificidades 

que marcam essa realidade por meio dos diferentes grupos 

ico diversas man e 

desenvolvimento do terr  

ou individualizado, mas insere- mica mais ampla, que inclui o 

oduzir e reproduzir-se socialmente. Isso 

remete a pensar sobre   onta 

m 

 io.

A diversidade de realidades relacionadas pelas 

quais

iginais e as 

especialmente as de descendentes de origem europeia e do 

destacar o longo caminho percorrido por diversos grupos que se deslocaram de 

buscar reproduzir-se socialmente, enfrentando as 

dificuldades em ao 

, enquanto desafio de conquistar 

 e vida, foram enfrentadas mesmo com 

, esses diferentes sujeitos 

, tomadas num contexto maior,  

formar  

rigem, 

adaptando- do tempo 

hibridismos entre os diversos gr
possibilitando seu 

dese

fam



. culturais e materiais promoveu 

grupos, do 

destes para atividades diferentes de acordo com as novas 

 

dificuldades em transportar os pertences materiais, por esse motivo surgem as 

, impulsionando a cria

de  reprodu o social a 
de  e 

os novos saberes apreendidos.

O novo contexto desafia os grupos a se adaptarem promovendo 

forma de fazer o trabalho , especialmente os ligados  

com a terra. Diante desses desafios, ressalta-se 

elementos culturais os trazidos de seus locais de origem 

que expressam a cultura original, manifesta

alimentares, ferrame

estabelecendo uma entre o permanecer como na origem ou transformar-se 

tornando-se um jeito diferente de viver.

adotam o modelo de or  -trabalho-

forma de enfrentar a nova realidade, distantes de 

seus ,  fortalecer os 

 s alimentos

e m
migrantes.

,  

-  

, social (demografia das 

alguns cas que 

inais em seus 

alimentos.



 uma mesma 

Estados do Sul, as e 

elementos tradicionais . 

Inscritas na perspectiva do desen

as melhores condi  

Inserido nesse processo S

vai sendo povoado de forma mais intensiva, a partir dos anos 1930/40, apoiado pelas 

tiva do . A disputa pela posse 

da terra para a  com a v traz 

um contingente de migrantes que se deslocam, em especial do Sul do Brasil, mas 
de dos para as novas terras. 

Nesse contexto temos de um  de imigrantes de origem 

  

que formaram so do Sul, 

locus da presente pesquisa.

-

em Desenvolvimento Regional (PPGDR), visando

social dos agricultores o P no 

o Sul, descendentes das primeiras 

gru s saberes e os fazeres que os caracterizam, 

procurando identificar quais com o 

 p.51-70), visto sob a 

da 
institucionais que const  

terra para o cultivo dos produtos para a sobrevi significativas as 

. 

uda  e 



am ao passar do tempo e a partir das novas formas de 

fazer agricultura, com a outras 

diferentes, e 

costumes trazidos dos antepassados. 

As  de agricultura familiar estabelecidas por Wanderley (1999),

,  por Lamarche (1993)  de
ou por Martins 

(2001) 

, pensar a 

comunidade de Alto . 

A comunidade formada por descendentes de imigrantes ucranianos, que com 
o tempo foram mesclando com descendentes de outras etnias, tem como principal 

fontes de renda.

, aliado 

 

A escolha pela a essa comunidade em especial baseia-

se presente 

trabalho devido ucraniana, por ter nascido e residido nessa 

localidade e  mantidos  contatos com 
os familiares no decorrer dos anos. A inicial

significativas como pessoas que residem

familiar que envolve  hoje e 

ainda a maneira de produzir na terra que .

Para aprofundar e compreender de forma mais fecunda se optou inicialmente 

por f desde , por meio de longas 
e proveitosas conversas com os pioneiros e assim entender como foram as 

ainda, 

ocorridas ao longo do tempo. A partir da foram identificados elementos que 

caracterizam esse grupo com suas peculiaridades, o que permitiu dentro de alguns 

limites conhecer 

conservadores de uma ultural a comunidade. 



 mas nas 

se estabeleceram ao longo do tempo com , promovendo uma 

, em que tura ucraniana passam a se 

relacionar com elementos de outras culturas, resistindo ou se 

do dia a dia, gerando um outro modo de viver. 

Os aspectos atuais foram abordados por meio de entrevistas realizadas com 

, com base em um permitindo perceber como 
elas, como trabalham e prove

de que maneira organizam a vida, a propriedade e de que forma planejam a 

 

As entrevistas foram feitas considerando 

presentes na , buscando abordar diferentes aspectos a 

partir de p
 estabeleceu 

percurso dos imigrantes, 

m ocorrendo, as quais 

, dos saberes e dos fazeres desse grupo. 

Partiu-se do levantamento d no fazer da agricultura familiar 

existentes no passado, de que maneira essas foram sendo modificadas no decorrer 

do tem , perceber as 

e das fa

se quer identificar o 

comunidade.

rizada como um estudo de caso. 

sujeito e objeto, uma vez que ambos

ir dos quais as 
se tornam significativas. (MINAYO, & SANCHES, 

1993, p.244). 

 

com suas peculiaridades, tes a maneira 



e u

s objetivos geral 

se buscou

fazer a abordagem da identifica

S pelos 

na 

membros da comunidade.

1.1 - Objetivo geral:
dos agricultores familiares no processo 

 

1.2 - Objetivos Espec

da comunidade;

Identificar ele

comunidade;

turais e 

costumes ucranianos no contexto da agricultura familiar; 

oduzir e na tecnologia 

usada pelos agricultores familiares; 

agricultoras residentes. 

2  .  

 



estabelecemos como de pesquisa o estudo de caso para, a partir de um 

contexto maior da agricultura familiar do S entre 

 

Individualizar a exper ia dos ucranianos e 

definida por 

Greenwood:

 em 

os 
r

. 

O pleno desenvolvimento do trabalho acontece se houver uma aproxi

entre o trabalho de pesquisa e 

dos envolvidos no processo,

realidade trabalhada locus da pesquisa, incluindo 

Apoiado nessas perspectivas, adotamos o modelo de estudo de caso que foi 
desenvolvido utilizando da abordagem qualitativa, que segundo Minayo e Sanches:

da mesma natureza 
dos atores
projetos -se 
significativas. (MINAYO e SANCHES,1993, p.244). 

Ao pe

suas teorias e metodologias, o trabalho se fortalece com seus resultados. Pode ainda 

rma Minayo e Sanches:
 

Na verdade, o trabalho qualitativo caminha se

resultados; noutra, inventa, ratifica seu caminho, abandona certas vias e toma 
iad

cientificidade. (MINAYO e SANCHES, 1993, p.245). 



Inicialmente 

 

  Sudoeste. A finalidade 

foi , a partir da pesquisa 

ntes bibliografias, mostrando como esse movimento 

de vida. 

 

especial para o am e desenvolveram o  

Sudoeste  (marcha para oeste), 

baseado em fontes 

na consulta aos diversos trabalhos de pesquisas 

realizados. A u

ve  agricultura familiar e 

s s e do entendimento que uma 

uniformidade no seu desenvolvimento ou em 

foram 

aplicadas para que esta se firmasse como atividade primordial

a s de sua o 

contexto da agricultura familiar lturais, 

herdadas de seus antecessores e preservadas ou adaptada s novas realidades, o 

. 
Buscou-

teiro 

percorrido pelos imigrantes  e,

descendentes em busca de novas terras para se reproduzir socialmente. Com o apoio 

dos registr   de fatos foi poss l 

vislumbrar a realidade enfrentada por esses sujeitos para conseguir garantir seu 

 enquanto agricultores familiares . O trabalho de coleta de dados e 

 que abrangesse as diversas faixas 

ias da comunidade  



As entrevistas com os pioneiros foram fundamentais, pois acrescentaram uma 

comunidade e de  ao longo tempo, com base n

que faziam parte da mesma. Esses fizeram parte do primeiro grupo entrevistado, que 

foi o d com maior tempo de moradia na 

s, 

Entre os pioneiros foram entrevistados 05 (cinco) representantes, Maria 

ha Ruthes 

Stadnick, 76 anos (casados). 

-estruturado. Assim, o segundo grupo de entrevistas foi com a 

 entre 40 a 70 anos e 

realidade da comunidade. Foram entrevistados 06 casais (Mario e Ana, Geno o e 

ngela). 

comunidade e a continuidade das atividades com a agricultura. Foram entrevistados 

o casal (

conversar em conjunto com o esposo de Edenize, pois o mesmo estava no trabalho 

elh , descoberto devido a um 

vendaval ocorrido nos dias que antecederam a conversa. Um terceiro casal 

temporal e os mesmos estavam trabalhando para a 

.  

A consti

comunidade em busca de alternativas e suas propriedades acabaram sendo 

compradas por aqueles que detinham melhore

a r  



No entanto, a  marca inicial da comunidade foram as pequenas propriedades 

que eram de seus pais, isto

que se sucederam.  

 
comunidade e a sua realidade at

. 

Para o trabalho de coleta de dados o pesquisador inseriu-se na 

das

buscando resgatar elementos hi ricos e aspectos que caracterizam o pertencimento 

 

o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela 

como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-

focalizada. Suas formas de r
coletiva. (CRUZ NETO, 2001, p.57)

As entrevistas foram orientadas de modo que possibilitassem maior liberdade 

udessem relatar livremente suas respostas aos 

questionamentos que lhes eram feitos,

da atividade. A 

25 11 foram

entrevistadas. As entrevistas foram previamente agendadas

 

A partir das entrevistas com as  foi

entender o todo da comunidade pois a escolha s m as 

e que contemplasse diversos aspectos da vida familiar e 

c , que segundo Greenwood:

 

-se por uma multiplicidade de unidades de 
obse



- investigador nos seus casos 
conduz

diversificado acerca de muitos fatores, encontra-
de reconhecer -relacionam todos 

(GREENWOOD, 1963, p.342)

 

o foi elaborado um roteiro de perguntas 

abertas e que as entrevistas, 

utras, que possibilitassem uma maior 

no entendimento das a , da forma como as pessoas vivem, se 

relacionam, celebram, etc.  

foi

alcancesse outros aspectos e surgisse foram 
sendo utilizadas para enriquer o trabalho

b

ue se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos 

ir das respostas dos informantes. Para 

 

assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, 

complementadas por ome

entrevista. Com a clareza 

O roteiro que orientou as conversas foi importante, pois em muitos casos os 

entrevistados se empolgavam contando hist as e/ ou acabavam desviando o foco 

, de acordo 

com o objetivo do  

mos 

interferir ou atrapalhar as atividades, dessa forma as conversas foram marcadas com 

delas . Mesmo assim, tivemos uma 

propriedade d c



 

As entrevistas e conversas feitas foram g

. Logo 

 

Para a complementa

campo com registros de  com registros 

das  da comunidade.  

foi as

idas no percurso da 

pesquisa . Um dos interesses foi fazer o 

levantamento das pessoas que permanecem e as que deixaram a comunidade, mas 
s, 

i

 

fizeram parte da 

metodologia de trabalho da presente pesquisa, como 

filmage
 

registro aos quais podemos recorrer. Esse registro visual amplia o 
conhecimento do estudo porque nos proporciona documentar 

tais como: as pessoas, as mora
a com os planos da imagem e da 

2001, p.63).
 

atividades familiares e 

coletivas, permitiu , 

 

possibilitou

de seus membros.

 



e e

o meio ambiente.  

O for

Queiroga no processo -

Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR,  utilizado nas teses individuais, como a 
de Corona (2006).  

A expo

cep d

que auxiliam na 

e . Como o 

do 
os instrumentos de pesquisa se justifica.

 primeiro item, buscou-se 

, e as s dos  ascend

casal   

O item II  buscou ando o esposo com seus 

onde residem, as 

atividades que desenvolvem e se participam das atividades da comunidade. 

(a) entrevistado(a) com seus filhos, genros e/ou noras, netos, a idade, a
r, 

O terceiro item d -se 

-

quer se saber se as 

abordagem desses aspectos  da , perguntou-se sobre a se recorrem a 

 Ainda no item III,  buscou-se saber como 

acessam 

Por fim nesse item, buscou-se saber sobre os meios de 



est

o , quais os 

 

tra

foram elaboradas quest
utra modalidade 

como a troca de dias, em que n

-se a outra propriedade para devolver os dias trabalhados. 

Um aspecto importante analisado refere-

sfo

, internet e o destino 
do lixo e esgoto.  

 

cos  , dessa 

. Outro 

desafio, mas procurou-se saber em termos de renda bruta, tomando como referencia 

12 meses que antecederam a entrevista, identificada pelas fontes de 

rop er as 

, como 

segue o quadro abaixo.  



Quadro 1 na Fonte: 

rop

na c

sua religiosidade, e como manifestam isso na comu

foram tos (anexo 3).  



Quadro 2 

b)

Quadro 3  

c)  na vida da comunidade e do 
.

Quadro 4 lia na vida da comunidade.



d) . 

Quadro 5 ulturais.

foi no sentido de buscar 

 para atender aos objetivos 

ndo

auxiliaram

ocorrendo nas propriedades, assim como na 

desenvolvem. 

Questionando a respeito da origem das pess

, trabalhar o conceito de 

ocorridas ao longo do tempo. referentes ao trabalho, 

 auxiliou na 

 

3 - CIAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES 
NO SUD .

chegada dos exploradores portugueses e 



 (WACHOWICZ, 1992, p.32-36), por D. o III, estabelecendo que o 

litoral paranaense , Martim Afonso de Souza e Pero 

estabelecimento das primeiras atividades, especialmente no litoral, era 

por grupos , icente e Santos para realizar trocas com os 
1 A vinda de um maior contingente populacional aconteceu com a descoberta 

de ouro  assim como se deu com 
Antonina e Morretes, marcando 

O interesse da coroa portuguesa era de encontrar ouro, metal precioso de 

interesse para a economia mercantil e para o suprimento das necessidades 

a. , foram 

 

(WACHOWICZ, 1992, p.40).
De Acordo com WACHOWICZ: 

 

e e

 
de

5) Aberturas de picadas que ligavam o planalto curitibano ao litoral, transpondo 
ento da 

(WACHOWICZ, 1972, p.44) 

Com o movimento de busca de metais preciosos, em especial do ouro, houve 

o deslocamento de grande contingente de pessoas, promovendo

pela coroa Portuguesa, com 

.
2deu  

inicio ao processo de subida para o segundo planalto3, estabelecendo alguns arraiais4 



e, consequent

1693, na pequena capela de Nossa Senhora da Luz e Bom Jesus dos Pinhais. 

(WACHOWICZ, 1972, p.51).

A emancip m 19 de 

dezembro de 1853 e se estendeu 

em um Regime republicano (WACHOWICZ, 1972, p.95). Como afirma Nadalin (2001), 
a recebera a em

74) ,

promovido de entorno de Curitiba, hoje 

idas no entorno, 

ecendo ao longo do tempo. Esse 

 e teve 

dominante (WACHOWICZ, 1972, p.95).

tir das medidas tomadas 
5, proibindo o 

escravos, inclusive nas costas brasileiras.

No Brasil, em 1850, 

 

o Governo 

ada
vo 

5

 



-os 

 (WACHOWICZ, 1972, p.109).

A par

ra, tornou-se escassa e a 

entrada de imigrantes europeus.

internacional, o modelo escolhido para efetivar a 

ran

-

em pequenas propri
animais. Esse aspecto destacado por Seyferth refere-se

sendo depois adotado como categoria de identidade etnizada de acordo com a 

SEYFERTH, 2011, p.405). 

Para Nadalin (2001)

foi se instituindo um paranaense promovido 

vai proporcionando 

os para 
da cidade. No caso de Curitiba, as 

comunidades estabelecidas no entorno, foram 

que v se fortalecendo ao longo do tempo. 

O Sudoeste do Paran

( -mate, da madeira e 

, eas de florestas e tendo como atividade 

. 

Sudoeste do Paran extrativista que 

o o Nessa 



componente dessa frente pioneira

WACHOWICZ, 1985, 

p.82).

eu ,  

devido ao aumento da demanda por alimentos

incentivand

porcos firmou-  

produtoras de erva mate esse tipo de economia foi bem recebido pelo posseiro e pelo 

A de povoamento e re  

para o Sudoeste paranaense foi a mobilidade de caboclos. (MONDARDO, 2009).

de colonos vindos de Palmas, quanto de migrantes, provenientes do Rio Grande do 

Sul e Santa Catarina. De acordo co

erc

de roposta

a marcha para Oeste era parte integrante do projeto colonizador e de uma 

Estado Novo (1937-1945). O projeto 

LENHARO, 1986 p.13).  

s e catarinenses para 

crescimen

ras. A nova oportunidade 
 nos aspectos so erem 

encarado por aqueles que veem 

origem.

S esteve ligado em grande 

parte  o e



 CANGO6, que ocupou 

a de 60 

Argentina (IBGE/cidades, 2016). Esse projeto 

procurava mobilizar significativos contingentes populacionais para ocupar os 

agricultura r

como 

,

o de comunidades, nas quais, 

por vezes delimitavam-  

Ucranianos).  

Os primeiros grupos de imigrantes ucranianos se 
Santa Catarina e no Rio Grande do Sul para colonizar essas reg

deslocamentos dos descendentes desses imigrantes acontecer  em busca de novas 

terras a  de 1930 com a abertura de novas fronteiras. A partir das mu

erras 

-Oeste e Norte do Brasil (HANICZ, 20011, p.3).

Com a cheg

estrutura produtiva do Estado.

o de disputas entre posseiros e empresas 

colonizadoras. Muitos conflitos

19577, 



principalmente, a rra

estabelecer naquelas terras.

3.1. - IMIGRANTES UCRANIANOS NO BRASIL .

 da esfera 

ANDREAZZA, 1996, p. 14). 

das vezes, relaci A 

abertura, o incentivo para a vinda de imigrantes e as promessas de apoio financeiro e 
a posse da terra foram atrativos que o governo utilizou para que novos habitantes 

viessem para o Brasil. ,

iar uma 

agricultura de abastecimento e fornecer trabalhadores para as grandes obras 

 (BORUSZENKO, 1995, p.06)

Quando chegados, confrontados com a realidade cotidiana os novos habitantes 

foram desafiados por dificuldades muito grandes. As promessas estabelecidas pelos 

governantes muitas vezes se transformou 

novas realidades se transformaram em s e a 

  

A

colocados 

ificuldades.Com essa  

se originaram  sendo que a 

e de uma parte 

foi proibida a posse de escravos por colonos 
ncias do Sul, 

particularmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com baixa densidade 



governo central. (SEYFERTH, 2011, p.407).

a quantidade de gr

estado 

Wachowicz:

das mais dive pecial. 

Provavelmente 

(WACHOWICZ, 2001, p. 157).  Essa diversidade de etnias promoveu a mistura de 

pessoas e de costumes, que o desenvolvimento da sociedade.

di com documentos e 

registros dos imigrantes que ao chegarem no Rio de Janeiro recebiam um registro 

vezes registrados com outra 

s e

documental. Dentre essas etnias os imigrantes ucranianos que posteriormente 

 a Comunidade do A , acrescentando escendentes 

de antepassados vindos da Europa.

o p

L

ssia e ainda, as 

Mar de Azov. 



Imagem 1-  

A o

cesso ao Mar N

-

, a parte O

parte Oriental estava sob 

. (HANEIKO, 1974, p.7). 

outro elemento de interesse dos vizinhos eram as terras negras, ) solos 
(BURKO, 1963, p.17)  

Os constantes conflitos, a falta de trabalho e a escassez de terras para produzir, 

dificuldades e com as propagandas do Brasil, com promessas de fartura e riqueza, 

despertava-se sair em busca desse mundo novo. De 

acordo com Burko, esse imigrante fugia 

ina

vegando, entusiasmava-se de poder, dentro em breve, estar longe 

de tudo isso (BURKO, 1963, p. 51). 

promotores

as promessas de riqueza eram grandes. De acordo com os registros era para as 



 Para os que escolhiam 

Lviv, depois dos passaportes serem emitidos e demais formalidades serem 

nova era bastante extenso. Passavam pela 

ega  Para os que escolhiam 

Stryi, obrigatoriamente pass

ucranianos que desejavam emigrar. 

Imagem 2  

comemorada. Devi dificuldades 

 

to e os ucranianos, assim como outros 

imigrantes, desembarcavam na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro. Eram alojados em 

letadas.



os 

8.

A respeito do imigrantes ucranianos 

na Re s 

 O

de Ucranianos, e destes 150 mil viviam no Brasil, sendo que cerca de 120 mil no 

Acrescentamos as  (1995) e 

do pesquisador e sacerdote Valdemiro Haneiko (1963) afirmando que a imigr

momentos.

A primeira etapa 

abandonaram as terras negras e transferiram-

Brasil, em istia como 

-

 Br

 

(BORUSZENKO, 1995). 
 entre as duas grandes 

XX. Essa fase foi impulsionada, 

ganhou enorme 

-se, ficando sob o controle da URSS, sendo 

 do Oeste  

o com o autor supracitado, se deu  

a Segunda Guerra Mundial. A maioria dos imigrantes dessa fase se caracterizou como 

sendo de particularmente, 



ucranianos que foram enviados

lem

devido aos bombardeios da g

Por esses 

motivos imig -se principalmente para o 

continente americano, sendo os principais destinos dos u
 

importantes e ma

os pesquisadores9, os primeiros imigrantes, 

cra
de Zolotiv, Kiev e se estabelecido em Marechal Mallet (PR). 

, permanecendo nas 

ncia e o registro documental. 

Para o govern

t -

que estes trariam -de-
enquanto capital cultural.

 
A imigr  o imigrante 
si  portador de bens culturais que 
enriquecem a sociedade -de-obra 
significou a ropiciou 

democratizou o uso da terra, possibilitando o 
surgimento  

 
Inicialmente, os imigrantes ucranianos localizaram-  

do Paran , 



Ucranianas concentraram-se em l

lmas,  passando por Cruz Machado, Paulo Frontim, Mallet, Rio Azul, 

-

ajuvira nas 

proximidades de Curitiba, bem como em Wenceslau . Em Santa Catarina se  

estabeleceram em . Foi nessas diferentes 

construir riqueza ndo seus costumes.

A chegada desses imigrantes ao Brasil

g

para que estes tomassem posse e 

as 

para cultivar s aspectos sociais, culturais e 
religiosos,

caracterizasse como ucranianos. 

O encaminhamento desses imigrantes para o interior, especificamente para as 

ricultura, 

desenvolvida em sua terra de origem, especialmente nos 

ucraniano. Dentre as culturas preservadas na nova terra estava o trigo que servia de 

o dos seus descendentes.

segundo Wachowicz (1985, p.85) as posses no 

Sudoeste  para 

colonos procedentes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina .10 

posses. De acordo com Wachowicz, (1985,
 de terra, com morada e cultura, sem atender os preceitos 

-se e explorar as terras, 



se efetiva muito mais tarde com  

medida em que  

detentor de uma cultura diferente do migrante, se via pressionado a afastar-se para 

outros em busca da continuidade do seu modo de vida11 (WACHOWICZ, 

1985, p.85).

perceber, a partir das diferentes obras de Burko (1963), Horbatiuk 

(1983), Boruszenko (1995), Guerios (2007), Krevey (2009), Schoma (2009) e,
12 entrevistados, as grandes dificuldades enfrentadas 

 

Na perspectiva de poder utilizar as terras para produzir a sua , as 

colono. De acordo com Wachowicz, (1985, p.84

pois

facilitar a  

A

-las para o plantio. A

 

primeiras casas feitas de madeira e a retirada ngustifolia), 

o corte das com as quais eram feitos os 

telhad

simplicidade dos instrumentos utilizados para tal.
s primeiras 

corte das matas e com a queimada para limpar 

ntir a 

 cultivo de  e 

hretka)13.  



mesmo porque havia dificuldades para se chegar aos locais onde as mercadorias 

podiam ser comercializadas. Segundo o relato do Sr. Izidoro (entrevistado, 2017), o 

comboio, saindo da comunidade de Al

comprados os mantimentos neces

-se de assaltos. 
Le

 (Entrevista com Sr. 
Izidoro Seredniski, 85 anos, 16/06/2017)

Os produtos  comprados

, m 

 
s trouxeram o trigo 

como uma d e 

-lo. Em  

viera

Filakoski, como uma das primeiras a construir e operar um moinho, que se localizava, 

no primeiro momento onde era a propriedade d , sendo transferido 

e na 

, pai de Sra. Maria Dubena Stadnick, que foi durante 

bastante tempo  proprie io do moinho. Como a farin a 

, 

ade de deslocar- .



3.2.  A C
COMUNIDADE A PARTIR D .

 

m r

ssem novos atores, que 

 

formado por agricultores estrangeiros, com a propriedade de 25 hectares concedida 

por compra e ces

otada como elemento do discurso oficial, de acordo 

com SEYFERTH: 

Igualmente usado para distinguir integrantes e descendentes de outras 
categorias rurais. Empregado pelas autoridades para designar os imigrantes 

po tornou-

(SEYFERTH, 2011, p.410).

 

ndo 

tido que expressam a multiculturalidade presente 

preservados 

s permanecem sendo utilizadas 

as e equipamentos, os 

tos, os fracos. O 

acesso aos recursos, 

compra e venda, exercem um



Para Ploeg, (2011) a terra se constitui como suporte principal dessa 

 so

materializa-

2011, p.114-140). 

io. 

mpl
 

ist

, . 

Segundo Lamarche (1993)

iad

no mercado. Para Lamarche (1993), em todas as sociedades, por diferentes que 

sejam, onde o mer
o p

 

 

Ao olhar para o processo de

familiar, percebe-
organ

o dos elementos 

culturais tradicionais estabeleceu-

 antos (1999, 

des do 



reproduz socialmente, manifesta especial zelo pela terra onde cultivam os bens 

capazes de suprir as necessidades. Por 

ANDERLEY, quando discorre sobre a 

necessidade de se buscar novas  
 

tas dos camponeses brasileiros 

-la 
para ivo 

frequentemente, a extrema mobilidade do agricultor, que se 
submete a longos, constantes e sucessivos deslocamentos espaciais. 
(WANDERLEY,1997, p.96),
 

Wanderley (1996, p.97)

 do 

Para Ploeg, (2011) a terra se 

o autor, a 

materializa-
(PLOEG, 2011, p.114-140).

De acordo com os relatos feitos pelos pioneiros e a partir de relatos escritos 

estabelecerem nas novas terra tuir a 

,

Sul14 - Pr. 



Imagem 3 

A partir das obras escritas e, principalmente dos relatos dos pioneiros 

apresentadas as grandes dificuldades enfrentadas e o empenho 

Ao 

, segundo o relato do Sr. Izidoro Seredniki (entrevista em 

julho de 2017), 

como casa e, .  

anos que chegou na 

comunidade, foi a do Sr. Vitor Rack e sua esposa, que era parteira. As seguintes que 

, Koslinski e Mackievicz, 

em 1930, que antes de se fixarem em seu lote de terras,

na Vila Mingote15.
Os Mackievicz e os Dub

efere-  
, os Dubena,  

 (Entrevista com o Sr. Izidoro Seredninski, 85 anos).

A partir da Vila Mingote, s posses das 

terras, que foi constituindo 

-

se os Iurckevicz, Stachechen, Benoski e no decorrer d

s, sendo que outras ainda viriam fazer parte dessa 

comunidade.  



16, e me foi repassado pela 

Sra. Elenir Mosko Stadnick: viagem f , vieram em 18 pessoas, 

eram cheias de buraco e barro. noite dormiam nas estradas, e quando encontravam 

moradores que tinham potreiros17

 

Sra. Safata, o sr. Vicente 

Dubena havia comprado uma casinha muito simples e feia, cheia de buracos e caindo 

. 

H anteriormente 

acos , em seus locais de origem. Ainda no relato 
da Sra. Safata Benoski, 

, de 

amo

junto, .

Como o isolamento e as dificuldades eram muitas por serem poucas as 

ki resolveram escrever uma carta 

para os padres em

buscar novas oportunidades em novas terras e haviam muitas 
terras 

R f  constituiram a 

 de Origem
Pedro 

Stachchen, Pedro Marohin, Pedro Romankiv, Alexandre 

Say, Justino Paulichen, Estefano Stachuk, Francisco 



kei, 

Shlam.

Dorizon -

Paulo Moshko, Estefano Moshko, Nicolau Kostantchuk, 

Mariano Kovalek,

Cruz Machado  

Belinski, Daniel 

Novochadlei, Rafael Novochadlei, Clemente 

Vera Guarani 

Povoroznhak

io Povoroznhak, Miguel 

Shentchuk

 

- Santa Catarina Seredniskei, Paulo Dziubanskei, Clemente Zapp, Miguel 

Benovskei, Nicolau Savitzkei, Nicolau Iurckevicz, Pedro 

roc

o 

Panchenhak. 

Outros 

Miguel Balan, Francisco S



Paulak, Orestes 

Levtchak,
uadro 6

ividas em 

comunidades nos locais de origem, pois n ,

em especial s de solidariedade e reciprocidade que se desenvolvem entre as 

Para 
humanos que, em virtude de 

olo

WEBER, 
1997, p. 319).

 
A ve como fundamento a 

necessidade das rel e e 

a maneira como vivam seus  o 

elemento representativo desses sentimentos. Na

estabelecidas foi aumentando naque

e o excedente para trocas e venda.

oso, em especial as 

, os cantos tradicionais e a 

De acordo com os relatos dos pioneiros da c , 

receberam uma carta de p alava do 

busc -
buscar, de carro

padre Benedito Melnek dormiu na casa de um morador, enquanto o casal dormiu na 



ucraniano, choramos muito na hor

de tanto tempo naquele  O padre permanecia 

hospedado na casa Depois, segundo o relato da 

Sra. Maria Dubena Stadnick meus pais levaram o p . 

 

e continuo
cad

ele ia por Sed
ele vinha para entrar ali, e ele escolheu esse tereno, olhou assim, era mato, 

pagaram epois que se folgou, ele era carpinteiro 
eu de brinde os 4 

 

rimeira viage aqui, onde era a 
seraria do Osvaldo Verle, pouquinho pra frente, os Dubena moravam ali, os 

ficava de parada ali nos Dubena, a m

85 anos).

 fundamental para a 

dad

conservar 

estrutura que lhes garantisse a sobreviv , pois 

o e transmi

 

O aspecto religioso ter comunidade vai conseguir 
trazer para o seu permanentedos padres  

m chamados de basilianos, e de religiosas da 

que ser  

 ucrananianas

relacionados comunidade ucraniana, 

espalhado pelo Brasil e nia. 

No caso dos imigrantes ucranianos, a religiosidade foi um elemento que 

, pois os migrantes vindos de 

gre



ro dessa nova realidade. 

manifestar, de 

 e as express

 Stadnick 

e a sra. Elenir Mosko Stadnick e com o sr. Izidoro 

relatos escritos repassador pelo p  OSBM 

Magno) para 
poloneses, 

italianos e u com o seu rito18. 

igreja 

hoje, se d

sendo que a madeira quadrada foi 

serrada com serra de desdobra e o telhado feito com tabuinhas19. 

e ainda, 

nsk igreja era feita de 

forma alternada, de cada etnia que participava. Com o 

representantes dos latinos20 ais -se a 

Falou-nos o Sr. Izi

feita pelo padre Benedito Meln
meses, para celebrar com a a

padre Benedito Melnik vinha de P

, na qual participavam todos, 

. A , ele chegou ao ponto mais 

alto e falou que ali seria um bom lugar 

pertencia o terreno. 



-

Igr

ir

o se 

que elas tinham meninas, e em baixo era a escola e rezavam a missa. 

(Entrevista com Dona Maria Dubena Stadnick, 78 anos)

igreja da Comunidade 

 Pedro Stachechen, ao 

conte . Com o passar do 

tempo o doador ficou doente e com poucos recursos financeiros, e  a comunidade 

restitui-

foi convocada uma 

assembleia da c
21 que ficaria .

havia recursos, solicitou- o povo 

a a igreja e o 

 Em agosto de 1945 foi celebrada a primeira missa e realizada a festa da 

comunidade. Em 1951 foram comprados mais dois alqueires de terra para compor o 

 



Imagem 4

com

a ser projetada em 1953, tendo o apoio do padre Benedito Melnik

, 

ons , dinheiro que 

possibili As vigas 

de madeira quadrada, por serem muito compridas foram serradas pelos homens da 

comunidade com serras manuais. 
A sequ ncia da obra foi um pouco complicada, pois exigiu o trabalho de 

carpinteiros  primeiro contratado de realizar a obra por 

 segundo carpinteiro, o Sr. Pedro Salutchak, de 

Dorizom foi contrat , adoeceu e acabou falecendo. Em 1954, outro 

carpinteiro, o sr.Teodoro Kovalkevicz

 foi de 

30.000,00 Para a efetiv

para pagar o trabalho do carpinteiro. Em assembleia a comunidade decidiu continuar 

a obra com o mesmo profissional.  De acordo com o Sr. Izidoro, os recursos foram 

 e  
22. 



ura

e a

para o Sacramento da Eucaristia. A Igreja passou a denominar-se Nossa Senhora do 

, localizada na comunid

A terceira igreja, a que permanece na comunidade, te
antiga em madeira. Durante 

a comunidade 

promoveu atividades com vistas por meio de 

A obra 

d era Marciano Pensak, O

Magno. 

Imagem 5   

Como os padres estavam estabelecidos , esta 

ficou como sede Ucraniana oficial dos padres. Somente 

em 1 em Pato 

da 

Uma , presente nas 

narrativas  SO 

.



foram aproximadamente 

das 

Ca 23

 Magno que vinham a cada 3 meses para rezar a missa e celebrar os 

 

O

 relig

a partir da estrutu da comunidade e do crescimento populacional, o padre 

para trazer i

educar os filhos dos agricultores da re

Catequistas de Sant Ana24, conseguiu que elas viessem morar e trabalhar na 

comunidade. Assim se 

com o estabelec em 1948. 

A primeira vinda das religiosas foi em 1947, sendo que a Ir. Leonia e Ir. Maria 
n

-las ficaram hospedadas na casa do Sr. Vicente 

Dubena.

Eucaristia.

Havia por parte das

e com a 
, onde as religiosas moravam e ministravam aulas 

eira de 



s foram reconhecidas como professoras 

co. 

-

casa possibilitando que as mesmas ficassem em regime de internato. Esse modelo 

, em que as 

de 1980.

 e 

nos , 

de salas de aula, .

ou as madeiras na serraria 

do Sr. Armelindo Mesaroba, uando a const
com as paredes levantadas, houve uma tempestade muito forte e acabou derrubando 

colocadas. A comunidade se reuniu, desmanchou tudo, classificou os materiais e, 

doados para serem serrados, 

feitura de 

Pa

escola.

Imagem 6 - Foto: Claudio Iurcekvicz



neste mad

durante o governo de 

Carlos Alberto Richa ( 2011- 2018) so

 
Cabe ressaltar que em 1977 a escola pa  s 

(hoje fundame

ensino era ofertado. A pr

caminhadas, de bicicleta e a cavalo para chegarem 

inclusive eu, autor deste trabalho,

escola. Muitas de 

traziam seus filhos para ficarem internos e estudarem 

 

3.3 O SENTIDO DE PERTENCIMENTO E OS ELEMENTOS

Nas narrativas   fundamental 

destacar que cada grupo ou comu

como re pe
( , 1992; HALL

 

ia, 

bem como de promover melhorias em sua p

, entre trabalho e 

necessidades de consumo



o financeira leva em 

atividades de plantio e colheita, bem como os gastos com as pessoas e ainda, a 

necessidade de investimentos em melhorias.

 Wanderley (1976), aponta que a unidade 

ue:
de 

 

economia camponesa. Esta se define, ou
mesma 

necessidades 
camponesa. (WANDERLEY, 1976, p. 540) 

das quais os agentes procuram conservar ou aumentar seu patri io, tendo por 

.

volvimento de

, 

ista da prepa

agricultor recorre ao passado que lhe permite construir um saber tradicional, 

vim relacionado ao 

-
cultural.

por meio os mais particulares 

que o identificam e o aproximam. 



 

at

mercado. (PLOEG, 2011, p.114-140). 

permite aos imigrantes e seus descendentes afirmarem-se enquanto sujeitos de sua 

mo 

da possibilidade de criar novos elementos que os auxiliassem na

 .

essas se 

, (2008), hibridismo 

-se por preservar formas 

culturalmente, como mais um

a popul

(2008), t

porque quando deixa sua terra torna-se diferente, pois os outros homens que encontra 

cre

Coelho 

(1997) afirma: 

-se ao modo pelo qual modos culturais ou partes desses 
modos se separam de seus contextos de origem e se recombinam com outros 
modos ou partes de modos de outra origem, configurando, no processo, 

consiste na mesclagem, por 
-

tempo pa bi

-126).



nados grupos de migrantes. Com o passar 

Essa hibridiz  

O hibridismo se acentua qu

enfrentamento, tendem a 
-se numa nova forma de 

a adotar os elementos dessa outra, quando o hibridismo evolui para a 
2008).

nidade 

colocando em conflito seus conceitos e sua identidade. Segundo Hanicz (2011, p.4) 

s 

s -

 

desta ocorrem conflitos e momentos de festa. 

 a 

ma

no sentido das melhorias nas 

de origem, l distanciamento em 

desconhecidos entre si, 

mas identificados pelos valores, 

passado  que vai forjando o habitus, que segundo Bourdieu (2001) estabelece o 

. 

Para Bourdieu (2001),

 



es

-s

 (BOURDIEU, 1980a, p.91)

ani

sociedade mais ampla. A ident

. Ainda em 

c

culturais, socialmente diferenciadores. 

O

u favor (BARTH, 

a etnicidade de seu 

grupo, servindo como ator da trama cultural. Nem sempre as pessoas de um grupo 

edu
Os sujeitos migrantes, no caso estudado, a comunidade com 

seus 

e n

origem, mas com a  

com a chegada dos pioneiros, mas principalmente a partir 

itou para aqueles 

que aceitassem o desafio de deslocar-se de suas propriedades de uma 

nova  De acordo com as narrativas foram enviadas 

ntido pela 

den

Catarina. 



 a comunidade ucraniana, nessa nova 

realidade, trazem consigo elementos culturais, religiosos e de trabalho que lhes 

ajudaram com os demais habitantes daquelas 

os ucranianos dos demais que ali estavam estabelecidos. 

ias que enfrentaram o desafio de deslocar-se saindo da 

passavam, procuraram estabelecer-

solidariedade e principalmente o conhecimento da ngua ucraniana, o que facilitava a 

Para Burko (1983, p. ntos 

identidade e a su
.

produzir 

(relativa) do habitus q

e . I

pr

na sua efet  

, pois possibilitou a 
aproxi

diversos, 

trazidos e preservados pe , pelos padres e religiosas presentes na 

comunidade.

complexo que faz uma nacionalidade ser diferent

p.81) 



 

pois a o mesmo preserva a sua identidade. 

e origem . (BURKO, 1963, p.82) 

religiosas Ana, desde 1947, criou a 

nianos das 

so, as 

de religiosas eram sempre feitas em 

ucraniano.

finalidade de apren  

 

zidos por eles especialmente de 

Outro aspecto , rito da 

, pois mesmo faze

Romana, os ucranianos seguem o rito Bizantino. O

onde imigraram e foi conservado intacto com todos as suas pompas e 

s. (BURKO, 1963, p. 59)

Esse rito 25.

importante destacar o papel que a igreja, , exerce no meio da 

religiosas e do sacerdote dando suporte 

tornando-  

e criando os entre os integrantes da mesma. Em raz , a 

 
o padre se tornam uma refer ncia para os agricultores, em especial no tocante aos 

conceitos de sagrado e de pecado.

Dom Volodemer Koubetch ( p. 01) narra que 
cultura e no modo de viver a  
http://www.eparquiaucraniana.com.br/eparquia/arquivos/PDF/eparquia/IdentidadeHistoria.pdf.



recheado de dias de Santos, nos quais -

nsiderando pecado o desrespeito datas.

apresentado por Gu rios (2007, p.146-152

em que os sacerdotes permaneceram, contudo, eles assumiram um papel central no 

desenvolver da vida local. O padre tornou-se uma figura central, sob cuja autoridade 

os colonos se colocaram . Ai
tinham um papel de extrema impo ncia pela 

responsabilidade da comunidade,  que a Escola Nossa 

de respons e 

orientando o grupo de jovens. 
padres, 

ampla, tant

comunidade, contribuindo craniana.

criar um ambiente de estabilidade para aquelas

contexto diferente 

conhecidos dava , 

construir sua vida e investir no futuro de seus descendentes. A  disso, eram 
,

facilitando o processo de so  

A comunidade para Baumann, (2003, p.7) 

um teto sob o qual nos a comunidade que 

os dos 

locais de origem e herdadas de seus ancestrais. 

celebr es onde a comunidade reunida cantava em ucraniano . Nas grandes festas, 

, as pessoas se reuniam perto da igreja para celebrar com 

sicas ucranianas e brincadeiras de roda  



m conversamos se refere a 

expectativas que os imigrantes traziam, a fartura de bens era a que fundamentava o 

ssados. 

Dessa forma, ao iniciar a colheita do trigo, quando o primeiro feixe era amarrado, a 

colheita do trigo, 

iro feixe 
 (Entrevista com 

a Sra. Maria Stadnick,78 anos, 16/06/17). Ela complementa ainda que essa 

celebrativa acabou se perdendo,

de lado esses cantos. 

Para o trigo colhido era a certeza da fartura, da 

, a colheita. Essa 

 

Naqueles tempos
do N

a 
assim

(Entrevista com a Sra. Maria Stadnick,78 anos, 16/06/17). 
 

, estava na base 
 de pastel recheado 

molho de tomate ou nata,

no 

transformando- prato preparado t azia parte 

 pois era um dos 

elementos do ritual da ceia de natal.  

e novos ingredientes.

am 

, pois tinha um papel semelhante ao do arroz. Na 

comuni , e para o 

 Pr, onde se produz mais 

 



seu 

es 

sabores no 

venda em conserva ou misturado com cebolas ou beterraba.

nascimento de Jesus,

Essas cantigas eram feitas na igreja e posteriormente nas casas, onde um grupo, 

principalmente os mais jovens, passava pelas casas dos moradores fazendo essa 

LHADNIQU  

mesmo

entoados em ucraniana,
. 

Dentre os produtos cultivados 

arroz, que depois de colhido o de madeira; o milho e o trigo, 

rdado por um , podendo 

permanecer de um ano para o outro.

  marca de um grupo. Para os ucranianos pioneiros em 
are contribuem para a 

terras, ticos da cultura. Mantidos ao longo do 

 
a 

c  

 

(1983, p.29). 
l com o ideal, nem o material com o social, 

 



a ial, a 
 

esteja inserida em estruturas materiais (CANCLINI,1983, p.29).
 

Para Morin (2004, p.9) A cultura 

parte do grupo 

ia. 

Um desses elementos que 

e r

refere-

preservam a hera Brasil, como 

 

Segundo a narrativa26 do padre 27, p e 

 

 o os elementos que diferenciam os ucranianos dos 

demais h  ( ).

sas 

se deem s se mant m, conservando elementos 

diferenciam dos outros grupos.

r

ica.  
quela 

pois  a 



e 

tarem as pessoas 

do conhecimento, visto 

filhos da comunidade estudavam. Esses elementos uma 

a q

ue ali se estabeleceram.

A
 os elementos relacionados  

identifica

preservados que permitem - e os 

diferenciam dos outros grupos, tornando-os conhecidos.

dad

da comunidade, aspec
.

garantem 

(1969) pode-  
 
se perpetua biologicamente de modo amplo, compartilha valores culturais 

 possui um 
como se 

mesmo tipo (BARTH, 1969, p. 189-190). 
 

O sentimento de pertencimento 

popul

repassa essa imagem do grupo . 

,

vivem. s

o em mesclas com a 
outros elementos, mas 

de def  as especifi  



Ao relembrar os fatos ou celebrar os ritos resgatam-se os element

Estabelece- , 

passado e futuro, re  A 

ivo dos 

elementos

3.4 - AGRICULTURA FAMILIAR: ENTRE PERMAN DO SER 
E DO FAZER UCRANIANOS.

de ser, e 

principalmente, de fazer, conserva as ca

 

 

no dia a dia. Para Bourdieu (2013, p.87), isso define- habitus  

S
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como 

podem ser objet  

- ser o 
, coletivamente 

(BOURDIEU,2013, p.87)

rural como u al, cada 

um conhecia todos os demais e conhecia todos os aspectos da personalidade dos 

integrantes da comunidade, locus do trabalho de pesquisa, pela proximidade existente 

entre os seu em que as trocas de 

, no cotidiano.  

 

. Pode-se destacar esse 

promovem hibridismos, em que o novo e o antigo convivem, ora com certa 

tranquilidade, ora conflitantes. 



Um aspecto relevante a ser analisado se refere ao aspecto do desenvolvimento 

da terra, buscara -se socialmente para 

melhorar a sua 

No modelo familiar, o trabalho,  

,  assalariada. 

Se houver necessidade de complemento da fo
. Assim, na agricultura 

familiar, a  

exp  

 

5).

Para Lamarche (1993), a agricultura familiar possui uma grande capacidade de 
, pois suas estra ias, usos e recursos se diversificam 

A 

cia da agricultura familiar em manter-se enquanto modalidade produtiva, 

f exige uma constante reinv e  

A ideia do velho e do novo est  

na 

acontecend

agricultura. nas sociedades modernas deve 
adaptar-

ortantes em sua forma de produzir e em suas vidas social 

 

Olhar para a agricultura familiar, a sua estrutura de funcionamento e a 

necessidade de fortalecimento para o desenvolvimento 

ara
, com 

propriedades. 

e 

os alimentos consumidos 

no Brasil (CASTRO,2015). 



a f

mica que caracteriza a agricultura 

,  da terra e dos 

hador. Produzem tudo o que necessitam 

 -o como suporte e 
ade. 

desenvolvimento de ndo a territorial e 

. Os diferentes grupos estabelecidos  

promoveram uma maneira de , 
fundamentada no trabalho familiar. P

soc

.  

e q

do modelo empresarial. 

disponible, sus proprios 
ada a emplear parte de su fuerza de 

trabajo em oficios rurales o  

estabelecerem es

, 
 durante um bom tempo

, pois, de 

acordo com os relatos, em especial por uma das pioneiras e resgatando a 



, em 

 

 de va 

foram se org

comunidade pesquisada tos da  da 

agricultura:

estabelecidos 
nos povoados e nas cidades, quase sempre da mesma origem nacional. 
(SEYFERTH, 2011, p.409). 

tavam 

ocupadas com as mesmas atividades; a falta de recursos financeiros para pagar pelo 

trabalho; e o fato de serem migrantes ucranianos com dificuldades para comunicar-se 
28

aparece a atividade coletiv puxirum29

ou colheita em uma propriedade e posteriormente em outras que tinham maior 

necessidade. 

sti

e  modelo de organiza da propriedade 

permaneceu sempre se empenharam para a 

continuidade do mesmo, pois quando os filhos cresciam ou se casavam buscavam 

 ou pela compra de um 

onde se estabeleceria, na comunidade ou nas proximidades. Esse 

se deslocassem da comunidade em 

ua vida.

29



Algumas propriedades, 

quantidade inicial um pouco maiores em quantidade de terras onde o 

, recorrem 

externa, 

er fazer todo o 

 nas e equipamentos, uma 

Esse modelo de atividade 

acontece 

 

Ao se apresentar 

e o posterior desenvolvimento da agricultura, se faz 

rcado. A 

enquanto e o 

a 

sobra poder trocar ou vender para a aqui
dos excedentes seria destinado a promover o bem-estar  em sua 

propriedade

 

ndo em suas novas 

propriedades gera desafios a serem enfrentados e os conhecimentos trazidos de suas 

cer a nova terra, o clima para ter sucesso 

nas atividades.

De acordo com Wanderley (1989, p.44),

para o autoconsumo e, ,

fosse produzido um saber passa

 

as de migrantes ucranianos provenientes de diferentes lugares tiveram 

, 



o era 

madeira serrada logo 

Cabe relembrar o trabalho de Wachowicz (1985), que descreve como na 

 dos caboclos, 

dava-

porcos. Quando os ucranianos vieram estabelecer-

trabalhar com elas. 

suficiente 

visto que 

a maioria absoluta das terras era coberta por matas com uma grande quantidade de 
 

m

Esse trabalho todo era fei

machados e serras e os

propriedades ou por meio das chamadas empreitadas,

 um determinado valor. 

, um dos pioneiros entrevistados, tinha como trabalho a 

A partir da derrubada 
esperava-se a secagem e posteriormente se colocava fogo para fazer a limpeza do

terreno onde era feito o plantio.

individualmente, outros contratavam por empreitada pagando pelo trabalho de uma 

 de derrubada da mata  

reuniam para fazer a atividade.

para aqueles que fossem realizar as tarefas e em alguns casos, no final da semana 

de trabalho contratavam o gaiteiro30



que haviam trabalhado ganhavam a entrada e 

da atividade era feito pelo 

proprie

casa avisando os mor

ia bem mais tarde.

Com o passar do tempo essa maneira de fazer foi modificada pela troca de 

dias, sendo que cada dia trabalhado numa propriedade era devolvido para atender as 
necessidades 

 n , essas modalidades o 

coletiva foram modificadas pela troca de horas de trabalho ou pagamento do tempo 

trabalhado. No caso daqueles 
31. 

A prod o de alimentos para garantir 
da comunidade sendo que nos primeiros tempos o 

trabalho era e na 

sequ ncia o plantio com i como enxada ou 

equipamentos manuais de plantio. No

utilizado o arado tracionado por cavalos. Os pioneiros expressaram em suas falas que 

bois, pois os cavalos eram e o 

trabalho era realizado com maior rapidez. 

O trabalho de revirar a terra e prepar -la para o plantio era facilitado com o 
32. Para aplainar o solo era usada uma 

grade (barras em m

ficando hastes pontiagudas), que sendo arrastada por cavalos, auxiliava na limpeza e 

nivelamento do solo facilitando o plantio. 

O transpor or cavalos. A 

,

comunidade, em especial para a igreja. O Sr. Izidoro contou-nos que, quando iam em 
astante 

dificuldades de serem entendidos pelos comerciantes. Poucas palavras e muitos 



-se entender e conseguir vender ou 

evista Sr. Izidoro Seredniski, 85 

anos16/06/17).

Individualmente usava-

a substituir o trabalho do arado, d  e da grade.
 comunidades 

rurais tradicionais intenso de : muitas 

vezes abriram se integrare e 

culturalmente . (JOLLIVET E MENDRAS, 1971; 

JOLLIVET, 1974) 

Um aspecto a se apresentar refere-

e fertilizantes para repor os nutrientes do solo, na medida em que as 

safras foram se 

a 

consequentemente, a quantidade de trabalho.

Na medida em que o desgaste do solo ia acontecendo, devido ao uso de 

derrubada das florest

foi introduzido o cultivo da soja, com a expectativa de melhores resultados de 

-  

-se um produto voltado , dentro do processo em 
desenvolvimento no Brasil, (ALMEIDA, 1997, p.44) 

(GIRARDI, 2008,p.75).

A maneira como a agri

-



a hibridiza ementos que constitue

de ESCOBAR:

baseadas no lugar, assim como aquelas formas de localiza do global que 

Sudoeste, desde o processo simples de arar a terra com a ajuda de instrumentos 

rudimentares, tracio

processo de  cias, em especial, dentro dos limites da comunidade, 

desenvolvimento adotado para su

a 

 e da pequenos produtores ocorrem 

as. De um lado, aqueles que se 

os agricultores desse modelo, em muitos 

riedade e busca de novas possibilidades onde possam 

- WANDERLEY, 

1996, p.11).

Nesse contexto,  de acordo com Wanderley, (1996, p.6 -se outras 

formas de agricultura m maior impacto das 

-se, modificando- , 

como maior referencial. Ainda segundo Wanderley, (1996, p.7 me 

atualmente uma racionalidade moderna, o agricultor se profissionaliza, o mundo rural 

 

planejamento econ



naturais

ia de progresso, 

RO, 2015), bem como, insumos industrializados. 

- Latina, foi gerida pela 

CEPAL e governos locais, visando inserir o campo no capitalismo global. 

Wanderley (1996), que as modernas formas de agricultura 

familiar passam a se manifestar no seio da agricultura familiar,  

seu 

entorno:

geral tentam adaptar- -se interna 

e externamente em um agente da agricultura moderna . (WANDERLEY, 1996). 

No contexto da glob

possibilidade de ocorrerem hibridismos 

De acordo com Cardoso, 

(CARDOSO, 2008). 

Essa nova modalidade de cultivo, o soja, diferente dos cultivares feitos 

tradicionalmente desde a chegada dos pioneiros na comunidade , exigia 

fertilizantes e a principal 

daninhas. 

A  grande

sma. Alguns aspectos 

A

cultivos

com a perspectiva de um resultado financeiro mais vantajoso. Esse processo se deu 

Essa nova modalidade exigiu investimentos em equipamentos e insumos, visando 



uma 

financeiro para realizar

A segunda modif , diretamente relacionada  primeira e que atingiu 

da de 1970, as 

com projetos para a 

as devidas 

sem financeiras suficientes para a , acabaram se 
endividando e, como as garantias de pagamento dos recursos financiados eram as 

vend -

Outra dificuldade, ainda apontada por Mondardo, refere- -

estabelecido pelas 

 

 
Enfim, tratava-
um modelo fortemente controlado. Esses  fo
centralizadores e refletem uma mentalidade racional e estranha 

impostos aos pequenos 
agricultores. (MONDARDO, 2011, p.115)

e muitas pequenas 

propriedades, obrigando os agricultores a venderem-

bancos e buscar novas possibilidades 

deslocar-se para o . Em 

outros casos esses agricultores venderam partes da sua terra com a mesma 

finalidade

em que r 

c
sobrepor aos agricultores com menos acessos

recursos financeiros suficientes

administrativos. Aqueles considerados os mais fortes , na maioria das vezes 

acabavam comprando as terras daqueles endividados que deixavam a comunidade, 

deslocando-

comunidade em busca de novas possibilidades. 

Seyferth: 
 

iras tradicionais entre cidade 
e campo e proporcionou novas categorias sociais e outras formas de 



 o 

s. (SEYFERTH, 2011, p.413). 
 

Ou ainda c
 

estrutura produtiva da 

lacional. Um dos processos mais evidentes dessas 

momento de o da 

. Delineou- e intenso de 
1996, p.23.)

dade foi a 
33

de 

es 

seus filhos. 

visibilidade aos 

sujeitos 

sendo o fator 

principal o capital e a

uma assimetria entre os dois modelos, promovendo muitas vezes, o desaparecimento 
do lugar.  

Como relatado pelos agricultores entrevistados, a partir de 1985/1986 com a 

do plantio direto34



do solo, como 

 

cen

elas buscavam o local para se estabelecerem nas novas terras

que elas se instalavam. Com o passar do tempo, com a 

 Houve um 

como a Emater35, 

protegidas36 no  

 

de outras terras para se estabelecerem, aparece em primeiro lugar a necessidade de 

mais terras para plantar e poder gara
reproduzirem-

A terra permaneceu como um v na 

a sociedade definido cada 

vez mais pel s 

e insumos para aumentar a 

vez mais elevado para a compra e venda.

Izidoro, um alqueire 
de terra era trocado por um c

aproximadamente R$ 250.000,00

 

das pessoas com os cultivares. Na

as culturas tradicionais foram sendo isoladas ou mesmo deixaram de ser plantadas. 
Muitos desses cultivares haviam sido trazidos pelos migrantes (Hretka) e, com a nova 

presentam a possibilidade de ganhos ou representam 



equipamentos sua respostas obtidas nas 

de que produzir. No caso da Hretka, por 

equipamentos para o processamento do mesmo.

Outros elementos comprados atualmente no supermercado com toda a 

naturalidade eram, em out
empenho, o que 

desse produto.  

3.5 PERMAN
.

A comunidade Ucraniana de Al

 o processo 

e  

 
Ao reproduzir-se socialmente os agricultores asseguram a continuidade de um 

 
com

reno  
 

De acordo com Corona (2006), para perceber a maneira como se desenvolvem 

maneiras ela se desenvolve. Nessa multiplicidade 

de aspectos que car

modificando os jeitos de ser e de fazer.

social precisa ser abordado considerando o seus 

um processo que procura dar conta de produzir e reprodu

tai

determinado sistema social.  



, remete 

e 

mica da unidade produtiva, bem 

. Para Raynaut (1994, p. 81-

ora

 

das, na pesq

no trabalho 

na -

modificaram ao longo do tempo. m 

decorrer dos anos em que a co  

diferentes grupos 

estabelecidos como referencial: pioneiros, m

vida

A

As 

 ho

ambiental.



Quadro 7

atr , a totalidade das casas 

 eiro com machado, serava as toras de um 

metro e depois rachava com machadinha, bem certinho, para fazer as ta

e corte do pinheir

 

de e atualmente 

 alvenaria, 20% das casas 

e 20% permanecem sendo de madeira.

- Estado da moradia    Tipo de moradia

A condi nstra a vida 

das um resultado bastante significativo com 60% das 

entrevistadas, avaliaram  muito boas e 

em 20% dos casos como razo l

madeira obtidas nas entrevistas nos mostraram 

.



programa d

, com a denomina

Social, com menos recursos 

financeiros. alvenaria e com toda infraestrutura 

 

ro e Sebastiana 

as 

, 

o e 

 

Imagem 7 - Casa Minha Vida Rural.

Imagem 8 - Planta Baixa - Programa Minha Casa Minha vida Rural. 

assoc  da qual o agricultor precisa estar associado, para a compra dos materiais 



,

 

A , outros aspectos observados mostram que as 

ite comodidade e acesso a 

, verificou-

a e  A origem 

para 70% roveniente de 

a a casa com o 

comunid

mesma era conduzida por gravidade.

3

pessoa a pessoa, lares presentes na maioria das 

por diferentes formas 

de omputadores presentes nas 



A comunidade de A

atendimento a , com , 

 em Bom 
e outros 

 

estruturas maiores. 

Um elemento relacionado de parteiras para 

a Sra. Ana  Kociolek:  

 

encomendavam tal lug sce

4 acesso a telefone .

 6 
 A

5  



escrever. As veis nem bem chegava na casa que ela pa
voltar pra outra casa. (Entrevista com Sr. Izidoro, 85 anos, 16/06/17).

chamadas). 

cre

, esse aspecto continua sendo 

preservado, inclusive um dos casai es conhecimentos 

 esse 

-

bastante tempo referindo-  e a como 

 

na confia transmitida oralmente por pessoas 

 

8 Acesso a Benzedeira ou Benzedor

o seu acesso, 

, para todos os seus integrantes, bem como para a 

9  
curandeira ou curandeiro



aram 

bem 

ampla,

re

para ca , a
internos (meninos e meninas) que vinham de outras cidades para morar e estudar na 

escola. 

A

 mu

produzir, acarretando pessoas. Daquelas aproximadamente 

 participam da Comunidade de Alto 

 

m Sucesso do 

Sul,   

 toda a estrutura de educa

adolescentes tivessem 

Todas as etapas do processo educacional 

ofertadas, de - Entretanto, para o ensino superior 
nib , uma 

. 

a comunidade contra o 

fechamento da escola rural,  fa

fechamento da escola, 

 



governador e o governador quis fecha

(Entrevista com Irineu e Elci Dubena, 17/07/2017).

Entre as conversas sobre o fechamento da escola foi marcante a fala dos 

o 

para

a 

, 

cuidado

atende a u estudantes. 

sa  que vai

: 

nal dentro da 

s. 

Sebastiana, 13/10/17).

Outro aspecto associado ao fechamento da escola foi a 

cons

elas eram as professoras e diretoras da escola. A partir da entrada de professores e 

atualmente ensino fundamental II, 

o.

tiv , 

va

atividades. Essa efetividade

nas comu



atividades organizadas pela equipe da 

diretoria da Igreja, pois faz parte da r 

para organizarem as festividades. 

efetiva nos dias de festa, trabalhando na 

. Percebemos que todas 

atividades das comunidad

0  Acesso ao lazer.
 

coletiva

os diversos dis

Quando a data se aproxima,

unidade. 

quais as atividades dos homens. Por exemplo: 

preparar os doces fica ao encargo das mulheres. 



na comunidade um estabelecimento comercial, bar ou 

lanchonete, no entanto j

relato da Sra. Maria Stadnick: 

embaixo, depois ele parou com o moinho 
q

(Entrevista com a Sra. Maria Stadnick, 
78 anos, 16/06/2017).

bebidas, mesa de sinuca e cancha de bocha. Esse estabelecimento estava situado a 

 da i

ios

venda de mercadorias diversas, existia 

mercadorias sem dinheiro, com a an

resultado da colheita. 

Com o crescimento da cidade de Pato Branco essa modalidade de 

estabelecimento perdeu o status de mercearia ficando apenas com as atividades de 

lazer, como sinuca, baralho e cancha de bocha. Em 
prod

.

atividades realizadas no entorno da igreja. Havia o campo onde eram feitos jogos de 

futebol e outras atividades com a possibilidade de as pessoas se reunirem naquele 

as e velhos se uniam, 

surgiam os namoros.  

Segundo depoimentos, aos domingos reuniam-se muitas p



especial quando os times de futebol de uma comunidade iam para jogar contra a outra. 

bro que, quando adolescente e integrante da equipe de futebol eram realizados 

 de futebol para 

provar quem era , 

financeiro ou mesmo sem nenhum valor em dinheiro
Eunice Iurcekvicz,16/07/17).

outras comunidades 

o campo de fu  

em , normalmente em uma noite da 

modalidade de caxeta.37 

Outras modali

entretenimentos citados. s 

entrevistadas. Os jornais televisivos foram os mais citadaos 

e 90%  sondadas, 

patrocinados pel

Sete 

(7) pessoas manifestaram o gosto de ler, afirmando que leem assuntos relacionados 

. Os mais jovens (3 casais entrevistados ) pelo fato de terem um grau de 

escolaridade   mais elevado ou de estarem ainda estudando 

demostraram um maior interesse



de cursos ou ativida

ofertados pelas empresas ou entidades li . Acrescento ainda que o 

 

G . 

As atividades culturais como cinema, teatro ou apres mais 

restritas, sendo pouco frequentadas pelos entrevistados, limitando-se a 

cidades 

vizinhas. Na comunidade essas modalidades se restringem aos grupos musicais 

presentes nos bailes. entrevistadas 30% faz uso 

do teatro ou cinema como atividade cultural.

A comunidade

da cidade de Pato Branco. erentes 

possibilidades para a  que pode ser feita ade 

-se de carros para deslocar-se, devido aos 

pal. 



percorrer 

mo a

cidade. Ao retornarem voltam para suas casas. 

Destaca-

 

 Meios de transporte.

, 

 

utilizados no processo de preparo do solo, plantio e cuidados at

transporte. 

A  

resultando. Aqueles agricultores que t mais ior 

quantidade de m

solo, no plantio e na colheita. 

O agricultor (considerado como , 
apresenta maiores dificuldades para realizar as

 de plantio e colheita, o 



que aumenta os custos e 

da is como vimos havia a 

mudou se faz a troca  das horas de trabalho com 

s em algumas propriedades  . 

A tarefa de colher e transportar custa 10% 
do montante colhido.

 

ico 13   

A forma atual utilizada pelos agricultores da comunidade para produzir na 

por isso nos ante significativa na quantidade 

de equipamentos presentes na agricultura, em especial,

implementos e colheitadeiras. O

consideravelmente pois produtos 

inas pesadas foram inseridas na rotina dos 

. 

A atividade na lavoura tem como refer

 complementar de trabalho ocorre 

em 02 propriedades consultadas, send

contratada de maneira permanente e ainda com a ressalva de que o trabalhador 

rio.



controle de pragas e ervas daninhas. Quando a cu s 

sementes industrializadas fornecidas da

 e adubo folhar. 

Como a a

de boa para excelentes

limentos 

batedeira, fornos, micro-

acess s redes sociais. 

Ao analisarmos as ,

. 

e com 

Sebastiana). Outras, moram no sitio, 

( com aquelas que 

em que somente o casal com filhos menores trabalha 

rod  

Quadro 8



Um outro aspecto comentad

completar o ciclo col . Segundo a fala 

o novo plantio, 

o dos produtos praticados pelo mercado, 

investimentos para o int

, 

aso dos assalariados, mas 
 

Um elemento importante ao analisar a 

agricultores familiares contam com o sistema de financiamento do Banco do Brasil 

para organizar esse planejamento da sua propriedade, mais especificamente para a 

,

do solo passou por diversas etapas diferentes. com a chegada dos 

matas,

,
a p , que viam nesse 

mentos 

movidos por for animal.

Na am 

ue dificultava a 

infiltra , o solo desprotegido de cobertura estava exposto ao 

 



a 

de cobertura verde para 

p

 de plantio e das estradas  para 

valor da terra. Quando da 

-

cavalo encilhado e de um rev lver ou que a terra 

Atualmente os valores estabelecidos t

dos agricultores da comunidade. As poucas vendas de terra

3000 sacas ou mais de soja por alqueire, equivalendo a aproximadamente R$ 

210.000,00.

, que os agricultores da comunidade se mant m 

informados sobre o mercado rodutos por meio dos 

, nos quais as emissoras informam os valores dos produtos no 

mercado e a sua . 

 , em 

O alcance do

) e 

70%  , sendo 

que se analisado como um

 que e assim 

nimal. Outro elemento que teve um aume



produzir sem o uso de agr  e Elenir 

Stadnick,17/07/17)

16/07/2017).

A estabelecida pelas f m a agricultura como meio de 

, 

o d

ia e da propriedade. 

Os meios utilizad

a 

Quanto aos proce

para o abastecimento dos pulverizadores38, uso de EPIs pelos operadores das 

quinas e armazenamento das embalagens 

, que faz 

tualmente, a coleta desse material eita uma vez 

 

perceber que houve uma grande agricultura. Quando 

soj

causando 
. As emb

muitas vezes descartadas no meio ambiente. constatada ao longo do 



esa que compra os produtos ou a 

produtos e insumos. 

 

Com o crescimento 

 ap , especialmente,

proces  

 

teve como principal ra 

esse processo foi bastante intenso, chegando em alguns casos totalidade das matas 

na propriedade, com o objetivo de liberar a terra para o plantio.

Com 
39, - na mentalidade dos agricultores em 



ras , inclusive com multas 

A partir dessas houve um maior 

cuidad

como diminuiu o processo de assoreamento. Outro 

resultado

 s na Propriedade 
  

Segundo as falas dos entrevistados,

av

na

anteriores recentes. 

Quadro 9: natural na propriedade. 



zelo com as nascentes d gua 

que passaram por um processo de cuidado com o sistema de fonte protegida e plantio 

, 

 

a aten relacionadas ao saneamento. Todas as 

contam , e nascentes. 
 zelo do 

 

O  destinado

enterrado para servir como adubo em hortas ou pomares. 
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, como a, 

 as possibilidades existentes. A partir do 

levantamento de dados constatamos que a maioria, ou seja 50%, utiliza a queima dos 

materiais, enquanto que 40% enterram em um local 

 

A di

retorno ao trabalho dispensado. Esse modelo existente hoje, 

tabelecido quando da vinda dos migrantes que 

voltados para suprir as necessidades alimentares da f

lizadas, objetivando com os resultados 

 

,

ada

xim

a , a soja e o milho ocupam 

-se de acordo com os 

o. 

compensador,segundo a fala dos agricultores entrevistados. 

, jardins bem cuidados e floridos. 

O trigo era cultivado por ser

estabelecidos pelo mercado. De acordo 

arrisca o 

Slomochenski, 17/07/17) 

los 



processado, chegando pronto para o consumo.

guns queijos. Duas 

ivo de produzir leite e 

, 

propriedade em busca dos produtos.

asa

o, assim como os 

a propriedade. 

todos tecem c

ltura, sete (

uan

devido aos financiament  

 
Ao 

m m

daquilo que lhes foi deixado pelos 

 

 da
am para que 

eles se agregassem entre si e se distinguissem de outros grupos, 
indicando-

elementos que os migrantes 
- fico aos 

acontecimentos e enxergaram possibilidades de desdobramento das 



, a
lugar central. (GUERIOS, P.20)

Alguns aspectos aparecem com percentuais significativos como por exemplo 

elementos que marcam o sentido de pertencime

m desses aspectos o sobrenome foi citado por 10% 

das entrevistas. 

 Elementos que expressam o ser ucraniano. 

atr

porados 

identidade tanto coletiva como individual.  

ucraniana se expressa de maneira mais significativa a

Esse elemento apresenta uma dificuldade para a 

, -se que uma das grandes dificuldades 

algumas 
a devido ao fato de 



mais jovens.

com Bourdieu (1983) s

s rel

l e se 
t

sobre cada grupo e ta

Evidenciou- ara  

 No caso dos 5 

  menos intensidade .  



 

40

condensado, coco e canela. Esse alimento era parte da cel

e seu significado era um dos pratos, referentes aos  Esses 

sendo alguns deles a sopa de cogumelo, borscht, repolho azedo com er

 

inais de semanas. A 

Alguns jantares em datas comemorativas na comunidade ainda 

servem esse prato.

ma sopa tendo uma 

quantidade bem variada de ingredientes entre eles podem ser colocados legumes, 

entrevistadas a receita se faz presente nas refe , 

, em 7 das  10.



 preparo e propriedades dos alimentos. Segundo Woortmann (1997, 

m, 

o trabalho na agricultura, pois as atividades dema

ust

trabalho na 

 

A pesquisa na comunidade ucraniana 

me deu Considerando o 

acontecidas na forma de fazer da 

agricultura familiar 
, modificando sua rotina e a maneira de organizar a 

muito significativa por cada uma 

.  

conseguir sobreviver. 

A e permaneceram na comunidade 

significativas

obteve (Ge

Elenir).

 

financeiros e materiais para produzir suficientemente para 

acabaram  



oportunidades. Out

As que permaneceram desenvolveram 

suficiente para seus descendentes. 

 Pode-se falar de 

surgimento de um novo rural ou de novas ruralidades, 

(BRANDEMBURG, 2010, p.417-428) a partir desses novos contextos e diferentes 

jeitos de fazer na agricultura. 

A agricultura familiar assume novas maneiras de ser e fazer onde o processo 

al 

idades, inclusive de jov

al 

Constatou-se o aumento do uso de produto

A

iniciaram a form o da comunidade e, como passar do tempo,

do trabalho, costumes e religiosidade. 

 sen

ficou muito claro que o refer  

Ficou evidente
das diversas atividades inclusive quando os filhos se casam, tem sua casa, carro, etc, 

mas continuam desenvolvendo a atividade produtiva em conjunto com seus genitores 

tendo como objetivo



  na 

 equipamentos p  Mesmo 

tendo uma rela  e 

Com as entrevistas feitas percebeu-se que o processo de reprod

adaptar-

pessoas com mais idade lhes tra

s da comida. 

fes

. Outros elementos culturais 

tam

o ao mercado para a 

da cultura das pessoas identificadas com a etnia.  
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:
 1: 

EM PESQUISA. 

Eu, ................................................................................................................................ 

................................. 

........ UF ............, declaro para os devidos fins e a quem 

COMUNIDADE UCRANIANA DE AL
, ligado ao PPGDR -

 em Desenvolvimento Regional, da Universidade 

- Desenvolvimento Regional 

orma de entrevista gravada com som e imagem, bem como dos meus 
derativa do Brasil de 1988 e da 

Colombo, ..........de ........................... de 2017. 

........................................................................................ 

Participante 

:

Roteiro para entrevista aberta
N0 ________ Data entrevista_________________________________

1) Nome: _____________________________________________ Idade _____________

 

Nome: _________________________________________ Idade: ____________________

Filhos (   ) ________________________________________________________________

2) Mora na comunidade do Alto Pa



3) nessa propriedade: _____________________________ 

4)

5) ara a Comunidade? _________________

6) De onde vieram e por que escolheram essa localidade? __________________________

7)

8) governo? _________

9) ___________________

10)

11)

12)   

13) O  

1) N

2) m sua casa fala- vezes  

3)

4)

(  ) outros. 

5)  Quais eram os costumes ucranianos 

permanecem na vida, 

6)

que mudou nesses cultivos? 

7)

 

Holubtsi (ou charutos de repolho) (  ) sim, 

(  ) sim, (  )

_(  

Grupos de pessoas chamados de   namoro e os casamentos 

8)

ual

Aspectos religiosos.

1)  

2) Como se deu a vinda dos padres e das freiras para a comunidade _________________

3) De que forma eles ajudaram a comunidade a se organizar? ______________________



4)

desempenhadas na comunidade ________________________________________ 

:

I                                      N0 ____________

1.1) Data entrevista_________________________________________________________________

1.2) Nome entrevistado:__________________________________________ Idade: ______________

1.3) Mora na comunida

1.4)

(1) Filho,  (2) Filha, (3) Pais/Sogro, (4) G

1.5) Quanto tempo a fam a reside na propriedade: ________________ 

II - S S

2.2) 



2. 3 do entrevistado(a)

1) Nomes 2) Grau 
parentesco

3) 
Idade

4) 
Escolaridade 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

4) ano) incompleto; (4) Ensino fundamental I 
(6

to, (10) Ensino 
-  

No caso de estar estudando acrescentar 

5)
o Estado; (8) cidade 

 
6) Ocupa ciante; (5) Industrial; (6) 

urbano, aseiro, (12) outros (quais?). 

III  

: 

 

1.2. Unidade de Pronto Atendimento: (  )  na comunidade; (  ) n  

1.3 a cidade no Estado. Utiliza pla

1.4   

1.5 ; (  ) no Estado 



1.6 ) sim; 
 

1.7

1.8. Benzedeira; (  ) e ou curandeira; (  ) 

(  ) 

etc.): sim (  ) 

Quais______________________________________________________________________ )  

3) Q  

-escolar: (  ) 

3.3. Ensino Fundamental II: (  ) na comunidade; (  ) no mun  

 

 

a i

4.1. Vai a Festas da igreja na comunidade: sim (  )   

 
 

4.3 Vai a Festas da escola da comunidade: si
____________________________

4.4. Vai a F

4.5 Visita os: familiares (  ); vizinhos (  ); amigos (  ); outros (  ); .

4.6. Vai a bares e restaurantes na cidade: ; Fre

4.7. V  

4.8. Para se divertir na comunidade participa de: jogo futebol (  ); pescaria (  ); jogo de cartas (  ); 
cha (  ); outros (  ) _________________________.

__________________________ 

 __________________________  

4.11.  

4.13. Escuta : ___________________



4.14 Frequencia: ___________________ 

4.15 os mais importantes 
__________________________________________________________________________

5) Quais os meios de Transporte utilizados  

5.

5.

5.

5. o (  )  

5.  

5.6. Outros: quais_____________________________________________

 

4.1. Quanto de l? 

4.2.  

Tipo de uso (ha)  

(anual)   

2. Lavoura  Permanente   

3. Horta    

4. Pomar

5. Mata  Natural

6. Mata Plantada   

7. Pasta   

8. Pastagem natural   

  

10 para moradia e 
 

  

11. Pousio   

12. Outros usos   

13. Sem uso    



4.3. nas atividades na propriedade:  

 

2) Empregados permanentes:. sim (  )
ano_____________

ano__________

 

4.4.  

 

4.4. E  

4.5. - em R$

pec

animal
4 



6.Arrendamento de terras

estabelecimento
9. Programas sociais
10. Outros
Renda Total



V -

5.2. Quais os principais valores dos ucranianos? 

5.3. O que o diferencia como agricultor por ser ucraniano?

 

VI -

6.1. Antes dessa comunidade, onde seus antepassados moravam?

________________________________________________________________________________

6.2. Como se deu a posse e desbrav



_________________________________________________________________________________ 

6
antepassados.

_________________________________________________________________________________

6.4 e d
ucranianos? Que papel ela desempenha hoje?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6.5. O que a terra representou e o que hoje

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

6.6. Quais  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

6.7. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas durante esse tempo em que moram na 
Comunidade?

6.9. Quem faz parte da comunidade do Alto 

6.10. O que distingue essa comunidade ucraniana das demais?

6.11 Partici  

VI - Aspectos Religiosos. 

6.1)  

(  ) Sempre;  ; (   ) Nunca; (  ) Frequento outra Igreja/Comunidade 

6.2) Que tem a
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6.5) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

6.6) 
sucesso do Sul? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 



fatos e datas marcantes na vida do entrevistado e em cada uma delas 

 da 

(Dicas: inf equ ;  entre 11 e 15  ; 
; etc). 

ANEXO:

ANEXO 1:

Receita adaptada do 
Ingredientes:

200g de de trigo 

+/-10g de sementes de papoula

100g de nozes picadas

100g de picadas

50g de passas embebidas em 70ml de rum/cognac

baunilha (em  ou

suco de 1/8 a  de



1 lata de leite condensado 

lata de creme de leite 

Opcional: 2 ou 3 doses pequenas de bebida destilada (rum, whisky, gin)

Pode-se ainda adicionar ou frutas cristalizadas/secas (como figos,  

Preparo:

Lavar os de trigo e -los de molho em  por cerca de 2 horas. Escorrer 

a  Colocar em uma panela com e deixar ferver por cerca de 15 minutos. 

Deixar esfriar por mais hora e depois passar na escorredeira. 

Colocar  fervente sobre as sementes de papoula, levar ao fogo e deixar

levantar fervura. Apagar e deixar de molho por 1 a 2 horas. Passar por uma peneira.

Espremer um pouco as sementes.

Em um recipiente, misture o leite condensado, o creme de leite, o  as passas

com o cognac, a baunilha e o destilado (rum, gin, etc.), ajustando o creme a seu

gosto. Adicione as nozes e picadas e as sementes de papoula. Mexa

bem e deixe em geladeira por 1 a 2 horas. 


