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Introdução 

No calor dos preparativos para as comemorações dos 120 anos de presença dos 

ucranianos no Brasil, é oportuno tecer algumas considerações sobre a preservação e 

manutenção da identidade desse grupo na realidade brasileira. Ao chegarem no final do século 

19 e início do século 20, os imigrantes ucranianos construíram espaços geográficos e 

demarcaram territórios sociais, culturais e religiosos. Eles recriaram o universo social, cultural 

e religioso como um mecanismo de defesa, resistência e de preservação da identidade numa 

realidade alheia e hostil. Tais espaços (re)construídos e demarcados pelos primeiros 

imigrantes serviram para imprimir limites, mas não impermeabilizaram o grupo de influências 

externas nem impediram a mobilidade e a expansão das fronteiras, sobretudo culturais e 

religiosas.  

 Tendo o mundo religioso como foco principal, esta comunicação pretende discutir 

como os imigrantes ucranianos (re)construíram seu mundo, suas fronteiras territoriais e 

simbólicas, e hoje, como os seus descendentes, juntamente com as instituições religiosas e 

culturais vivem o desafio de reelaborá-las, reformulá-las e reinterpretá-las em função da 

realidade e das relações com o mundo contemporâneo. O tema está desenvolvido em quatro 

tópicos: 1.Sobre o suporte teórico; 2. Mapeando os ucranianos no Brasil; 3. Construindo 

fronteiras geográficas e simbólicas; 4. Flexibilidade e permeabilidade: fronteiras em 

desconstrução. 

 

1  Sobre o suporte teórico 

 Nesta comunicação, vamos trabalhar com a categoria fronteira como um recorte 

analítico para estudar o grupo ucraniano e pensá-la como um espaço de resistência e de 
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organização simbólica da identidade, mas um espaço permeável, flexível e poroso onde 

acontece o encontro e o cruzamento com outras culturas. Nesse sentido, a fronteira sempre foi 

uma encruzilhada perigosa, palco de tensões e lutas pela defesa da identidade. 

 Diante da complexidade da palavra fronteira e da amplitude de estudos existentes 

sobre o tema,
i
 para melhor articular as nossas ideias, vamos contemplar duas concepções do 

conceito: a fronteira geográfica e a fronteira simbólica, ambas importantes para compreender 

o embate que os ucranianos travaram para preservar-se e manter-se como grupo étnico 

distinto. 

 A fronteira geográfica refere-se à territorialidade, ao território real ocupado e 

construído pelo grupo e em função do grupo, como por exemplo: a aquisição de um terreno, a 

construção de uma igreja, de uma capela, de uma escola ou de um clube. Tratando-se do  

espaço, a fronteira geográfica refere-se também a um território individual, particular ou 

familiar, como por exemplo uma casa ou uma propriedade. São espaços distintivos e 

classificadores que impõem limites para circulação e movimentação de pessoas. 

 A fronteira simbólica é uma noção vaga, mas importante e refere-se ao mundo 

cultural, religioso e ético-moral do grupo. Os contornos da fronteira simbólica são imprecisos, 

incertos e indefinidos e se constituem em espaço de tensões e conflitos voltados tanto para o 

interior quanto para o exterior do grupo. A fronteira simbólica é o lugar onde se vive as 

tradições culturais e religiosas, onde se procura reconstruir, preservar e dar continuidade à 

memória histórica da comunidade. Por ser imprecisa e indefinida, ela é permeável, elástica, 

flexível, fluída, líquida, usando as palavras de Zygmunt Bauman.
ii
 Porém, nem sempre a 

fronteira foi pensada dessa maneira, principalmente da parte das lideranças religiosas. 

 

2  Mapeando os ucranianos no Brasil 

 A vinda dos ucranianos para o Brasil, conforme estudos de Oksana Boruszenko, deu-

se em três grandes etapas.
iii

 A primeira etapa situa-se no final do século XIX, quando 

camponeses da Galícia e da Bukovina, devido à superpopulação, deixam o seu país na 

tentativa de encontrar sorte melhor. Uma grande leva chegou ao Brasil em 1895. A segunda 

etapa ocorreu após a Primeira Guerra Mundial. Os motivos eram exclusivamente políticos. A 

terceira etapa ocorreu após a Segunda Guerra. Mais de 200 mil ucranianos se deslocaram para 

vários países e parte deles veio para o Brasil. Eram operários, prisioneiros de guerra, 

refugiados políticos, soldados da primeira divisão e de outras formações militares que lutaram 

contra os russos. 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 
_________________________________________________________________ 

3 

 

 Em geral, os ucranianos das primeiras imigrações foram instalados no Paraná, em 

Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Só mais tarde, a partir da década de 1930-1940, vão 

se deslocar para o Norte e Oeste do Paraná. A partir da década de 1970, os descendentes de 

ucranianos do Sul irão migrar para o Centro-Oeste e Norte do Brasil. Atualmente o 

movimento migratório continua mais ou menos acelerado. Grande número deixa sua colônia 

de origem e migra para a cidade ou para regiões mais promissoras do Centro e Norte do Brasil 

em busca de melhores oportunidades.  

 Cento e vinte anos depois da vinda das primeiras levas, a presença ucraniana é 

significativa em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As estimativas 

atuais, talvez um pouco exageradas, giram em torno de 500 mil descendentes de ucranianos 

no Brasil.  

 O imigrante ucraniano trouxe consigo antecedentes históricos, vasta e rica cultura, 

cosmovisão peculiar, religião e rito próprio, diferente do rito romano. Desde o início da 

imigração, a Igreja greco-católica (ou católica ucraniana) marca presença junto aos 

imigrantes; a Igreja ortodoxa autocéfala chegou um pouco mais tarde. Atualmente são duas 

organizações eclesiais que exercem enorme influência nas comunidades ucranianas instaladas 

em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ambas são detentoras de um 

gigantesco capital religioso-cultural aplicado e investido na preservação da identidade do 

grupo ucraniano.
iv

 

 

3  Construindo fronteiras geográficas e simbólicas 

 Quando os imigrantes, provenientes de várias regiões da Ucrânia, chegaram ao Brasil 

no final do século 19 e nas primeiras décadas do século 20, foram sendo instalados nos 

núcleos coloniais projetados de acordo com o projeto de colonização conduzido pelo Estado 

brasileiro. Recebiam lotes, tomavam posse da terra e lentamente começavam o trabalho de 

construir e organizar suas propriedades. Os núcleos coloniais eram compostos de diferentes 

grupos étnicos e cada um desses grupos logo procurava se aglutinar em torno de seus 

elementos culturais mais expressivos, diferenciando-se, assim, dos demais, para sobreviver 

num espaço muitas vezes hostil à sua cultura. No processo de colonização no sul do Paraná e 

norte de Santa Catarina, em vários núcleos, os imigrantes ucranianos eram expressiva 

maioria.  

 Desde o início, juntamente com as necessidades básicas de sobrevivência, tais como a 

organização da propriedade e o cultivo da terra, os imigrantes precisaram reorganizar também 
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seu mundo social, cultural e religioso. Ao serem instalados nas colônias, através da aquisição 

de lotes, construíram espaços e demarcaram seus limites territoriais e simbólicos, fazendo que 

fossem (re)conhecidos como colônia ucraniana diferente das demais. Esse processo foi mais 

ou menos semelhante em quase todas as colônias mais antigas. 

 O processo de construção e demarcação de fronteiras geográficas, territoriais e 

simbólicas vem caracterizado pela organização das propriedades dos colonos que vinha 

acompanhado da organização do mundo religioso e cultural. Ter uma propriedade, um pedaço 

de chão, era uma das razões, senão a maior pela qual eles imigraram. Por isso, a organização 

da propriedade vai muito além da casa como moradia e lar, embora esta seja o núcleo, mas se 

estende a outras dependências ligadas sobretudo ao aspecto econômico e que exercem uma 

função simbólica importante no espaço de convivência familiar e de relações com os 

estranhos. A propriedade, assim como os lotes, é demarcada e limitada. Suas fronteiras são 

fixas, rígidas e rigorosamente protegidas através de cercas sobretudo de madeira, com estilo 

próprio, diferenciando-as e distinguindo-as das demais propriedades do lugar, fossem elas  de 

brasileiros ou de outros grupos étnicos europeus. A demarcação de limites era uma 

necessidade urgente por duas razões: primeiro, para proteger a propriedade e a família  de 

possíveis invasores, tais como animais selvagens e até mesmo de pessoas estranhas que 

porventura pudessem causar danos, como roubo, assassinato e assédio às mulheres. Esse 

infortúnio foi vivido por várias colônias mais antigas. Citamos de passagem a colônia de 

Prudentópolis, no interior do Paraná e Iracema, no norte de Santa Catarina. Os imigrantes 

ucranianos instalados em Prudentópolis, por vários anos tiveram às voltas com a rala 

população local.  A colônia de Iracema, nos primeiros anos, teve sérios enfrentamentos com 

os índios botocudos e depois, um pouco mais tarde, teve que se proteger da pilhagem dos 

caboclos revoltados do Contestado.  

 A segunda razão é de ordem simbólica. A demarcação de limites da propriedade 

significava também a demarcação do espaço da vivência religiosa e cultural do grupo 

familiar. É no interior desse espaço que o imigrante vai viver a sua religião, falar a língua 

materna, preparar alimentos da culinária tradicional, ornamentar a casa com os seus santos e 

decorá-la com elementos de sua cultura. Enfim, viver o seu ethos. É no aconchego do lar que 

ele vai reconstruir o seu passado familiar, as suas tradições e transmiti-las aos seus 

descendentes. Com a solidez dos limites demarcatórios da propriedade e através da vivência 

das tradições culturais e religiosas, elaborava-se no imaginário do imigrante  a concepção de 

construção de um espaço com fronteiras sólidas, estáveis e duradouras, vivido cotidianamente 
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através do distintivo qualificativo de família ucraniana. É no espaço da propriedade e da 

convivência no lar que se projetava a construção de uma família e de um mundo ucraniano 

vivido no seu país de origem. A família ucraniana era uma referência demarcatória e 

distintiva usada por eles mesmos ou por quem quer que fosse para distingui-la das demais 

famílias que habitavam uma mesma região. A noção de família ucraniana era importante não 

só para as pessoas, mas, sobretudo, para as instituições religiosas e culturais que foram 

surgindo mais tarde, pois dela dependiam para se sustentar como também para elaborar um 

discurso de defesa das tradições e dos costumes. A família será sempre uma referência 

importante e a base sustentadora e continuadora da tradição religiosa. 

 A projeção de um território com fronteiras sólidas encontrou expressão também na 

construção e na organização da religião e da cultura. Concomitante à organização do território 

familiar, os imigrantes organizaram espaços sociais, culturais e religiosos a partir das 

experiências trazidas do seu país de origem e das condições que a nova terra oferecia. Na 

bagagem cultural veio também o rito ucraniano, uma forma própria e bem particular de 

expressar e viver a religiosidade, traduzidas nas celebrações litúrgicas, muito diferentes das 

celebrações do rito latino predominante aqui no Brasil. A organização do espaço social, 

cultural e religioso foi um processo que aconteceu em todos os núcleos ou colônias onde 

foram instalados os ucranianos mais ou menos nos mesmos moldes. Como modelo do 

processo de construção do mundo ucraniano, vamos tomar a colônia Antônio Olinto, no sul 

do Paraná, situada entre a histórica Lapa e São Mateus do Sul. 

 Ao serem assentados em Antônio Olinto, em 1895, os imigrantes logo procuraram 

espaço para expressar a sua religiosidade conforme os rituais que são próprios da sua cultura. 

Eles recriaram o universo social e religioso vivido no seu país de origem. A recriação desse 

universo era uma necessidade porque iria desempenhar a função de vincular os imigrantes a 

seu passado cultural e de aglutiná-lo em seu novo habitat para preservar os costumes e a 

tradição. Foi um mecanismo de resistência para enfrentar o processo de desestruturação das 

fronteiras simbólicas a que estavam expostos como também foi o lugar que serviu para 

redefinir e preservar a identidade individual e coletiva. Recriando o espaço social e religioso,  

redefinindo e demarcando suas fronteiras, os imigrantes estavam construindo o seu mundo, 

que para eles, nas palavras de Mircea Eliade, era o Nosso Mundo, o Nosso Cosmos, o Nosso 

Centro.
v
  Nessa empresa, o rito ucraniano, com suas celebrações e simbolismos próprios, 

assumiria a função de dar sustentação a esse Cosmos diferente que irrompia naquela região. 
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 Na colônia Antônio Olinto foram assentados imigrantes ucranianos e poloneses. 

Embora eslavos, os poloneses são do rito latino. A trajetória histórica desses dois grupos, nos 

seus respectivos países de origem, era costurada por grandes conflitos no espaço de fronteiras 

políticas, religiosas e, sobretudo, no espaço geográfico de expansão e alargamento de 

fronteiras territoriais. De repente, aqui no Brasil, ucranianos e poloneses, encontram-se no 

mesmo território. Ambos trouxeram uma tradição religiosa muito forte. Foram obrigados a 

usar a capela comum construída pelo governo para os imigrantes. Antes de se transformar em 

lugar de culto, a capela se transformou em palco de desentendimento e confusão, como sugere 

uma anotação encontrada no Livro Tombo da comunidade ucraniana. 

 

No princípio faziam as suas orações tanto os ukrainos como os polacos 

simultaneamente na capella que o governo mandou levantar pelo construtor 

Temko Saj. As intermináveis questões e brigas porém chegaram a tal ponto 

que os ukrainos abandonaram a capella até então comum, transferindo-se 

para o prédio adquirido para este fim, adaptando a casa ali existente para 

uma capella provisória.
vi
 

 

 A incompatibilidade de dois grupos étnicos e religiosos diferentes torna impossível a 

convivência e a prática religiosa num mesmo local.  Os ucranianos não se enquadram no 

projeto do governo. Recusam a capela e não aceitam permanecer lado a lado ou junto com os 

poloneses nem tampouco querem ser identificados com eles, haja vista que o denominativo 

depreciativo “polaco” era usado também para os ucranianos, ou seja, para os brasileiros, 

poloneses e ucranianos eram todos “polacos”.  

 O estopim da crise e dos conflitos entre os dois grupos passou pela questão da invasão 

e diluição das fronteiras. A religião e a vivência religiosa cotidiana ou comunitária é um dos 

componentes importantes para definir limites étnicos entre poloneses e ucranianos. Para os 

ucranianos, a preservação da identidade e a permanência como grupo étnico passava, 

sobretudo, pela questão religiosa. Continuar dividindo e disputando o mesmo espaço poderia 

ser trágico, porque acarretaria a decomposição da dimensão religiosa e cultural e a 

consequente perda do referencial simbólico. Os ucranianos estavam expostos ao deslizamento 

de suas fronteiras, à perda da vitalidade religiosa e à dissolução religiosa. A convivência dos 

dois grupos estava sendo o caminho mais fácil para apagar a dimensão simbólica de cada um. 

Portanto, abandonar o local significava se distanciar e demarcar outras fronteiras para pelo 

menos amenizar as “intermináveis brigas”. Urge, então, a necessidade de desvincular-se desse 

espaço hostil e “fundar o seu próprio mundo”. Foi o que aconteceu. Os ucranianos 
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abandonaram a capela comum, compraram em torno de trinta alqueires de terra fora do 

contexto urbano e ali construíram a igreja, a casa paroquial, a escola, a sala de leitura, a 

cooperativa, áreas de lazer e outras dependências para abrigar confrarias religiosas e 

instituições culturais. De maneira que, até hoje, a população do lugar refere-se àquele 

território como “o terreno da igreja dos ucrainos”, ou simplesmente a “igreja dos ucrainos”.  

Seja como for, aquele território é um demarcador de fronteiras geográficas e, sobretudo de 

fronteiras simbólicas.  

 Naquele espaço geográfico delimitado, a construção mais significativa e demarcadora 

de limites é a igreja. Ela reúne e expressa as características da cultura, transformando-se em 

um dos suportes da religiosidade da população ucraniana daquele local. Localizada fora do 

contexto urbano, ela é um sinal demarcador de dois mundos: ucraniano e brasileiro. Por um 

lado, a igreja demarca limites geográficos, sociais, culturais e religiosos e, por outro, vai 

expressar o tipo de religiosidade de um grupo de uma determinada época, como também o 

tipo de relações que esse grupo teve com a sociedade local. Nesse espaço, o grupo estabelece 

relações simbólicas entre si e com os demais vizinhos. É a demarcação de uma nova ordem 

sócio-religiosa naquele território reproduzida a partir da religiosidade ucraniana e da tradição 

bizantina. 

 A saída para um território longe do perímetro urbano teve a sua razão de ser. As terras 

da igreja davam  certa estabilidade ao grupo como também estabeleciam uma fronteira mais 

ou menos sólida entre ucranianos e brasileiros. E essa fronteira era vivida em todos os 

segmentos da vida do colono, sobretudo nas expressões e comportamentos culturais e sócio-

religiosos. O espaço geográfico era o lugar da reconstrução religiosa, cultural e social. Serviu 

para reconstruir a religião, a vida cultural e a vida social, transformando-se em centro de 

referência para os imigrantes e seus descendentes. É o lugar mítico, onde simbolicamente se 

reviviam e se atualizavam as tradições, e de certa forma, tornava-se real e concreta a pátria 

distante. 

 Nesse espaço geográfico construído, organizado e demarcado, os colonos terão sua 

conduta e seu comportamento religioso e moral orientados pela tradição, pelo calendário 

religioso e pelo rito. O rito demarca fronteiras em relação à liturgia, à administração e 

distribuição dos sacramentos e cria um sistema de representação diferente da realidade 

religiosa brasileira. O contato com o rito latino devia ser minimizado. Os imigrantes e seus 

descendentes jamais poderiam receber bens de salvação na Igreja latina brasileira. Da mesma 

forma, aos fiéis dessa Igreja, colocavam-se obstáculos dificultando ao máximo sua 
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participação nos bens de salvação distribuídos pela Igreja ucraniana. Aliás, a Igreja ucraniana, 

através de seu aparato hierárquico, foi incentivadora da demarcação de fronteiras rígidas em 

todas as colônias onde tinha influência.  

 Para o imigrante, era fundamental afirmar o seu mundo e delimitar suas fronteiras, 

pois era a base da identificação étnica e, por conseguinte, um espaço de controle da 

comunicação e das relações com outros grupos no sentido de defender e preservar a 

identidade. Em Antônio Olinto, o espaço sagrado, representado pela igreja e seus entornos, foi 

um dos meios através dos quais os ucranianos se definiram e se diferenciaram das demais 

populações do lugar. A construção daquele espaço serviu de representação viva e real do 

mundo ucraniano não só no seu aspecto sócio-religioso, mas também geográfico. É ali que o 

imigrante simbolicamente revivia a Ucrânia. Um viajante ucraniano, por ocasião de sua visita 

à colônia, em 1922, assim se expressou: 

 

A igreja com quatro cúpulas (vão construir a quinta) toda de imbuia, em 

forma de cruz grega, o campanário com sua arquitetura muito leve (com o 

maior sino entre as igrejas ucranianas), localizados entre verdes e frondosas 

imbuias no silêncio da floresta, lembram as antigas grutas das matas 

ucranianas e, em solo brasileiro, evocam um efeito estético fora do comum.
vii

 

(tradução nossa). 

 

 Esse mesmo viajante ainda observou que, no pátio da igreja, árvores européias como o 

cipreste e o carvalho haviam sido plantadas. Embora desafinando a simetria das araucárias e 

imbuias brasileiras daquele lugar, essas árvores reproduziam, no real e no imaginário do 

imigrante, a sua aldeia, a igreja da sua aldeia, o contexto geográfico e religioso da sua terra 

natal. Ao ir para a igreja, ao entrar naquele espaço, a lembrança das suas origens ia se 

reconstruindo e se recompondo. Ao entrar naquele espaço, o imigrante refazia os seus 

arquétipos, reconstruía as suas origens e sua história. Para o seu imaginário, esse mundo era 

real, fixo, estável e sólido. Uma solidez duradoura a ponto de alimentar a utopia de  

reconstruir uma “Nova Ucrânia” em território brasileiro. Ideia essa sustentada, por quase um 

século, sobretudo pela hierarquia da Igreja católica ucraniana. 

 

  4  Flexibilidade e permeabilidade: fronteiras em desconstrução 

 Decorridos 120 anos de presença dos ucranianos no Brasil, ainda é possível atribuir o 

distintivo qualificativo “colônia ucraniana” por uma série de elementos visíveis e palpáveis, 

tais como igrejas, paróquias, comunidades religiosas, grupos folclóricos, museus, centros 
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culturais, entre outros. Como também ainda é possível falar de “mundo ucraniano”, de 

“famílias ucranianas” e de “Igreja ucraniana”,  que, de alguma forma, preservam elementos 

distintivos, fronteiras demarcatórias, traços particulares,  porém, em condições bem diferentes 

daquelas de outrora.  As colônias, os núcleos urbanos, as famílias são habitats em mudança 

acelerada. Através de processos como o fluxo migratório, a exogamia, a integração à 

sociedade e à realidade atual, as fronteiras se diluem e desaparecem, por um lado dificultando 

a identificação dos sujeitos com o grupo e, por outro, dificultando as instituições culturais e 

religiosas de reconhecer esses sujeitos como pertencentes ao grupo étnico, ao rito e à Igreja. 

 Hoje, o que temos na realidade é um grupo ucraniano integrado e assimilado à 

sociedade brasileira. É natural que o processo de assimilação e integração dilua fronteiras, 

permita o cruzamento de atitudes novas e valores culturais novos. Como qualquer outro 

grupo,  também o ucraniano está em contínuo processo de reajustamento e de adaptação, o 

que equivale dizer que está perdendo certo número de elementos culturais e religiosos, mas 

também está adquirindo novos que se transformam em capital da tradição. É próprio de cada 

pessoa viver em contínua combinação de valores, crenças e religiosidade. A integração cria 

uma nova rede de laços e de relações interétnicas, resultando num processo de cruzamento e 

misturas inevitáveis, tanto na constituição social como na constituição religiosa do grupo. 

  Tendo o mundo religioso como foco, aspectos devocionais típicos da religiosidade 

brasileira se mesclam à religiosidade e tradição ucraniana, produzindo novas e variadas 

expressões. Cada colônia, cada núcleo, cada família, apesar de ter construído o seu mundo 

com limites demarcatórios, sempre absorveu e incorporou elementos religiosos e culturais que 

não são da cultura ucraniana e que agora fazem parte dos seus costumes. Para as pessoas, da 

cidade ou da colônia, a incorporação de elementos de fora, principalmente de cunho religioso 

e cultural é algo na maioria das vezes pacífico, natural e inevitável. Elas não estão 

preocupadas em preservar a pureza da tradição. Isso é preocupação dos guardiães da cultura, 

da religião e da Igreja. Para elas, o sincretismo, o hibridismo, a imbricação é uma 

complementaridade de bens e de serviços religiosos relacionados às suas necessidades de 

cunho espiritual e de vivência da fé. Não faz parte do seu mundo preocupar-se se a missa, o 

culto, o hino ou a oração é ou não próprio do rito, faz parte ou não da “nossa” cultura.  

 A religião, a cultura e a Igreja, imprimem limites, estabelecem fronteiras, mas não 

impermeabilizam o grupo de influências externas como fora pensado no passado. Para os 

descendentes de ucranianos, a religião, o rito, a Igreja são estruturas flexíveis, permeáveis, 

ajustáveis conforme seus interesses. Para a hierarquia, não. A maneira que eles pensam a 
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identidade, o rito e a Igreja é bem diferente daquela das instituições e das lideranças religiosas 

e culturais. Para as pessoas das colônias ou dos núcleos urbanos, o rito abre concessões e se 

ajusta de acordo com as necessidades religiosas de cada um. Ao passo que para a hierarquia 

eclesiástica é impermeável e codificado e nada pode ser adaptado em nenhuma circunstância.  

 O grupo ucraniano, em sua concepção cultural e religiosa, desde o início de sua 

instalação no Brasil, procurou se legitimar e se afirmar por uma certa “pureza de sangue”, ou 

seja, a reprodutividade da família deveria ser endogâmica. O esforço das lideranças, 

sobretudo religiosas, sempre foi incentivar a endogamia, criando espaços nos quais os 

membros do grupo fariam suas escolhas dentro do grupo. Era uma maneira de se defender das 

agressões interétnicas que pudessem resultar no enfraquecimento do grupo. Porém, nos 

tempos atuais, contata-se que ano após ano as cifras de casamentos exogâmicos vêm 

aumentando aceleradamente. Diante de tal situação, a Igreja, guardiã da religiosidade e do rito 

por excelência, sente-se cada vez mais desconfortável e desorientada, pois os nascidos de 

casamentos interétnicos são questionamentos novos acerca de estruturas velhas. Diante dessa 

situação, muitas vezes sem saber o que fazer e sem resposta, a Igreja prefere recuar e se 

entrincheirar na tradição, pensando que com isso está levantando sólidas fronteiras, quando, 

na realidade, elas já se diluíram.  

 Os casamentos impõem uma série de mudanças e de redefinições. A partir do 

momento em que seus membros começam a se casar, a família passa por uma série de 

transformações nos modos de produção da vida, na maneira de como é pensada como família 

que faz parte de um grupo étnico. As transformações nem sempre são bem vistas pela Igreja, 

principalmente quando ocorre a exogamia, trazendo para a família indivíduos de outros 

grupos étnicos. Nesse caso, pensa-se que a “família ucraniana” perde um pouco a sua 

definição simbólica e os circuitos familiares de reciprocidade tendem a se enfraquecer. Para a 

Igreja e para o rito, é importante que os circuitos familiares de reciprocidade e as redes de 

parentesco se mantenham, porque são os canais pelos quais circulam os costumes e as 

tradições.  

 Permanecer entrincheirados nas velhas tradições como única fortaleza e refúgio é um 

tanto perigoso nos tempos atuais. Elas sofrem o desgaste do tempo e o impacto da 

modernidade as desintegra. Para serem conservadas, precisam ser renovadas. E a “única 

maneira de conservar uma velha tradição é renová-la em função das circunstâncias da 

época”.
viii

 Ressurge a necessidade de renovar a tradição, de nela ancorar-se para oferecer 

novos modelos, para que esses se tornem tradição para as gerações futuras. E assim poderá 
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haver continuidade, pois nenhuma tradição surgiu pronta, mas foi se moldando e se 

construindo através de um longo processo histórico.  

 Pensar só em manter e preservar o capital religioso-cultural sem ter em vista a sua 

renovação e sua reconstrução é correr o risco de perdê-lo definitivamente diante da 

efemeridade das coisas, da celeridade e fugacidade do tempo. Vive-se em um tempo em que a 

tradição, a permanência do passado distante não é mais suficiente para orientar a conduta das 

pessoas. Urge a necessidade de fazer uma nova leitura, uma nova reinterpretação,  cuidadosa 

e séria, evitando banalidades da tradição e de todo o capital litúrgico, tendo em vista a 

realidade,  pois aqui é a nossa casa definitiva. Já se foi o tempo em que nossos pais e avós, à 

sombra dos pinheirais, choravam com saudades das estepes, da aldeia natal e sonhavam com 

uma nova “Ucraína” no trópico. Preservar a liturgia e o rito, tendo em vista o grupo ucraniano 

tradicional como beneficiário único e exclusivo, parece não ser mais uma ideia sustentável 

para um futuro próximo, pois cada vez mais ficará difícil definir o que significa “ser 

ucraniano” e identificar quem são os ucranianos aqui no Brasil. “Quando o mundo se altera,  a 

religião tem que se transformar”.
ix
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