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ARTE ÉTNICA EM CIRCULAÇÃO: 
 APRENDIZADO, PRODUÇÃO E CONSUMO DAS PÊSSANKAS 

Analu Steffen, Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

RESUMO 
Analisando a produção de pêssankas por descendentes de imigrantes ucranianos em 
Itaiópolis-SC, o texto situa os diferentes artefatos produzidos segundo essa denominação 
no município, assim como a forma como são consumidos pela comunidade e inseridos no 
comércio local e regional. Ações de incentivo à produção e/ou educativas, promovidas por 
órgãos governamentais, também são discutidas, considerando sua influência positiva ou 
negativa sobre a cultura local. 
Palavras-chave: cultura popular, arte étnica, consumo, invenção da tradição, hibridização. 
ABSTRACT 
Analyzing the production of pysanky by descendants of Ukrainian immigrants in Itaiópolis-
SC, the text places the different artifacts produced according to this denomination in the 
municipality, as well as the way they are consumed by the community and incorporated 
into local and regional trade. Activities of encouraging the production and / or educational 
aim, promoted by government agencies, are also discussed, considering their positive or 
negative influence on the local culture. 
Keywords: popular culture, ethnic art, consume, invention of tradition. 
 

A construção do presente texto deve-se à necessidade de refletirmos sobre as 

formas como a pêssankai circula em Itaiópolis, considerando os objetivos daqueles que as 

produzem e os ambientes a que têm acesso. Como se trata de três manifestações 

diferentes entre siii, precisamos examiná-las uma a uma, respeitando suas características 

individuais. 
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Figura 1 – Pêssankas produzidas através da técnica tradicional, em Itaiópolis-SC. 

Fonte: Arquivo pessoal, Analu Steffen. 
 

Soares (1983:9) classifica a produção artesanal em quatro faixas contemporâneas 

de representações da cultura material popular, segundo a observação atenta do contexto 

social e natural em que ocorrem. Tentaremos situar a produção de pêssankas de Célia, 

Maurício e dos moradores de Iracema, observando tais argumentos. 

Segundo a autora: 
Numa primeira faixa estarão os objetos confeccionados e absorvidos por um mesmo 
segmento da população. Estão neste caso os ex-votos ou milagres do sertão nordestino, 
esculpidos até hoje em madeira. Como as carrancas de proa das embarcações 
sanfranciscanas de meados do século passado e início desteiii, os ex-votos têm 
finalidade exclusivamente ritual. Neste nível em que o artesanato é absorvido pelo 
próprio grupo que o produz, vamos encontrar ainda grandes séries de objetos onde a 
função da utilidade é indissociável da noção de beleza, a arte inseparável da vida. 
(SOARES, 1983:9) 
 

Poderíamos situar, aqui, duas das três manifestações analisadas por esta 

pesquisa. A primeira delas seriam as pêssankas produzidas pelos moradores de Iracema, 

durante a Semana Santa e abençoados no Sábado de Aleluia. Tais artefatos possuem 

uma função prática, enquanto servem de alimento no Domingo de Páscoa, porém estão 

indissociavelmente ligados à sacralidade dos rituais presentes nessa data. Não são 

alimentos comuns, foram abençoados pelo padre e servirão como fortalecimento da 

religiosidade, como veículo agregador da família e dos laços sociais e identitários. A 
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maioria das famílias conserva o hábito de confeccionar as pêssankas e consumi-las no 

Domingo de Páscoa, durante o café da manhã e de presenteá-las a vizinhos, parentes e 

amigos, mesmo que de outras cidades, como exemplifica Olga Magueroski: “A gente dá 

de presente para vizinhos, parentes daqui e de Curitiba. Este ano a maioria dos ovos foi 

pra lá.” 

A segunda manifestação estudada que pode se situar, hoje, nessa primeira faixa 

classificatória, é a produção de Célia. Embora obedeça à técnica tida como tradicional e 

não seja consumida como alimento, sua circulação acontece no grupo de descendentes 

de ucranianos, sendo feitas e utilizadas por eles. Possuem a função mágica de proteger a 

casa e seus moradores, atuando como uma espécie de amuleto. São poucas as pessoas 

envolvidas com tal produção, estando sempre ligadas à Célia, que é a principal 

disseminadora desse conhecimento no grupo. 

Já a produção de Maurício poderia situar-se numa “segunda faixa”. 
Nessa faixa estão, por exemplo, artífices pertencentes a comunidades ligadas, ou 
recentemente ligadas, a sistemas pré-industriais, com tradição do artesanato que 
exercem. Têm esses artífices, como denominador comum, no processo de 
comercialização de suas peças, a modificação do comprador. Este aparece agora ligado 
à indústria do turismo, já não é mais o usuário vicinal, regional. [...] tais transformações 
se traduzem, num primeiro momento, por maior individualização formal, em 
contraposição à maior uniformidade de peças produzidas pela geração anterior. 
(SOARES, 1983:9) 
 

Maurício produz suas pêssankas para comercializá-las, fazendo dessa atividade 

sua principal fonte de renda. Hoje morando em Curitiba, expandiu as vendas, distribuindo 

suas pêssankas em vários locais de venda em Curitiba, além de Ponta Grossa e 

Itaiópolis. Seu estilo é individualizado, tendo adaptado uma nova técnica de pintura em 

ovos e impresso neles características muito particulares de composição e traçado, que 

tornam seu trabalho reconhecível, principalmente em relação à precisão e extremo 

detalhismo. 

Atualmente, essa deve ser a melhor forma de situar a produção de Maurício. 

Entretanto, analisando sua trajetória, poderíamos prenunciar uma passagem futura de sua 

classificação para uma terceira faixa, onde 
 “estaria a produção mais individualizada de Nhõ Caboclo e Vitalino (Pernambuco), de 
um Antonio Poteiro (Goiás), de um G.T.O. (Geraldo Telles de Oliveira, Minas Gerais), 
comercializada em galerias do Rio de Janeiro e São Paulo, e destinada a clientela de 
alto poder aquisitivo. Tendo migrado para grandes centros urbanos, e retornado ou não à 
própria terra, o fato é que esses indivíduos sofreram o impacto da civilização industrial 
de maneira muito vincada”. (SOARES, 1983:10) 
 

Maurício fixa residência em Curitiba em função de sua atividade, almejando 

ampliar o mercado para suas peças, o que realmente vem acontecendo. Em entrevista, 
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contou-nos sobre sua participação em diversas exposições durante o ano de 2007, 

inclusive como artista convidado pela FIESCiv, em Florianópolis. Sua dedicação exclusiva 

à atividade e a qualidade de seu trabalho poderão trazer-lhe o reconhecimento como 

renomado artista num futuro próximo. 

Segundo a autora, tais produtores são liminares entre a cultura onde se formaram 

e a que consome sua arte – esta formada normalmente por pessoas com razoável poder 

aquisitivo nas grandes cidades. “A leitura de suas produções, exatamente por se 

encontrarem entre, é acessível tanto à norma popular quanto à erudita”. (SOARES, 

1983:10) 

No Brasil, ocorrem casos que podem ser situados numa “quarta faixa”: 
Trata-se do aceleramento provocado da produção artesanal por intervenções externas à 
comunidade, visando à melhoria de vida do artesão através da intensificação da 
produção – onde o valor predominante é o da quantidade – com o objetivo de abertura 
maior nos mercados internos e externos. Tais procedimentos, que não levam em 
consideração os contextos específicos dos artesãos, tendem a homogeneizar a sua 
produção através de interferências abruptas na tecnologia, no ritmo de trabalho, quando 
não diretamente efetuadas através da imposição de cópia de modelos alheios à cultura 
local, ou da alteração dos tipos de produtos. (SOARES, 1983:10) 
 

Inúmeras iniciativas governamentais vêm acontecendo no Brasil, com sua atenção 

voltada para a indústria do Turismo, um dos setores econômicos de maior crescimento 

(FRADE, 2006:43). Em Itaiópolis, no ano de 2004, o SEBRAEv, em parceria com a 

Prefeitura Municipal, desenvolveu um projeto de incentivo à produção artesanal no 

município. Após uma pesquisa prévia com representantes das etnias polonesa e 

ucraniana, os coordenadores do projeto escolheram a pêssanka como objeto 

representativo da cultura local, passando a incentivar sua produção como souvenir. É 

importante lembrar que a pêssanka é um objeto tipicamente ucraniano e reconhecido 

como tal pelas demais etnias. Embora na Polônia também sejam feitos ovos de Páscoa – 

as pysanky, entre os poloneses que fundaram colônias no município, esse não era um 

costume típico. Talvez até tenham trazido esse hábito da Polônia, mas não há nenhum 

tipo de registro de sua produção em Itaiópolis. Há que se levar em consideração, também, 

o fato de que poloneses e ucranianos são conhecidos em Itaiópolis por uma rivalidade 

histórica, que se perpetua até a atualidade. Definir um objeto representativo da cultura 

local com ligação exclusiva a apenas uma das etnias é proclamá-la como central ou mais 

importante em relação às demais. Tal atitude poderia levar a um aguçamento ainda maior 

da rivalidade já existente no lugar, porém a idéia não foi totalmente aceita, encontrando 

resistências por parte dos envolvidos. 
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Para colocar o projeto em funcionamento, Maurício e Célia foram contratados 

como professores para ensinar a técnica tradicional da feitura de pêssankas em um curso 

realizado na Casa da Cultura, atendendo principalmente a um grupo de artesãs que já 

havia se organizado como associação e fundado a Casa do Artesanato. 

Algumas interferências abruptas aconteceram, por parte da coordenação do 

projeto, durante o andamento do curso. Maurício descreve uma delas:  
Eles queriam criar em cima das pêssankas, uma identidade pro município, queriam usar 
elementos que tem dentro do município, colocar em cima das pêssankas pra determinar 
uma identidade. [...] eu e a Célia, a princípio, ficamos com um pé atrás, principalmente 
por essa parte da simbologia, da cultura, entende? 
 

Célia confirma: 
Eles queriam que a gente jogasse na pêssanka algo de Itaiópolis, como as hortênsias, 
que fizesse esse caminho. Aquele portal de entrada, o prédio da Prefeitura e da igreja do 
Paraguaçu, jogasse tudo isso na pêssanka. Aí eu acho que tira bastante o valor, o que 
vem a ser uma pêssanka. 
 

A preocupação demonstrada relaciona-se principalmente com a simbologia, que 

estaria sendo alterada e que sempre foi um aspecto essencial das pêssankas, preservado 

inteiramente no trabalho de ambos. Maurício complementa: 
Já me pediram pra escrever: LEMBRANÇA DE ITAIÓPOLIS. Eu acho, essa é minha 
opinião, que perde um pouco do sentido, que ela passa a ser um souvenir. Não que a 
pêssanka não possa ser usada como um souvenir, como uma forma de decoração, é 
uma peça bonita esteticamente, né? Já me pediram pra fazer, mas sei lá, eu até hoje 
não fiz. Justamente porque eu acho que foge um pouco. É diferente de você colocar, 
escrever “lembrança de tal lugar” num prato, num vaso, num quadro, é diferente. Porque 
a pêssanka é uma arte antiga e existe uma simbologia em torno dela. 
 

Tais iniciativas governamentais, quando interessadas apenas em incentivar uma 

fonte de renda, acabam agindo de forma irresponsável em relação ao sentido simbólico 

da produção dos objetos artesanais. 

É claro que mudanças ocorrem durante todo o tempo, trazendo novos aspectos à 

tradição, como novos materiais, novos elementos imagéticos e transformações nas 

técnicas de produção. Um exemplo disso são a técnica e os materiais escolhidos por 

Maurício para executar o seu trabalho. São inovações, mas a diferença é que, mesmo 

tendo sofrido influências externas à comunidade (cursos, pesquisas, comércio de 

materiais), Maurício adaptou-as à sua produção, fazendo com que a essência do objeto 

não se perdesse. Não foram interferências abruptas, impondo uma nova linha a ser 

seguida, mas mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo. 

Quando falamos sobre transformações que trazem aspectos novos e que são 

absorvidos pela tradição, referimo-nos ao que Frade (2007:15) conceitua como “tradição 

criadora”: 
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Tradição que é considerada viva, dinâmica e que comporta a permanência e a mudança. 
Conceituamos, a partir desta qualidade de estabilidade dinâmica e de sua abertura para 
o diálogo intercultural, a tradição criadora como categoria indicativa do núcleo vivo de 
cada conformação cultural. 
 

Podemos observar, em relação às pêssankas, que muitos aspectos já foram 

transformados sem que, necessariamente, o objeto fosse descaracterizado, mas sim 

“desenvolvendo uma equilibração entre o sentido interno e o externo, utilizando-se dessas 

práticas como veículo de afirmação de sua própria identidade e admitindo certas 

adaptações e atualizações.” (FRADE, 2007:14) 

Maurício utiliza técnica e materiais completamente diferentes daqueles usados na 

técnica tradicional, porém respeita ardorosamente a simbologia das imagens impressas 

nas pêssankas, o que faz com que seu trabalho seja reconhecido e admirado pela 

comunidade. Assim também acontece com a produção de pêssankas dos moradores de 

Iracema, que incorporaram outros materiais, como a tinta GUARANI, o papel crepom, a 

tinta guache, gliter, hidrocor e outros. 

Às transformações e adaptações culturais, Canclini conceitua como “hibridações”: 

“[...] entendo por hibridações processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas 

discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, 

objetos e práticas” (2006:19). Para o autor, a hibridação freqüentemente surge da 

criatividade individual e coletiva, buscando reconverter um patrimônio para inseri-lo em 

novas condições de produção e mercado.  

Essas e muitas outras mudanças vêm ocorrendo numa velocidade implacável no 

mundo globalizado atual, o que vem desestabilizando a arraigada compreensão que o 

homem possuía sobre si mesmo, gerando o que Hall (2005:7) identifica como uma “crise 

de identidade”: “[...] é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está 

deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os 

quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo 

social.” 

Esse deslocamento ou descentração do sujeito (HALL, 2005:9) tem acentuado 

algumas percepções. 
Existem evidências de um afrouxamento de fortes identificações com a cultura 

nacional, e um reforçamento de laços e lealdades culturais “acima” e “abaixo” do nível do 
estado-nação. As identidades nacionais permanecem fortes, especialmente com respeito 
a coisas como direitos legais e de cidadania, mas as identidades locais, regionais e 
comunitárias têm se tornado mais importantes. (HALL, 2005:73) 

 
Abordando a mesma temática, Frade (2007:3) explica que “há uma questão 

política de urgência na composição das imagens identitárias. Imposição ocasionada pelas 
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pressões globalizantes de um mercado simbólico em rede, que abre conexões antes 

inexistentes e que provoca a necessidade de se constituir um “discurso de localização”. 

Pouco valorizadas até há algumas décadas, as características étnicas dos 

colonizadores do município de Itaiópolis vêm demonstrando uma crescente valorização 

nos últimos anos, perceptível através das ações governamentais, veiculação de notícias 

nos meios de comunicação locais e principalmente por ações desenvolvidas pelos 

próprios integrantes dos grupos étnicos. 

 
Figura 2 – Pêssanka reproduzindo imagem do prédio da Prefeitura Municipal de Itaiópolis, produzida durante 

o curso oferecido pelo SEBRAE. 
Fonte: Arquivo pessoal, Analu Steffen. 
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Figura 3 – Pêssanka pintada com hidrocor por moradora de Iracema.. 

Fonte: Arquivo pessoal, Mauro Meirelles de Oliveira Santos. 
 

Segundo Amanda Wielewskivi, vários jovens descendentes de poloneses formam 

hoje um grupo folclórico que vem resgatando cantos e danças típicas polonesas, assim 

como pesquisando vestuário, culinária e artesanato e tentando envolver toda a 

comunidade nessas atividades. 

Em relação à etnia ucraniana, Célia conta-nos que uma das maiores realizações 

alcançadas pelos jovens ucranianos da região foi a formação e reconhecimento da AJUC 

– Associação da Juventude Ucraíno-Catarinense, pois só havia até então a AJUBvii e a 

AJUPviii. Fala-nos sobre os planos e dificuldades no processo: 
Uma das coisas que a gente tá querendo fazer, e que a gente vai fazer se Deus quiser, 
estamos mexendo os pauzinhos de todas as formas, é fazer oficinas nas comunidades. 
A gente quer ir, quer fazer, quer ensinar esse pessoal. O que a gente vê é que eles 
querem aprender. [...] É um projeto que a gente tem e nós queremos rodar Itaiópolis, 
aonde for possível, aonde a gente tiver condições de ir fazer essas oficinas. Passar a 
essência de como fazer, a simbologia da pêssanka, os bordados e cantigas. [...] A gente 
fez um firme propósito, a gente vai dar um jeito, não sei de onde vamos tirar esses 
fundos, mas a gente vai tentar fazer isso e a hora que a gente conseguir, vai passar 
comunidade por comunidade, fazendo esse estabelecido. O que já fizemos, tiramos do 
bolso, estamos investindo e empatando nisso, como o 10º encontro que organizamos, 
que aconteceu em abril. 
 

Também Maurício, durante o ano de 2007, participou de um projeto na Casa da 

Cultura de Itaiópolis, ensinando a técnica tradicional da feitura das pêssankas para alunos 

do segundo segmento do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. 
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Segundo Raquel Zanelattoix, os alunos freqüentam o curso no horário contrário ao 

que estão na escola, uma vez por semana, e são indicados pelas suas professoras de 

Artes, que levam em consideração o interesse e o bom rendimento dos mesmos durante 

as aulas. A participação no curso funciona como uma premiação, valorizando os alunos 

que apresentam bom desempenho escolar e que nutrem preocupação e admiração pelo 

patrimônio cultural do municípiox.  

Durante o ano de 2006, outra manifestação relevante foi observada em relação à 

valorização das características étnicas no município de Itaiópolis. Trata-se de um 

monumento construído no centro da cidade, nos jardins da rodoviária e que homenageia 

poloneses e ucranianos. Segundo Raquel Zanelatto, o projeto nasceu da exigência de 

que os alunos do curso de Artes Visuais da Universidade do Contestado, Campus Mafra, 

apresentassem como projeto de término de curso uma produção poética, além da 

pesquisa teórica. Um grupo de alunas resolveu homenagear as etnias polonesa e 

ucraniana, construindo um monumento em concreto e recoberto com mosaicos de 

cerâmica. 
 

 
Figura 4 – Monumento em homenagem aos imigrantes poloneses e ucranianos em Itaiópolis. 

Fonte: Arquivo pessoal, Mauro Meirelles de Oliveira Santos. 
 

O monumento é composto por dois painéis e uma grande pêssanka central, além 

de um apoio (tapete de mosaico) sob o monumento e que possui uma prêpanka 



 17° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas 
Panorama da Pesquisa em Artes Visuais   –  19 a 23 de agosto de 2008 –  Florianópolis 

 910

envolvendo-o. No painel à direita, há a imagem da águia, que é o símbolo da Polônia, e 

junto dela, a letra do hino polonês. Atrás do painel aparece o brasão de Itaiópolis. No 

painel à esquerda, há a imagem de Nossa Senhora de Czestochowa, padroeira da 

Polônia e na parte de trás uma composição com flores representando girassóis, sendo 

que nos miolos das flores há letras de canções infantis polonesas. A grande pêssanka é 

tridimensional e ocupa a área central do monumento.  

Segundo Canclini (2006:191): 
A identidade tem seu santuário nos monumentos e museus; está em todas as partes, 
mas se condensa em coleções que reúnem o essencial. Os monumentos apresentam a 
coleção de heróis, cenas e objetos fundadores. São colocados numa praça, num 
território público que não é de ninguém em particular, mas de “todos”, de um conjunto 
social claramente delimitado, os que habitam o bairro, a cidade ou a nação. O território 
da praça ou do museu torna-se cerimonial pelo fato de conter os símbolos da identidade, 
objetos e lembranças dos melhores heróis e batalhas, algo que já não existe, mas que é 
resguardado porque alude à origem e à essência. Ali se conserva o modelo da 
identidade, a versão autêntica. 
 

O monumento passa a ser um espaço sacralizado, uma referência identitária para 

os habitantes daquele lugar. Raquel Zanelatto relatou-nos que muitos idosos, vindos de 

várias localidades do interior do município para resolver situações como pagamentos e 

recebimentos em bancos, exames de saúde, compras, etc., param ali e, ajoelhados, 

fazem uma oração à santa. Muitas vezes podem-se perceber lágrimas emocionadas 

caindo de seus olhos quando estão ali, diante de símbolos/imagens tão significativos para 

eles. 

Um aspecto surpreendente, porém, é o fato de que apenas duas das etnias 

presentes no município foram lembradas e homenageadas no monumento. Além dos 

poloneses e ucranianos, Itaiópolis recebeu significativo volume de imigrantes alemães, 

sem contar que a região era densamente povoada por índios, conhecidos como 

“botocudos”. Definir a razão de por que tais etnias não foram lembradas talvez escape ao 

objetivo desta pesquisa, mas pode-se sugerir que o fato esteja ligado ao que Hobsbawn 

(2006:9) define como “tradição inventada”. 
Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por 
regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam 
inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o que implica, 
automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. 
 

Não se quer sugerir aqui que a colonização polonesa e ucraniana sejam uma 

invenção, apenas alertar que a visualidade rotineira do monumento pelos moradores de 

Itaiópolis ou ocasional, por visitantes, poderá levar à crença de que a população 

descende, unicamente, das duas etnias ali representadas. Isso passaria a ser uma 

tradição inventada. 
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Outro aspecto curioso é observar como a maioria dos moradores de Itaiópolis que 

se interessa pelo assunto, com exceção dos integrantes das comunidades ucranianas, 

acredita que as pêssankas produzidas na Páscoa são feitas utilizando a técnica 

considerada tradicional, como se esse fosse o único meio de produzi-las. Tal crença pode 

ser também um reflexo de invenção da tradição, tentando tornar esse objeto um símbolo 

adequado para criar uma identidade para o lugar. 

Assim percebemos também a forma como as instituições culturais do Paraná 

tomaram a cultura ucraniana e em especial, as pêssankas, como patrimônio quase 

exclusivo de seu estado. Tal política hegemônica de apropriação de um bem cultural 

reflete a artificialidade do movimento, que precisa se apoiar em discursos e ações 

governamentais para torná-lo presente e real. Observe-se um trecho do texto de 

Sganzerla (2007:63): “A pêssanka no Brasil tem sua raiz no Paraná: com mais de 80% 

dos 400 mil descendentes de ucranianos do Brasil, o Paraná tem o número mais 

expressivo de artesãos e a tradição mais antiga e requintada da arte das pêssankas.” O 

estado realmente possui o maior número de descendentes da etnia, embora seja 

presunçoso autodenominar-se como produtor mais antigo e requintado do Brasil. 

Os autores alertam que “a força e a adaptabilidade das tradições genuínas não 

deve ser confundida com a ‘invenção das tradições’. Não é necessário recuperar nem 

inventar tradições quando os velhos usos ainda se conservam.” (HOBSBAWN, 2006:16) 

Por vezes o “engessamento” que sofre uma manifestação cultural ao ser 

considerada “tradicional/oficial”, ou seja, ao perder sua capacidade de variabilidade e 

mobilidade, acabam por transformá-la em algo distante e artificial. A força das pêssankas, 

por exemplo, não está concentrada nos documentos, quadros de símbolos ou relatos 

estudados que contam sobre sua técnica e simbologia tradicionais, supostamente trazidos 

da Ucrânia. Sua força está, sim, é em sua produção nas comunidades de descendentes 

de ucranianos, que acreditam na magia inerente a esse objeto, que o mantém vivo a cada 

ano que passa, fruindo-o e deglutindo-o completamente. Mesmo que ornado apenas com 

traços rudes de hidrocor ou minúsculos pontos brilhantes do gliter da cola escolar. 

                                                 

i Ovos de Páscoa produzidos por descendentes de ucranianos residentes na comunidade de Iracema, 

no município de Itaiópolis, Santa Catarina. 

ii Durante a pesquisa realizada em 2006/2007, na comunidade de Iracema, constatamos que existem 

maneiras diferenciadas de produção das pêssankas, as quais classificamos como: pêssankas tradicionais 
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(produzidas por Célia e suas aprendizes segundo a técnica de “ocultamento/revelação”), pêssankas de madeira 

(produzidas por Maurício aplicando tinta acrílica sobre ovos de madeira torneadas) e pêssankas de Iracema 

(produzidas pelos moradores da comunidade e ingeridas como alimento bento no Domingo de Páscoa). 

iii Situe-se o discurso da autora em relação ao ano de publicação do documento: 1983. 

iv Federação de Indústrias do Estado de Santa Catarina. 

v Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 

vi Uma das idealizadoras e coordenadoras do grupo folclórico polonês em Itaiópolis.. 

vii Associação da Juventude Ucraíno-Brasileira. 

viii Associação da Juventude Ucraíno-Paranaense. 

ix Idealizadora do projeto e atual coordenadora da Casa da Cultura de Itaiópolis. Atua também como artista plástica e arte-
educadora, lecionando na UNC – Universidade do contestado – Campus Mafra. 

 

x Durante essa primeira fase, considerada experimental, houve completo envolvimento dos participantes. Raquel relata 
que uma das jovens alunas chorou ao constatar que sua pêssanka havia estourado, quase ao final do processo, 
demonstrando pleno envolvimento emocional com a atividade. A idéia, afirma Raquel, é que o curso torne-se 
permanente, possibilitando o acesso de novas turmas. Ela reconhece que o mesmo só aconteceu por influência da 
valorização que o objeto tem adquirido, principalmente em função desta pesquisa que estamos realizando. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CANCLINI, N. Culturas híbridas. São Paulo: EDUSP, 2006. 

FRADE,I.; CAMPOS, C.; STEFFEN, A. O arquétipo da tradição. In: Congresso Educação, 
Arte e Cultura, Santa Maria-RS, 2007 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 10 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 

HOBSBAWM, E.; RANGER, T. (org.) A invenção das tradições. 4 ed. São Paulo: Paz e 
Terra, 2006. 

SGANZERLA, E. Pêssanka: a arte ucraniana de decorar ovos. Curitiba: Esplendor, 2007. 

SOARES, L. Encontro - produção de artesanato popular e identidade cultural. Rio de 
Janeiro: FUNARTE/Instituto Nacional do Folclore, 1983. 

 
 

Analu Steffen é licenciada em Artes Plásticas pela Faculdade de Artes do 

Paraná, especialista em Interdisciplinaridade pela Unics e em Pedagogia 

Empresarial pelo Inbrape/UNC. Atualmente cursa o Mestrado em Arte e Cultura 



 17° Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas 
Panorama da Pesquisa em Artes Visuais   –  19 a 23 de agosto de 2008 –  Florianópolis 

 913

                                                                                                                                                     

Contemporânea na UERJ, onde defendeu a dissertação A estética diaspórica e a 

dádiva das pêssankas, em 19/03/2008 e aguarda homologação de grau. 

 


