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 “Polônia, terra mãe” 

Polônia, terra Mãe 

Por muitos cobiçada 

Num momento da história 

Do mapa foi riscada 

E de suas terras por estrangeiros 

Passou a ser dominada. 

 

Milhares de filhos teus 

Choraram de emoção 

Porque não queriam 

Sofrer tamanha humilhação 

Principalmente lhes ser proibido 

A língua e a religião. 

 

Servir o exército 

Dominado por outra nação 

Foi a gota d’água 

Para a tomada de decisão 

Deixar a terra natal 

Partir na emigração. 

 

O Brasil foi o escolhido 

Nos registros a memória 

Porque Matka Boska 

Lhes indicara a trajetória. 

Desta forma os poloneses 

Aqui passaram a fazer história. 

 

Muitos foram os Estados 

Onde eles se instalaram 

Mas prefiro destacar 

O Rio Grande do Sul 

Terra em que os imigrantes 

Mata virgem desbravaram. 

Munidos de machado e foice 

Com muita sorte uma enxada 

Plantaram e colheram 

Sementes por Deus abençoadas 

Também construíram casas, igrejas, 

Escolas e sociedades, 

E assim irmanados 

Formaram comunidades. 

 

Hoje, 130 anos passados 

A Polônia é rememorada 

Pelos descendentes e seus filhos 

Que trazem no coração 

A cultura e a história 

Os conhecimentos preservados, 

Brindando as futuras gerações 

Com um precioso Legado. 

(Marli Terezinha Meiger Siekierski, 

escritora polono-brasileira – poema 

publicado nos Anais da 1ª Vitrine 

Literária Polônica do Brasil em 2007). 

 

 



 

 

RESUMO 
 

 
 

Processos constitutivos de agrupamentos e agenciamentos de cunho étnico 
empreendidos por descendentes de imigrantes ambientados em solo brasileiro têm 
sido tema corrente no âmbito das ciências humanas desenvolvidas no Brasil. O 
objetivo desta tese consiste no rastreamento de uma rede de relações 
(associadamente de ordem étnica, política, religiosa, científica etc.) entre poloneses, 
seus descendentes (polono-brasileiros) – e tantos outros actantes humanos e não 
humanos – que têm apresentado repertórios de mobilização étnica polonesa em 
ação (polonidades) através de múltiplas redes sociotécnicas. Em termos 
metodológicos, optou-se por uma abordagem qualitativa que correlaciona técnicas 
pertinentes à perspectiva etnográfica aos pressupostos teóricos da TAR (teoria ator-
rede de Bruno Latour) e estudos da etnicidade. A trajetória da pesquisa 
proporcionou a confecção de descrições sociotécnicas e visibilizou - como efeito de 
uma rede diversificada de negociações e atuações reconhecidamente étnicas - a 
interface de ambientações diversas como ações estratégicas de heterogêneos 
actantes, igualmente mediadores de polonidades, que promovem processos de 
etnicidade em meio à composição multifacetada e plural de coletividades no Brasil. 
 
Palavras-chave: Descendentes de Poloneses; Polonidades; Etnicidades; Teoria ator-
rede. 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 
 

The topic of integrative processes of grouping and ethnic assemblages carried out by 
descendants of immigrants that have settled in Brazil has been an gaining visibility 
within the social sciences in Brazil. The objective of this thesis was to trace a network 
of relationships (of ethnic, political, religious or scientific nature, etc.) among Poles, 
their descendants (Polish-Brazilians) – and so many other human and non-human 
actors – who have demonstrated repertories of Polish ethnic mobilization in action 
(polities) through multiple socio-technical networks. In terms of methodology, I opted 
to use a qualitative approach that correlates ethnographic perspective techniques to 
ANT (Bruno Latour’s Actor-Network Theory) and to studies on ethnicity. The research 
process counted on building socio-technical descriptions and made visible – in effect 
a diverse network of negotiations and recognized ethnic activities – at the interface of 
diverse environments such as strategic actions from heterogeneous actors, who are 
also mediators of polities, that promote ethnic processes in the midst of a 
multifaceted and plural composition of collectivities in Brazil.  
 
Keywords: Polish Descendants, Polishness, Ethnicities, Actor-Network Theory 
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INTRODUÇÃO 

A escolha inicial e delimitação do tema foram decorrentes da minha 

vivência no Brasil meridional, nas cidades de Irati e Prudentópolis, localizadas 

no centro-sul do Paraná, entre os anos de 2007 e 2012, devido à atuação como 

professor colaborador de Sociologia da UNICENTRO/IRATI1. Viver o cotidiano 

dessas cidades levou-me a perceber certa singularidade quanto às formas de 

representação, interação e agenciamentos vivenciados por seus respectivos 

habitantes, sejam os nativos das cidades em questão – cuja maioria é 

descendente de imigrantes eslavos (sobretudo poloneses em primeira 

instância, depois ucranianos, entre outros...), sejam os demais que habitavam 

estas mesmas localidades. O termo “etnia”2 apresentava-se como um relevante 

marcador identitário ao mediar seus respectivos “modos” de ser e fazer, em 

detrimento de uma pretensa e ontológica identidade nacional brasileira e/ou 

regional que os irmanasse meramente como brasileiros3. Assim, a opção pelo 

rastreamento e descrição do processo de produção de polonidades4 foi o que 

                                                           
1 Instituição universitária estadual que, apesar de ter sua sede principal na cidade de 

Guarapuava - PR, também dispõe de sedes em Irati - PR e Prudentópolis - PR, dentre outras 

cidades vizinhas. 

2 
As acepções “etnia”, “etnicidade” e demais conceitos correlacionáveis como “etnogênese”, 

dentre outros, serão devidamente problematizados no transcorrer do último capítulo dessa 
tese. 

3
 A respeito da utilização do termo “etnia” como marcador identitário, eu pude depreender, da 

maioria dos relatos e impressões compartilhados pelos polono-brasileiros por mim 
pesquisados, uma significativa adesão a um reiterado sentimento de pertencimento à Polônia. 
Tal vinculação dava-se, principalmente, em referência à crença subjetiva numa mesma origem 
igualmente étnica e nacional (WEBER, 1991:269) e, em última instância, evocava a experiência 
passada de imigração e colonização dos poloneses. Era como se prevalecesse, em meio aos 
testemunhos contemplados, demonstrações de apego nacional à Polônia que, invariavelmente, 
se tornaram evidências de uma mesma vinculação étnica em solo brasileiro, possibilitando-lhes 
sentirem-se como integrantes de uma mesma coletividade. Ao se verem como pertencentes a 
essa grande comunidade imaginada (ANDERSON, 2008) respaldada no pertencimento à 
Polônia, alguns polono-brasileiros, dentre outros actantes, foram de suma importância para que 
processos fomentadores de redes de polonidades fossem visibilizados como meios de 
reivindicação étnica. 

4
 A acepção “polonidade,” do polonês polkość (KAWKA, 1982: 19 apud FERRAZ, 2007: 68), 

tem seu surgimento na ambiência sócio-histórica dos nacionalismos europeus do século XIX. 
Faz-se aliás necessário especificar a singularidade da condição da Polônia, que, naquele 



17 

delimitei como tema para a confecção desta tese. 

A iniciativa de assumir este tema direcionou-me à formulação de 

descrições mais detalhadas e sociotécnicas acerca de composições de 

polonidades que estavam sendo produzidas de forma multifacetada e, acima 

de tudo, que eu buscasse evidenciar, nos processos geradores destas relações 

de cunho étnico, os heterogêneos actantes5 humanos e não humanos6 

incitados para que essas mobilizações de etnicidade fossem visibilizadas 

associadamente em ação. 

Dentre as formulações de etnicidade vivenciadas pelo povo polonês em 

todo seu processo histórico, busquei primordialmente, em meio aos meus 

intentos de descrições aqui expostos, contemplar, acompanhar e refletir acerca 

das composições étnicas mais contemporâneas, sobretudo em relação aos 

processos de etnização e promoção de sentimento de pertença que são 

produzidos, articulados e negociados por poloneses e seus descendentes, 

entre tantos outros heterogêneos coparticipantes, que se singularizam 

etnicamente acionando diversas formas de mobilização étnica por diferentes 

meios de propagação em redes. 

O acompanhamento dessas manifestações de etnicidade me possibilitou 

igualmente ratificar que o problema de investigação desta proposta de tese se 

                                                                                                                                                                          
período, não existia propriamente, pois se encontrava sob o domínio russo, alemão e austríaco, 
e, posteriormente, Império Austro-Húngaro, a partir de sua última partilha em 1795. Assim 
sendo, sem existir enquanto Estado com capacidade de promoção de um sentimento de 
pertença nacionalista, tal qual era concebido tradicionalmente no âmbito do século XIX 
(HOBSBAWM, 1990), tem-se originariamente a formulação de um nacionalismo polonês 
singular, formulado inicialmente por intelectuais poloneses e constituído por características 
diferenciadas relativas às diversas etapas sócio-históricas da Polônia, que tinha como maior 
intuito a restauração da independência da Polônia. 

5
 De acordo com Latour (2001) o termo “actante” é designado para tudo aquilo que detém 

poder de ação e/ou agência e apresenta-se associado a outros actantes quando está 
produzindo algum efeito em rede. Assim, a abordagem latouriana aciona o termo actante em 
substituição do termo ator ou agente justamente por igualmente contemplar a atuação de não 
humanos em meio às associações. 
6
 O uso da acepção “não humano” referenda-se em Latour (2001) quando ele, em meio ao 

exercício etnográfico da prática científica, reconhece o potencial de agência e de produção de 
efeitos no mundo de elementos diversos quando associados a humanos em relação, tal como 
ocorre em relação equipamentos, artefatos de inscrição, materiais, entre outros. Assim, em 
relação aos processos de etnização que implicam efeitos de polonidades, pode-se mencionar 
uma série de artefatos reconhecidamente étnicos pelos descendentes, tais como documentos, 
imagens, narrativas impressas, eventos e práticas polônicas diversas, etc. 
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consolidava à proporção que eu perseguia o objetivo de investigar, mapear, 

descrever e analisar essas redes expressas nos repertórios de agenciamentos 

e reivindicações de pertencimento étnico a partir da forma como são 

produzidas associadamente por agências de poloneses, polono-brasileiros, 

entre demais actantes, na interface de ambiências locais, impressas e virtuais 

das redes sociotécnicas. Tal objetivo foi, portanto, justificado em meio ao meu 

processo investigativo, mediante a averiguação de agências étnicas que se 

desterritorializaram e se propagaram no âmbito da amplitude de redes 

sociotécnicas em diferenciadas instâncias, tal como será evidenciado no 

terceiro capítulo desta tese. 

Ainda em consonância com o objetivo geral desta tese, foi possível 

depreender acerca dos poloneses e polono-brasileiros observados, tanto nas 

vivências cotidianas, como nas representações mais comumente veiculadas 

em meios impressos e virtuais, que, de forma consciente ou não, 

apresentavam representações embebidas de um constante processo de 

negociação étnica sobre as identificações polônicas que nutriam, mesmo 

quando não estavam nas ambiências pesquisadas. Eram e continuavam 

sendo, perante o que foi possível deduzir a partir das impressões formuladas 

em meio à pesquisa de campo, como também a partir das narrativas e imagens 

impressas e nas veiculadas por estes no ciberespaço (rede social Facebook), 

representações que poderiam ser reconhecidas como identidades situacionais, 

tal como o já estipulado por Barth (2000). Eu pude cogitar que composições 

identitárias polônicas, de forma similar ao já teorizado como identidades 

situacionais, se instauravam e se revitalizavam através de processos de 

autodescrição, ou, noutros termos, podendo ser avaliadas como processos de 

etnogêneses pelo significativo dinamismo e hibridação apresentados7. 

Pude igualmente perceber que a identificação étnica respaldada na 

origem polonesa era mais uma entre outras identificações demonstradas e 

reivindicadas pelos indivíduos para se diferenciar. Isso pode ser averiguado a 

partir de posicionamentos e filiações expressas por estes em vivências 

                                                           
7
 As teorizações e análises a respeito dos processos de autodescrição e etnogêneses são 

apresentadas no quarto capítulo desta tese. 
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observadas no seio de suas entidades, nas publicações polônicas impressas e 

no âmbito da internet. Nesse sentido, alguns objetivos específicos inicialmente 

expressos em problematizações mostraram-se substanciais para a confecção 

desta proposta de tese, promovendo, acima de tudo, a relevância da 

elaboração da meta de estudo a ser desenvolvida, com questões: como se 

configuravam as manifestações de etnicidade em rede entre os descendentes 

de poloneses e outros actantes não humanos? No âmbito dos agenciamentos e 

coletivos em rede, quais são as atuações de cunho étnico e formas de relações 

associativas, e sob quais circunstancias são elas acionadas, enfatizadas e/ou 

manipuladas? Qual a coerência e significado, em termos sociológicos, das 

reivindicações de cunho étnico para os polono-brasileiros, e sobretudo dos 

agenciamentos articulados em rede (no continuum entre ambientes locais e 

virtuais) que assumem uma amplitude local-global, tais como os engendrados 

entre polono-brasileiros e demais actantes? 

Essas foram algumas das indagações, surgidas das observações em 

campo, que nortearam os objetivos desta pesquisa em relação à persecução 

de um maior entendimento do por que e mediante quais condições o 

sentimento de pertença étnico polônico é articulado e mobilizado por 

poloneses, seus descendentes, entre demais actantes associados na 

contemporaneidade, sob a configuração de agenciamentos e coletivos 

delineados em redes sociotécnicas múltiplas que lhes fazem assumir grandes 

proporções. 

Ambicionei compreender, acima de tudo: como são estabelecidas 

composições de etnicidades plurais, diversificadas, sobretudo do que se pode 

depreender das atuações em redes sociotécnicas; qual o sentido do 

autorreconhecimento e engajamento evidenciado pelos indivíduos/actantes que 

se identificam nesses repertórios étnicos e que se promovem como 

diferenciados no meio em que se encontram inseridos; por que, em muitos 

casos, determinados actantes, em detrimento de tantos outros, destacaram-se 

como prováveis “agentes de etnicidade”, posicionando-se etnicamente de 

forma mais influente que os demais no que diz respeito ao alcance e amplitude 

de suas atuações nas redes de que participam e compartilham. 
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Além de ter que pensar nas muitas respostas minhas indagações 

requeriam, fui também influenciado a ponderar, em meio aos meus percursos 

de rastreamento de polonidades, o quanto o uso deste termo no plural, tal 

como ocorre com a acepção “etnicidades”, passava a assumir coerência, pois 

assim a devida ênfase em suas múltiplas possibilidades de configuração era-

lhe dada.  

Tal entendimento começou a ser delineado quando persegui a 

compreensão de contradições com as quais eu me deparava reiteradamente 

em diversas cidades herdeiras do processo migratório polonês na região sul do 

Brasil: o que motivava significativa parcela de habitantes dessas cidades, 

mesmo sendo reconhecidos como brasileiros mediante um primeiro olhar– pelo 

uso da língua portuguesa como qualquer outro brasileiro e por não exibirem 

demais sinais diacríticos diferenciadores no seu dia a dia – a pautar suas vidas, 

em suas diversas formas de inserção (vida familiar, religiosidade, relações de 

sociabilidade, entre outros), na distinção em relação aos outros em termos 

étnicos? Por que muitos daqueles indivíduos, sobretudo os descendentes de 

imigrantes, investiam esforços em modos de representação, atuação e 

distinção étnica, quando muitos já pertenciam a gerações posteriores de 

imigrantes poloneses, já nascidos, socializados e estabelecidos nessa região 

no Brasil, sem nem mesmo, em sua grande maioria, falar o idioma de seus 

ancestrais? 

Pouco tempo passado da curiosidade inicial, decidi conhecer melhor o 

universo das representações e das manifestações étnicas vivenciadas por tais 

indivíduos de origem polonesa, os polono-brasileiros, que se faziam presentes 

não só nas cidades pesquisadas do centro-sul do Paraná centro-sul do Paraná, 

como também em outras cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul que compartilhavam da mesma ascendência polonesa. 

Assim, os dados introdutórios para a pesquisa e, claro, para a 

formulação das primeiras hipóteses e problemática, referiram-se 

predominantemente à minha imersão em cidades do Brasil meridional que 

foram edificadas sob a herança do processo migratório majoritariamente 
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polonês. Algumas outras cidades foram selecionadas e pesquisadas, desde 

então, com o propósito de investigar as manifestações de etnicidade para a 

formulação do projeto inicial que desencadeou a confecção desta tese. 

 

Mapa 01 - Ambientação do processo migratório polonês no Brasil meridional 

 

Fonte: Cidades Contemporâneas, 2016. 
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i Antecedentes, imponderáveis e escolhas viabilizadoras da trajetória de 

pesquisa 

Muitos foram os imponderáveis iniciais que antecederam à sensação de 

ser moderadamente aceito em meio aos descendentes de poloneses. Muitas 

são as lembranças de tentativas de aproximação que não tiveram o êxito 

esperado. As situações iniciais de inserção na pesquisa, que me levaram 

inexoravelmente à condição de ser observado diferentemente, suscitando 

curiosidades alheias tantas – que foi o que se deu nessa primeira e resistente 

fase de desconforto, quando me sentia “o de fora” –, induziram- me à decisão 

de ultrapassar essa etapa inicial e perscrutar melhor esse universo sem me 

permitir ser tão condicionado por pré-noções a respeito dos polono-brasileiros. 

A abertura ao desconhecido a partir das muitas indagações que 

direcionei aos descendentes de poloneses sempre que oportunizado nas 

muitas interações vivenciadas nesse cotidiano étnico singular – com os 

vizinhos, nos estabelecimentos nos quais eu me alimentava e/ou adquiria 

mantimentos, no meu local de trabalho e tantos outros ambientes–,repercutiu 

num avanço da minha postura diante dessa pesquisa que se evidenciou num 

significativo esforço para minimizar a barreira da desconfiança inicial a meu 

respeito. Estrategicamente, galguei então outras possibilidades de projetar meu 

interesse sobre essa ancestralidade polonesa que os vinculava para além de 

tantas dissonâncias. 

Eis então que os laços de amizades construídos com muitos 

descendentes de poloneses, o que me ofereceu subsídios e abriu caminhos 

possíveis para a investigação, instigaram-me a problematizar essa singular 

realidade étnica como objeto de pesquisa. 

Nesse sentido, caminhos possíveis foram traçados para acompanhar as 

trilhas e ramificações das manifestações de etnicidade. As cidades 

investigadasforam, no estado do Paraná, Araucária, Campo Mourão, Curitiba, 

Irati, Mallet, Prudentópolis, Rio Azul e São Mateus do Sul. No Estado de Santa 

Catarina foram privilegiadas as cidades de Canoinhas, Criciúma, Brusque, 

Florianópolis, Indaial, Itaiópolis, Orleans, São Bento do Sul e, por último, porém 
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não menos importante, no estado do Rio Grande do Sul, podem-se destacar as 

cidades de Porto Alegre, Áurea, Erechim, Dom Feliciano, Nova Prata, Caxias 

de sul e Bento Gonçalves. 
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Mapa 02 - Pesquisa de campo e coleta de dados em cidades herdeiras do processo migratório polonês 

 

 

Fonte: Cidades Contemporâneas, 2016. 
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O período de interação vivenciado com polono-brasileiros em suas 

comunidades, participando de vivências cotidianas e eventos de cunho étnico 

produzidos por eles (jantares, missas, apresentações de grupos folclóricos e 

demais eventos organizados por sedes da BRASPOL e pelo Consulado de 

Polônia em Curitiba, entre outras entidades) e compartilhando momentos de 

contemplação e narração de suas vivências e memórias individuais e coletivas, 

tornou possível uma compreensão inicial sobre a concepção mais generalizada 

que eles tinham sobre si enquanto descendentes de poloneses, polacos e/ou 

polônicos. 

Em relação a isso, houve um aspecto que me suscitou maiores 

esclarecimentos sobre as designações “polaco”, “polonês” e “polônico”: a forma 

como estavam sendo produzidas e negociadas, em termos gerais, as 

diferenças de sentido entre tais designações entre os polono-brasileiros. Dentre 

as versões emitidas pela maioria dos descendentes de poloneses, e outras 

veiculadas por publicações direcionadas aos polono-brasileiros, optou-se, para 

os propósitos desta tese, por adotar o entendimento mais recorrente de muitos 

polono-brasileiros , sobretudo daqueles que se destacavam quantos às suas 

agências de etnicidade. 

Para além das diferenciações identificadas em esclarecimentos emitidos, 

tanto em contatos presenciais quanto em publicações, destacam-se aqui 

alguns pronunciamentos que se singularizam pela sua abrangência e 

intensidade, de forma a autorizarem seus respectivos emissores na condição 

de porta-vozes étnicos polônicos, ou melhor, como agentes de etnicidade nos 

meios em que atuavam, mesmo que em muitos casos tais identificações se 

dessem informalmente, por suas atuações junto aos demais polono-brasileiros. 

Alguns destes descendentes de poloneses chegaram a ser objeto de 

meu interesse de estudo na medida em que foram sinalizados por seus pares 

como autênticos atuantes em prol das mobilizações de polonidades. Nestes 

termos, destacaram-se, entre demais polono-brasileiros, o Sr. André Hamerski, 

polono-brasileiro e vice-presidente da BRASPOL (Representação Central da 

Comunidade Brasileiro-Polonesa no Brasil), residente na cidade de Nova 
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Prata/RS, e o padre polonês Zdzislaw Malczewski SChr – reitor da Missão 

Católica Polonesa no Brasil em Curitiba/PR, autor de inúmeros livros e 

escritos8, em geral sobre a presença polonesa no Brasil, e redator de revistas 

polono-brasileiras (Projeções e Polonicus). Outros descendentes também se 

fizeram relevantes como informantes nos momentos iniciais da pesquisa, tais 

como: o funcionário do Consulado da República da Polônia em Curitiba, o 

polono-brasileiro Paulo Cesar Kochanny; o presidente da BRASPOL em São 

Mateus do Sul/PR; o polono-brasileiro Sandro Zimny Vitonski ; e o Presidente 

do núcleo BRASPOL de Porto Alegre/RS e um dos sócios fundadores da 

empresa polônica Editora Rodycz & Ordokowski, o polono-brasileiro Sidnei 

Chmiel Ordakowski, entre outros, que, de certa forma, professavam 

sucintamente versões mais generalizadas e fundamentadas sobre as 

dicotomias compartilhadas por descendentes de poloneses, sobretudo dentre 

os que militam em nome das manifestações de etnicidade propagadoras de 

imagens e representações da Polônia do passado e do presente. 

Em outros termos, uns e outros polono-brasileiros reiteraram percepções 

conectáveis em relação ao que muitos outros já tinham me informado 

predominantemente como consensual: que o termo polonês, no Brasil, 

adjetivava os nascidos na Polônia, logo, portadores de nacionalidade polonesa, 

o que se dá em decorrência da presença de intelectuais nacionalistas 

poloneses no Brasil no século XIX que acionam tal designação a partir da 

expressão polonais/polonaise, corrente na língua francesa. 

Em relação ao termo polaco(a), esclareceram que em Portugal, entre 

outros países, ele é usado para adjetivar os nascidos na Polônia e/ou 

portadores de nacionalidade polonesa, mas que no Brasil, entretanto, ainda na 

atualidade, a expressão é majoritariamente associada aos descendentes de 

                                                           

8 
Entre alguns dos principais títulos da autoria do Padre Zdzislaw MALCZEWSKI SChr – muitos 

deles apresentando edições e/ou configurações bilíngue (português/polonês) – direcionados a 
poloneses e, sobretudo, à coletividade polônica do Brasil, destacam-se: A presença dos 
poloneses e da Comunidade polônica no Rio de Janeiro, Warszawa 1998, pp. 300; Perfis 
polônicos no Brasil (coautoria c/ Ruy Christovam Wachowicz), Curitiba 2000, pp. 476; 
Solicitude não apenas com os patrícios. Missionários poloneses no Brasil, Curitiba 2001, 
290 p; Polskie ślady w Brazylii / Marcas da presença polonesa no Brasil (edição bilingue), 

Warszawa 2008, pp. 320. 
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poloneses, sendo inclusive relacionada a representações exógenas 

estereotipadas, estigmatizantes, construídas como efeito dos processos 

históricos das ocupações sofridas pela Polônia e que vão surtir efeitos e 

desdobramentos até nas levas migratórias para o Brasil. 

Assim, fui repetidamente esclarecido de que os imigrantes poloneses, 

sobretudo seus descendentes polono-brasileiros do sexo masculino, eram 

normalmente associados à rudeza e ao alcoolismo (o que não era 

necessariamente interpretado como algo depreciativo, o que tive a 

oportunidade de perceber, algumas vezes, por exemplo, ao ouvir a 

referênciaao reiterado consumo álcool, principalmente da cerveja e/ou vodka, 

como um traço distintivo do gênero masculino e característico da cultura 

polonesa, implicando muito mais orgulho étnico do que propriamente 

desconforto), enquanto as mulheres eram, sobretudo, associadas à 

prostituição, principalmente no Rio de Janeiro e outras localidades do Brasil 

Meridional, onde poderiam ser reconhecidas por "polacas", mesmo as que não 

fossem de fato, bastando que apresentassem um biótipo singular, como o fato 

de serem loiras. 

Observei que, entre as muitas justificativas que implicavam 

deslocamentos e/ou distanciamentos de sentido nas designações ‘polonês (a)’ 

e ‘polaco (a)’, a mim apresentadas de forma mais contundente, algumas se 

destacavam pela abrangência que o termo assumia. Eram posicionamentos 

emitidos de forma entusiasmada por indivíduos comprometidos com sua 

ancestralidade polonesa e, sobremaneira, com o ativismo decorrente desse 

interesse étnico. A gradativa identificação com o termo polônico(a), que em 

poucos se dá a partir da raiz latina “polonicus” em referência a tudo que 

corresponde à Polônia (cultura, tradições, costumes, memórias etc), mostrou-

se de forma mais evidente em sua pluralidade – semelhantemente ao que 

ocorre com a noção de polonidades –, à proporção que foram se tornando 

visíveis suas diversas acepções para significar pessoas, objetos, traços, 

marcas ou coisas em geral. Mesmo sendo esses indivíduos reconhecidamente 

mestiços, ambientados em localidades distanciadas da Polônia geográfica e 

historicamente (tal como os polono-brasileiros no Brasil meridional, dentre 
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outras localidades), eles estabeleciam, nesses novos ambientes, estreitas 

relações, associações e hibridações respaldadas na conectabilidade com a 

nação polonesa e seu processo histórico. 

Assim, muitas dessas proposições elucidadas por polono-brasileiros 

foram me levando a associar significativa parcela de suas manifestações de 

etnicidade e apropriações plurais à acepção polônico (a) à proporção que se 

evidenciavam em processos híbridos e sociotécnicos, logo, passíveis de serem 

remetidos a processos de etnogêneses. Na verdade, possíveis configurações 

de etnogêneses – processo que será descrito e analisado no decorrer do 

quarto capítulo desta tese –, pois, por mais que muitos desses polono-

brasileiros afirmassem sua autenticidade étnica, alegando uma ancestralidade 

pura e essencializada, em muitas circunstâncias nas quais foram indagados, no 

entanto, o teor de suas próprias argumentações e autodescrições étnicas e 

performáticas me evidenciavam o contrário, remetendo ao dinamismo e 

hibridação de processos étnicos nos quais eles se encontravam inseridos.  

As continuadas incursões em muitas das localidades aqui já 

mencionadas, junto a uma trama de interações entre descendentes de 

poloneses, inevitavelmente, permitiram minha introdução em muitos outros 

domínios (construções, monumentos, impressos, internet, entre outros) nos 

quais mobilizações étnicas se apresentavam de forma bem mais significativa, 

em grande medida sobressaindo-se e/ou condicionando as demais iniciativas 

individuais e coletivas. Eis que emergiu o interesse de rastrear mais 

propriamente como se constituem estas heterogêneas redes9 de 

agenciamentos entre polono-brasileiros e demais actantes que se encontravam 

mediadas pelo aporte das manifestações de polonidades. 

Nestes termos, ao trilhar os caminhos que pudessem me levar às 

manifestações de etnicidade, muitas foram as sinalizações que me fizeram 

testemunhar vestígios, marcas e registros polônicos. Ao me induzirem e 

enfatizarem relevância no conhecimento e contemplação de muitas localidades 

                                                           
9
 A acepção “rede” tal como aciono neste trabalho está baseada em Bruno Latour (1994) e será 

desenvolvida no decorrer dos capítulos. 
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e materializações, singulares por suas marcas da origem polonesa – escritos, 

publicações, monumentos, construções, igrejas/ santuários católicos, entre 

outros itens –, essas sinalizações, simultaneamente, me orientaram no 

mapeamento e demarcação de materializações de expressões de etnicidade 

heterogêneas que me permitiram depreender a pré-existência de um possível 

processo dialético de fabricação étnica: havia materializações de etnicidade 

que se apresentavam ora como efeitos de atuações/práticas/agências 

polônicas diversas, ora como actantes, dialeticamente resultando em outras 

composições étnicas. 

Dentre as tessituras de etnicidade mapeadas, pode-se destacar, pela 

representatividade que assumiam em rede: a permanência de casas antigas 

que invocavam e rememoravam os modos típicos de viver de imigrantes 

poloneses pioneiros, singulares pelos seus lambrequins nos beirais; as muitas 

igrejas, santuários e paróquias apontadas como marcos de etnicidade – quer 

pelas atuações de padres poloneses de outrora, quer pela permanência, na 

atualidade, de corais e missas bilíngues (português/polonês); e os vários 

cruzeiros e/ou capelinhas que se encontram ambientados principalmente em 

algumas localidades que são desdobramento de colônias polonesas no Brasil, 

tais como os que se encontram nas imediações de Curitiba-PR, na colônia 

Dom Pedro, em memória ao centenário da imigração polonesa na região 

(1876- 1976) e nas imediações de Dom Feliciano/RS, em memória aos 

imigrantes poloneses que se instalaram nessa região desde 1891 (ambos com 

inscrições bilíngues – português/polonês), entre tantas outras que poderiam ser 

aqui relatadas. 

É importante destacar a significativa existência de inúmeros bustos e 

monumentos dedicados ao santo católico e Papa polonês João Paulo II, em 

muitas das localidades pesquisadas, que funcionavam como um demarcador 

de sentimento étnico. Igualmente reverenciada pelos polono-brasileiros é a 

padroeira da Polônia, Nossa Senhora de Czestochowa (também conhecida, no 

Brasil, pela denominação Nossa Senhora de Montes Claros). Ambos são 

enfaticamente venerados no formato de imagens, bustos, gravuras e quadros, 

e são rememorados enormemente em festividades e ambientes que, por sinal, 
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são eventos de cunho étnico e religioso. 

Podem ainda ser mencionadas algumas ocasiões da pesquisa em que 

visitei e participei de ambientes e eventos étnicos promovidos por 

descendentes de poloneses nos quais a contemplação daqueles santos 

católicos se fazia inevitável, mostrando o quanto eram percebidos como 

entidades proeminentes no universo polônico: o parque denominado Bosque 

do Papa, em Curitiba (assim chamado após a visita do Papa à cidade, em 5 de 

julho de 1980), onde vi a benção dos alimentos do Sábado de Aleluia, 

exposições de ovos de páscoa (pisanki), apresentações de folclore polonês 

pelos grupos folclóricos polônicos existentes no Brasil meridional (tais como os 

grupos folclóricos Wisla e Karolinka, do Paraná); as muitas visitas a lares de 

descendentes de poloneses, onde era possível observar a reverência  aos 

santos citados, além de outros artefatos que os vinculavam à Polônia. 

Assim, ao assumir este propósito de pesquisa, me foi possível 

problematizar o fato de que determinadas expressões que envolviam os 

polono-brasileiros, tais como os termos polaco e/ou polaca, muitas vezes 

envoltas a um teor altamente estigmatizante10, pudessem ser proferidas pelos 

próprios descendentes de poloneses. 

Essas acepções mostravam-se naturalizadoras de uma condição 

deveras estereotipada, e, quando acionadas, nas mais diversas situações, 

oscilavam entre diferentes versões e apropriações, configurando-se num 

regular processo de generalização de estereótipos11. Por outro lado, em 

                                                           
10 

O termo “estigmatizante”, tal como se encontra aqui usado, ampara-se no conceito de 
estigma do sociólogo Erving Goffman (1983) e está aqui correlacionada tanto aos polono-
brasileiros quanto a outros indivíduos que foram também julgados por portarem características 
similares. De fato, ao estabelecer contato com muitos descendentes de poloneses em 
ambientes e localidades diversas, obtive narrações acerca de situações nas quais polono-
brasileiros, e outros indivíduos cujos traços eram-lhes similares (loiros(as), traços faciais, porte, 
modos de ser etc.), encontraram-se na condição de serem sarcasticamente reconhecidos e/ou 
rotulados como polacos ou polacas. Em muitas situações narradas, ser visto como polaco(a) 
equivalia a ser diferentemente  e sarcasticamente avaliado como dissonante do que era 
almejado para a ordem social, ou seja, correspondia a não ser devidamente valorizado pela 
associação a variáveis depreciativas tais como rudeza, alcoolismo, ignorância, modos de vida 
da colônia etc. 

11
 A utilização do termo “esteréotipo” para descrever algumas nuanças percebidas no convívio 

com descendentes de poloneses que se reconheciam ou eram apontados como polacos e/ou 
polacas foi inspirada na primeira e mais corriqueira percepção que obtive ao tentar 
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contraposição a essas representações estereotipadas, também constatei 

iniciativas, por parte de alguns polono-brasileiros, de reconfiguração de sentido 

dos termos polaco e polaca12 como meio de construir uma imagem positiva 

para si mesmos. 

Uma maior inserção nas vivências de muitos polono-brasileiros tornou 

visíveis posicionamentos étnicos diferenciados, comprometidos com uma 

etnicidade positivada, que, sob a configuração de uma extensa rede de 

polonidades, passavam a assumir destaque como um relevante tema de 

discussão e reflexão. 

Ocasionalmente, via-me apresentado a alguns meios de informação, 

comunicação e interação que, sob muitas formas, me intimavam a fazer um 

balanço sobre como se processavam as formas de etnicidade vivencidas com 

essa roupagem polônica. No entanto, quanto mais eu me dispunha a 

compreender como se constituíam essas redes de etnicidade – inclusive diante 

do significativo desconhecimento, e por vezes desinteresse, de maioria dos 

descendentes de poloneses por questões de ordem étnica –, mais me 

surpreendia quanto a uma multiplicidade de iniciativas efetivadas por alguns 

desses polono-brasileiros que, individualmente e/ou coletivamente 

organizados, imersos na contemporaneidade, acionavam estratégias plenas de 

motivações étnicas diferentemente contextualizadas numa diversidade de 

ambientações de multifacetadas redes de polonidades, tais como as que são 

apresentadas, sobretudo, no transcorrer do terceiro capítulo desta tese. Como 
                                                                                                                                                                          
acompanhar os processos de etnização que delineavam diversas condutas e representações 
referentes a muitos desses descendentes. Ao ouvir, quase cotidianamente, expressões como 
“Polaco burro!”, ”Trocou a bandeira por um pedaço de broa!”, “Polaco melado!”, “Coisa de 
polaco!”, “Só podia ser polaco!”, busquei acompanhar, sobretudo, como tais imagens 
depreciativas, já naturalizadas, passavam a ser deslocadas por alguns descendentes/ actantes 
em nome de redes sociotécnicas de mobilização étnicas positivadas, sendo este, inclusive, o 
propósito maior desse trabalho. Sobre “estereótipo”, ver: HALBWACHS (2004); LIPPMANN 
(1965); AMOSSY (1991). 

12 Dentre os poucos e controversos escritos que argumentam em favor do termo polaco como 

não sendo pejorativo, ou melhor, que apresentam uma defesa de cunho histórico favorável a 
este termo - em substituição ao termo polonês - como designativo válido para todos poloneses 
e seus descendentes, destacam-se as obras do jornalista e historiador Ulisses Iarochinski. A 
partir de livros como “Saga dos Polacos - a Polônia e seus emigrantes no Brasil (2000)” e. 
“Polaco: Identidade Cultural do Brasileiro Descendente de Imigrantes da Polônia (2010)”, 
Iarochinski tem travado uma batalha em meio aos demais polono-brasileiros para deslocar 
históricas controvérsias e cargas de preconceito que circunscrevem o termo polaco e, assim 
sendo, restabelecê-lo como termo gentílico. 
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abarcar a amplitude e extensão das redes de etnicidade vivenciadas por esses 

polono-brasileiros? 

A singularidade desta indagação me fez perseguir a formulação de uma 

hipótese central para a pesquisa. Com efeito, esta foi sendo tecida 

gradativamente a partir do que o meu rastreamento de processos subjacentes 

às representações e práticas de reatualização/reformulação étnica polonesa 

(denominados igualmente como polonidades no decorrer deste trabalho) pôde 

averiguar no sul do Brasil sob configurações diversas e visibilizadas em termos 

de redes sociotécnicas. 

Na impossibilidade de me precipitar com uma moldura teórico-

metodológica que abarcasse a multifacetada produção de etnicidade 

anteriormente ao meu acompanhamento dos actantes envolvidos na formação 

de suas respectivas composições, a originalidade desta problematização me 

impulsionou a compreender quais entes associados estariam em jogo na 

constituição destas redes, ou melhor, quais heterogêneos actantes através de 

suas agências, associadamente, antecediam às composições de 

agenciamentos e coletividades que, muito mais que meramente étnicos, se 

revelavam amplamente sociotécnicos, a evocar um arsenal de práticas 

relativas ao que compreendiam como sendo uma causa polonesa. 

O acompanhamento de tais iniciativas me levou sucessivamente a crer 

que, ao seguir heterogêneos actantes envolvidos na produção das redes, eu 

estava igualmente presenciando a produção de iniciativas de promoção, 

resistência e/ou reelaboração de elementos étnicos. Estes perpassavam 

repertórios relacionados tanto ao que se considerava como o processo 

histórico da imigração polonesa, que era preciso salvaguardar, quanto à 

relevância de revestir de etnicidade as coletividades nas quais os polono-

brasileiros se encontravam inseridos, o que foi possível depreender dos 

desdobramentos sociotécnicos em rede a partir dos intentos de 

elaboração/reelaboração étnica (igualmente acompanhados e descritos no 

terceiro capítulo desta tese). 

Nestes termos, parti do pressuposto de que as atuações de cunho étnico 
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individualizadas e/ou coletivas, implementadas por actantes humanos e não 

humanos associados entre si – sobretudo no âmbito de algumas entidades 

polonesas e polônicas, que, posicionando-se como agentes de etnicidade, 

produziam publicações impressas e/ou no ciberespaço com as redes sociais 

(Facebook), porém respaldadas nas suas respectivas localidades de origem 

e/ou de participação, –, têm propiciado a emancipação e valorização de 

processos étnicos polônicos em rede, cuja origem reside no que reivindicam 

como arcabouço cultural polonês trazido pelos imigrantes poloneses ao Brasil. 

Para os propósitos do tema de estudo aqui apresentado, fui levado a 

acreditar, após os percursos de rastreamento de polonidades em ação, que 

relações múltiplas se potencializam no âmbito de diversos pontos das redes 

sociotécnicas. Heterogêneos actantes eram incitados à medida que se 

comportavam como significativos mediadores de polonidades em ação. Com 

efeito, estes actantes associados, para além de proporcionarem formas de 

interação e comunicação desterritorializadas, em termos gerais, igualmente 

demonstravam conterem em si o potencial de agregar humanos e não 

humanos em rede e, assim, arregimentar identificações múltiplas na 

contemporaneidade.  

Nesse sentido, a relevância das atuações desses múltiplos actantes em 

rede como agentes de etnicidade foi se evidenciado, uma vez que muitos 

descendentes já estariam praticamente integrados aos demais brasileiros. As 

iniciativas de resgate e reatualização que me foram visibilizadas acerca do que 

se considerava como sendo “herança cultural polonesa”, mesmo que de forma 

híbrida em meio a redes sociotécnicas envolventes, passavam a evocar meios 

de restauração da memória e etnicidade. 

Para tanto, ainda foi necessário eleger algumas entidades polonesas e 

polônicas – BRASPOL, Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba, 

Escola de Animadores Culturais Polônicos –, publicações polônicas – Anais da 

Comunidade Brasileiro-Polonesa, revistas Projeções e Polônicos, literatura 

polônica e obras acadêmicas –, e, ainda, a produção de polonidades 

arregimentada pelo agrupamento virtual em ação “Descendentes de Poloneses 
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no Brasil” (rede social Facebook), que foi acompanhada e problematizada no 

terceiro capítulo e tornaram exequível a observação e reflexão acerca das 

atuações de mobilização étnica expressas em interações sociotécnicas 

continuadas entre os heterogêneos actantes associados em torno do que 

mobilizavam como sendo herança cultural polonesa. 

Esse singular legado cultural, associado a um extenso repertório de 

práticas e materializações relacionadas aos ancestrais poloneses que 

migraram para Brasil, age em rede sob a condição de mediadores de memórias 

e catalisadores de ações tornando possível que, entre eles, resultem interações 

como efeitos sociotécnicos. 

De forma análoga à abordagem de Latour (2001), pode-se mensurar o 

estabelecimento de redes de polonidades simétricas nas quais poloneses e 

seus descendentes, dentre outros actantes, associadamente, forjam práticas e 

materializações polônicas interferindo diretamente sobre si mesmos. No 

entanto, estas práticas e plurais materializações igualmente interferem nos 

seus modos de ser e viver o que assumem como etnicidade. Configuram-se 

assim coletividades e associações polônicas híbridas nas quais há humanos e 

técnicas, ou seja, todo um aparato sociotécnico, como nos aponta Latour 

(2001), que age situacionalmente em rede como mediador por meio de uma 

incessante troca de propriedades entre heterogêneos actantes humanos e não 

humanos: “do que se aprendeu de não humanos e se transferiu para a esfera 

social e do que se ensaiou na esfera social e se re-exportou para os não 

humanos” (p. 243). 

Assim, os discursos e expressões de etnicidade em redes sociotécnicas 

foram, sucessivamente, desde minhas primeiras observações, retratando 

heterogêneas dimensões de mobilização muito mais que meramente étnicas, 

com amplitude e visibilidade muito maior que as iniciativas mais pontuais 

encerradas por indivíduos e comunidades enraizadas em localidades 

específicas, nas quais prevalecia um raio de influência étnica e abrangência 

muito mais restrita. 

Com efeito, a confecção desta tese me orientou no desvendar do quanto 
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tais negociações e atuações étnicas em redes sociotécnicas extensas, muitas 

vezes, projetaram poloneses, seus descendentes, coletivos de cunho étnico 

polonês, entre demais actantes em rede, como “agentes de etnicidade” 

(guardiães da tradição), simultaneamente ao fato que se configuravam em 

processos de promoção identitária e de “etnicização” que tem concorrido 

igualmente como componentes para a composição multifacetada e plural da 

sociedade brasileira na atualidade. 

Esta tese foi desenvolvida em quatro capítulos. O primeiro capítulo, 

intitulado Primórdios da imigração polonesa no Brasil e as polonidades: 

efeitos de redes sociotécnicas, apresenta um esboço do processo histórico 

que incitou levas migratórias de poloneses em direção ao Brasil e o meu 

movimento de rastrear as representações e materializações de etnicidade 

resultantes da constituição e propagação de processos de etnização em redes 

dinâmicas e sociotécnicas (onde o “social” e o técnico apresentam-se 

indissociavelmente atrelados). 

No segundo capítulo, As escolhas metodológicas para rastrear 

polonidades, exponho o intento de descrição sociotécnica, tanto das 

ferramentas teórico-metodológicas que viabilizaram o estudo em questão, 

como das estratégias e percursos trilhados para a composição desta tese. 

Busquei ainda expor a trajetória de minha imersão na pesquisa de campo – tão 

detalhadamente quanto possível –, como também explicitar a relevância de se 

ponderar em termos metodológicos sobre qual deve ser o modo de efetivar 

uma pesquisa na qual seu objeto apresenta substancial fluidez, visibilidade e 

propagação. 

No terceiro capítulo, intitulado Seguindo coletividades de cunho 

étnico polonês: BRASPOL, Consulado Geral da República da Polônia no 

Brasil, Escola de Animadores Étnicos Polônicos etc., apresento, à luz da 

teoria do Ator-Rede de Bruno Latour, como a produção de diferentes versões 

de polonidades se tornaram visíveis, para mim, a partir das agências, tramas e 

negociações entre heterogêneos actantes humanos e não humanos. Apresento 

amplamente como minha trajetória de pesquisa me levou a rastrear uma 



36 

pluralidade de actantes a partir de suas respectivas agências, tramas e práticas 

em redes sociotécnicas, nas quais fui gradativamente podendo acompanhar o 

modo pelo qual composições de polonidade em ação são tramadas sob 

heterogêneas configurações conectadas entre si – por entidades (BRASPOL, 

Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba, Escola de Animadores 

Culturais Polônicos etc.), por publicações (Anais da Comunidade Brasileiro-

Polonesa, revista Projeções, revista Polônicos, literatura polônica e obras 

acadêmicas), e por agrupamentos virtuais (Descendentes de Poloneses no 

Brasil, no Facebook, entre outras conexões virtuais), me permitindo, 

sobremaneira, visualizar o que “faz fazer” tais processos de etnização polonesa 

movimentar-se em redes socitécnicas de polonidades em ação. 

No quarto capítulo, A repercussão de versões de etnicidade e demais 

acepções correlatas: reconhecendo perspectivas e efeitos possíveis, 

comprometi-me com um complexo acompanhamento de abordagens do termo 

etnicidade – entre demais acepções correlatas – quanto aos seus usos e 

versões plurais já consolidadas pelo âmbito das ciências sociais, ressaltando o 

quanto elas se apresentaram relevantes para a elaboração de uma perspectiva 

de etnicidade sob a configuração de polonidades que me alicerçaram para 

mapear e caracterizar os muitos actantes hibridamente étnicos e sociotécnicos 

nas suas agências e tessituras em rede. 

Nesses termos, me permiti defender a tese de uma híbrida e 

sociotécnica formação de coletivos polônicos que conspiram significativamente 

para constituições, reermergências e resistências étnicas circunscritas a 

agenciamentos de polonidades desterritorializados. 

Por fim, apresentei considerações finais que, de forma mais ampla, 

refletem o que guiou esta tese como um estudo pertinente às ciências sociais, 

orientado pela proposição de contribuir com a pluralidade dos estudos 

identificados no âmbito da abordagem latouriana da Sociologia das 

Associações (Sociologia do Ator-Rede) quanto à contemplação de 

heterogêneas e híbridas composições de etnicidades em redes sociotécnicas 

na contemporaneidade. 
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Vale ainda salientar que a utilização de referenciais teóricos como a 

teoria do Ator-Rede e abordagens referentes a noções de etnicidade repercutiu 

substantivamente na perspectiva adotada para contemplar o tema escolhido e 

demais detalhes não pouco importantes: no estímulo a fazer emergir outros 

caminhos possíveis para abordar tal tema; na gestão do olhar de forma diversa 

sobre esse fenômeno étnico; e, sobretudo, na percepção para a 

heterogeneidade de actantes. 

Para levar a cabo a empreitada aqui exposta, mostrou-se importante que 

eu esclarecesse alguns aspectos que caracterizaram o processo migratório de 

poloneses para o Brasil, mostrando, assim, como a produção e extensão de 

redes de etnicidade são desdobramentos de redes sociotécnicas continuadas e 

dinâmicas, que é o que está descrito nas linhas do capítulo seguinte. 

1 OS PRIMÓRDIOS DA IMIGRAÇÃO POLONESA NO BRASIL E AS POLONIDADES: EFEITOS 

DE REDES SOCIOTÉCNICAS 

A configuração do território da Polônia passou por significativas 

mudanças em determinados períodos históricos: em fins do século X, em 

meados de 1370, antes de 1772, e entre 1920 e 1939, período em que se 

configurou o território atual13. A Polônia, que significa pole (planície), por muitos 

séculos no decorrer do seu processo sócio-histórico teve acirrados embates 

territoriais e sobreviveu aos mais diversos invasores: suecos e vikings que 

desceram do grande Norte, russos que atacavam pelo leste, turcos e búlgaros 

que vinham do sul, germânicos que atacavam pelo oeste. 

Mesmo sendo um dos mais importantes países europeus do século XVI 

e XVII, a Polônia teve sua circunscrição territorial invadida no século XVIII 

pelos países vizinhos: Rússia, Áustria e Prússia, destacando-se a da Prússia, 

                                                           

13
 Ver: IAROCHINSKI, Ulisses. Saga dos Polacos – A Polônia e seus Emigrantes no Brasil. 

Curitiba, 2000; STAWINSKI, Alberto Victor. Primórdios da Imigração Polonesa no Rio Grande 
do Sul (1785-1975). Porto Alegre: EST, 1999; DORTIER, J-F. William I Thomas et Florian 
Znaniecki: le paysan polonais, intinéraire d´un migrant. La sociologie. Histoire et idées. Paris: 
Sciences Humaines Éditions, 2000. p. 79-84. 
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que ocupou o território compreendido pela Pomerânia e a Silésia, sendo 

justamente dessas regiões que emigraram as primeiras levas migratórias para 

o Brasil, fato, pois, resultante dos choques étnicos entre poloneses e 

germânicos, nos quais os primeiros eram violentamente perseguidos. 

Dentre as adversidades vivenciadas pelos poloneses em meio aos 

embates étnicos, culturais e bélicos, destacam-se as severas medidas que lhes 

foram impostas: proibição da expressão em língua polonesa nas escolas 

primárias, normais e secundárias (fenômeno pontual nas ocupações sofridas); 

campanha sistemática de “despolonização” dos nomes das ruas, praças e até 

mesmo sobrenomes de pessoas que passavam a ser “germanizados”; venda 

obrigatória das terras agrícolas ocupadas por poloneses. Tais imposições 

expressavam a Kulturkampf, ou melhor, a “guerra cultural” acirrada por esta 

campanha de “despolonização”, tal como expressa Stawinski(1999, p.13): 

Cumpre esclarecer que a Polônia, após o terceiro 
desmembramento do seu território entre a Rússia, a Prússia e 
a Áustria, ocorrido em 1795, fora riscada do mapa das nações 
independentes. Essas três potências puseram em ação um 
lento e progressivo processo de despolonização dos seus 
súditos. Enquanto a Prússia e a Áustria, na ânsia de 
germanizar a população polonesa, começaram proibindo o uso 
da língua polonesa nas escolas, igrejas e repartições públicas, 
a Rússia tomava medidas mais drásticas, fechando as escolas 
primárias e vedando aos estudantes poloneses o acesso às 
escolas de ensino secundário e superior. Criou-se, então, para 
os poloneses um clima de opressão e de Ostracismo. 

Neste sentido, é evidenciado como os poloneses foram oprimidos nas 

mais diversas instâncias. Se, por um lado, os russos ocuparam a maior parte 

central e leste das terras polonesas, por outro lado, os germânicos 

programaram sérios procedimentos para aniquilar qualquer traço polonês da 

região ocupada, sendo cada vez mais instável a possibilidade de resistência a 

tais imposições e manutenção das crenças e tradições polonesas.  

Essas políticas de repressão articuladas e comandadas conjuntamente 

por tais invasores motivaram um significativo sentimento de revolta no povo 

polonês, o que ocasionou violentos levantes nos anos de 1864, 1905 e 1930 

contra o domínio invasor, sem que conseguissem conter, todavia, as 
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perseguições tanto na prática religiosa – o catolicismo polonês foi intimado 

pelos russos a filiar-se à Igreja Ortodoxa Cismática, tendo seus sacerdotes 

perseguidos –, como na área econômica – com a cobrança de impostos cada 

vez mais pesados e com a obrigação de venda de propriedades imposta aos 

poloneses em troca de não serem presos. 

Com suas propriedades retalhadas, a miséria e o analfabetismo 

passaram a ser companhia constante da grande maioria desses poloneses, 

que eram camponeses, e o impulso para a emigração em direção a outros 

países foi uma consequência imediata. Muitos poloneses das terras ocupadas 

pelos germânicos decidiram emigrar para outros países, sendo inclusive muitas 

vezes confundidos com alemães, tendo em vista os nomes que portavam em 

seus documentos. De 1870 a 1914, 104.000 mil poloneses emigraram em 

direção ao sul do Brasil. Deles,42.000 se instalaram no estado do Paraná14. 

Para expor algumas das circunstâncias que fomentaram o processo 

migratório polonês rumo ao Brasil, seja nos moldes espontâneos, seja nos 

moldes tutelados15, faz-se necessário singularizar brevemente a condição 

desses poloneses16 em relação aos demais agrupamentos de imigrantes 

europeus que compuseram o mesmo cenário migratório. 

A migração polonesa rumo à America do Sul – e mais especificamente 

ao Brasil – teve início na segunda metade do século XIX e configurou-se em 

bem menor proporção do que o número relativo aos imigrantes italianos, 

alemães e franceses, entre outros. Segundo Hiroshi Saito (1963), estes 

heterogêneos imigrantes, entre os anos 1847 e 1878, percorreram a mesma 

                                                           
14

 Ver: BOSCHILIA, Roseli. Reconstruindo Memórias: Os Poloneses de Santo Inácio. Curitiba: 
Universidade Tuiuti do Paraná, 2004; GLUCHOWSKI, K. Os poloneses no Brasil – Subsídios 
para o problema da colonização polonesa no Brasil. Porto Alegre: Rodycz & Ordakowski 
Editores, 2005; OLIVEIRA, Márcio de. De la double colonisation au préjugé: Polonais dans le 
sud du Brésil. Migrations Société Revue. Vol. XXI, n° 123 – 124, mai – août, 2009. p. 289-304. 

15
 Conforme Oliveira (2009: 67), enquanto o tipo de imigração espontânea possuía como um 

dos principais fatores impulsionadores de expulsão populacional em massa da região 
correspondente à Polônia a escassez de recursos (alimentos, terras cultiváveis, trabalho, etc.), 
na imigração tutelada, o processo migratório era enquadrado por ações públicas que 
favoreciam o acesso à terra e ao trabalho no país de destino, sendo um dos modelos de 
incentivos à imigração europeia predominantes no Brasil entre 1920 e 1930. 
16

 “Ainda que o Estado polonês não existisse à época da imigração, chamamos aqui de 
poloneses todos aqueles imigrantes que assim se declararam em sua chegada ao Brasil” 
(Oliveira, 2009:69). 
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trajetória de migração e formaram, seja por iniciativa particular, seja por 

iniciativa oficial, mais de 70 núcleos de colonização. 

Os antecedentes que singularizaram a imigração polonesa para o Brasil 

e demais partes do mundo foram de ordens diversas. Eles vão desde a 

controversa constituição histórica da Polônia como país – sobretudo após 

1975, com o processar de consecutivas partilhas e ocupações territoriais do 

Imperialismo da Áustria, Rússia e Prússia, que dissiparam a Polônia do mapa 

político da Europa durante 123 anos –, até demais fatores, como o incipiente 

desenvolvimento industrial associado ao empobrecimento e superpovoamento 

de aldeias (aspectos que também levaram outros imigrantes europeus a rumar 

para as Américas). Foram significativas levas de imigrantes poloneses entre a 

segunda metade do século XIX e o início do século XX, sobretudo até a 

independência da Polônia (1918), e nos períodos relativos às duas grandes 

Guerras Mundiais, quando, em meio a crises de ordem sociopolítica e 

econômica, e movimentos de perseguições e resistência, poloneses viram na 

emigração a opção inevitável para a busca de novas terras e melhores 

condições de existência. 

O Brasil adotou políticas de imigração diferenciadas em termos 

históricos. Em relação aos imigrantes europeus, incluídos aí os poloneses, o 

Brasil, de forma geral, acabou assumindo uma imagem de grande nação na 

qual os colonos poderiam adquirir terras, o que, dentre outros fatores, 

contribuiu para que a imagem de “terra prometida” fosse plasmada pelos 

imigrantes que tinham deixado para trás o horror da guerra e a crescente 

miséria que estavam a vivenciar antes de emigrar. 

A política brasileira de imigração definiu-se, assim, desde o 
nascimento do país até a grande crise de 1929, por um forte 
incentivo do aumento populacional. As enormes áreas 
despovoadas e a necessidade de substituir o trabalho escravo 
por trabalho assalariado criaram uma situação de carência 
demográfica que se tentou solucionar por meio de um fluxo de 
mão de obra e de colonos europeus e asiáticos. Esta política 
teve o mais vivo apoio dos agricultores, que reagem à viragem 
desta política no final da década de 20. As primeiras inflexões 
de retração do financiamento estatal à imigração 
desencadeiam, em 1927, a oposição da Liga Agrícola, que 
critica a suspensão dos créditos governamentais, para o apoio 
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às empresas de recrutamento (PEREIRA, 2002, p.32) 

A imigração polonesa no Brasil se inicia propriamente a partir de 1870. 

Do período em questão até a segunda guerra, os poloneses passaram a ser 

assediados desde seu país de origem pelos agentes de colonização e 

influenciados por promessas de uma vida melhor no “Novo Mundo”, que seria a 

América, sendo mascarado o intuito real das políticas desses países de 

destino, que, no caso do Brasil mais precisamente, era fazer, daqueles 

imigrantes, mão de obra substitutiva do trabalho escravo, e fazer-lhes povoar 

zonas rurais do interior do país17. 

Foram diferenciadas levas migratórias de poloneses para o Brasil, 

incidindo em distintos períodos sócio-históricos: 1° período - 1872 a 1889; 2° 

período - 1890 a 1894; 3° - 1894 a 1900; e 4° período - de 1900 a 1914. 

Mesmo em outras épocas – durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 

por exemplo – o Brasil recebeu imigrantes poloneses em busca de proteção e 

melhores condições de vida18. 

Os poloneses que desembarcavam no solo brasileiro não se mostravam 

tão diferenciados dos demais imigrantes europeus. O fato é que estes eram 

formados, em sua maioria, por trabalhadores rurais, colonos e artífices – 

ferreiros, marceneiros, carpinteiros e construtores. Ao receberem lotes de terra, 

na maior parte das vezes na região sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul), os imigrantes se constituíram como verdadeiras fontes 

pioneiras, já no final do século XIX e início do Séc. XX, e, mesmo com a 

reconquista da independência da Polônia em 1918, o fluxo migratório não 

cessou. Sob novos moldes, tal fluxo adquiriu o caráter de uma emigração 

organizada, sendo dirigida pelas instituições do Estado polonês. No período 

                                                           

17
 Ver: RAMOS, Jair de S. O Poder de domar do fraco: Construção de autoridade e poder 

tutelar na política de Povoamento do Solo Nacional. Niterói: EdUFF.2004. 

18
 Para maiores informações, ver: OLIVEIRA, Márcio de Origens do Brasil meridional: 

dimensões da imigração polonesa ao Paraná, 1871-1914. Estudos históricos, FGV/CPDOC, 
2009; WACHOWICZ, Ruy C. Aspectos da Imigração Polonesa no Brasil. Curitiba,PR. UFPR, 
1970.;____________________. O camponês polonês no Brasil. Curitiba: Fundação Cultural de 
Curitiba/Casa Romário Martins. 1981; ____________________. Aspectos da imigração 
polonesa ao Brasil. Projeções. Revista de estudos polono-brasileiros, Ano I, vo. I, 10-31. 1999.  
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entre 1918 e 1939, pois, ocorreu a chegada de 40 mil imigrantes da Polônia. 

Em relação aos poloneses já em território brasileiro, existia a 

preocupação de promover a construção de laços de solidariedade entre eles e 

os nacionais, contudo, evidenciou-se certa discrepância entre o plano do 

governo e o que estava sendo efetivamente realizado, que era o insulamento 

dos poloneses, tal como evidencia a historiadora Wilma Lara Bueno: 

Os documentos evidenciam questões tensionais entre a 
população local e os novos integrantes revelando que 
problemas dessa natureza foram comuns, motivando 
organizações espontâneas ou planejadas e a agilidade política 

das autoridades.
19

 

Outros episódios tensionais também podem ser mencionados, tal como 

o que ocorreu na circunscrição de Irati/PR, antes mesmo de 1907, período de 

sua emancipação política. Conforme Nadalin, Irati surge no período entre 1860 

e 1880 e já evidenciava habitantes e contatos interétnicos. 

(...) a região tradicional progredia com a fundação de Irati, São 
João do Triunfo e São Mateus do Sul, no período de 1860 a 
1880. Em função da política migratória do governo provincial, 
principalmente com o Presidente Lamenha Lins, foram 
implantados 27 estabelecimentos coloniais com imigrantes 

poloneses, italianos e alemães
20

 

A localidade de Irati, com poucos residentes em sua sede e uma grande 

área constituída de mata virgem, se mostrou propícia para a criação de 

colônias federais. Procurava-se, portanto, atrair populações para a ocupação 

da área, o que transcorreria mais fortemente em 1907, com a iniciativa do 

governo federal reiniciando a política de imigração e criando as chamadas 

colônias federais. 21 Vejamos o que nos diz o Wachowicz:  

                                                           
19

 Ver: BUENO, W. de L., Curitiba, Uma Cidade Bem Amanhecida: vivência e trabalho das 
mulheres polonesas no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Curitiba, 
1996. 178 f. Dissertação (Mestrado em História). UFPR. P.19 

20
 NADALIN, Sergio. Paraná: ocupação do território, população e migrações. Curitiba: SEED, 

2001, p.83 

21
 Ver: ORREDA, José Maria. História de Irati. EDIPAR, I Volume, 1972;__________________. 

História de Irati. EDIPAR, II Volume, 1974. 



43 

A imigração grupal manifestou-se nas comunidades isoladas e 
conservadoras, com menos contacto com o mundo exterior, às 
quais poder-se-ia chamar de comunidades mais atrasadas. 
Estas comunidades é que forneceram a maior parte dos 
imigrantes que aportaram no Brasil. Escolhiam este país pelo 
fato de oferecer terra para agricultura em abundância e, a partir 
de 1890, inclusive transporte marítimo gratuito. Além disso, o 
Brasil financiava a própria fixação do imigrante no lote 
escolhido na colônia. Desta forma, o imigrante que vinha para o 
Brasil o fazia pensando em continuar na profissão de agricultor 

e tornar-se proprietário de terrenos.
22

 

Os imigrantes poloneses construíram uma imagem do Brasil como 

sendo o palco de reconstrução de suas sofridas vidas camponesas na 

Polônia. Isso se coadunou à meta fundamental de Lamenha Lins durante 

o período em que governou a Província do Paraná, que foi a promoção 

do movimento imigratório na província. 

Descreve Wachowicz: 

(...) os poloneses transformaram as outrora incultas terras de 
matas, dos dois primeiros planaltos do Paraná, em celeiro do 
Estado, introduzindo ou difundindo novas técnicas agrícolas, 
novos instrumentos, novos produtos, e uma nova mentalidade 
agrícola. Entre os novos instrumentos agrícolas trazidos pelo 
imigrante polonês na região, encontra-se o arado, a grade, 
instrumento para aplainar a terra arada, a gadanha, que é um 
ferro com cabo para cortar trigo, centeio ou capim, o picador de 
palha, o mangoa, instrumento para malhar as espigas de 
cereias, moinho manual, instrumento semelhante à mó, o 
radnik, utilizado para fazer sulcos no solo para semeadura, a 
alfange, lâmina de ferro, semicircular, utilizada no corte dos 
cereais como trigo e centeio e a carroça, que vai caracterizar 

toda a colonização polonesa no sul do Brasil.
23

 

Após a fixação do imigrante, eles ainda tinham que desmatar o terreno 

para poderem lavrar a terra, considerada infértil. Nas palavras de Wachowicz 

sobre o assunto: 

No início, sem orientação alguma, [o imigrante] tentou dirigir e 
trabalhar na sua própria propriedade, como o fazia na Polônia. 

                                                           
22

 WACHOWICZ, Ruy C. Aspectos da Imigração Polonesa no Brasil. Curitiba, PR. UFPR, 1970, 

p .40 

23
Idem, op cit. p .115 
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Desejava derrubar o mato e arar o terreno. Mas, logo percebeu 
que tal não podia fazer devido aos cepos que permaneciam. 
Adaptou então o método utilizado pelos nativos: derrubar a 
mata do trecho escolhido para a cultura, tomando o cuidado de 
deixar árvores muito grossas de pé, como imbuias e pinheiros, 
por exemplo. O mato cortado esperava-se secar, ao que era 
ateado fogo. Assim, no meio dos tocos carbonizados, plantava 
milho e semeava centeio, trigo, etc. Quando os cepos já 
estavam praticamente erradicados ou apodrecidos, o terreno já 
podia ser considerado de capoeira, passando então a utilizar-
se do arado para revolver a terra. Após um ou dois anos de 
colheita, deixava o terreno para descanso por alguns anos, em 

cujo período o mesmo cobria-se de capoeira.
24

 

A pequena propriedade de subsistência ia assim evoluindo, amparada 

tanto pela formação de uma coletividade de ordem familiar, como também pelo 

esforço físico e mental de cada membro; o imigrante polonês e seus 

descendentes polono-brasileiros, no sul do Brasil, caracterizar-se-iam pelo 

trabalho coletivamente realizado e perpetuado.  

A análise dos escritos sobre a imigração polonesa – tais como algumas 

imagens cotidianas acerca dos poloneses, polono-brasileiros, polacos e/ou 

polônicos – mostrou-se bastante útil para que eu enfim me decidisse pelo 

rastreamento de agenciamentos, associações e coletividades, existentes no sul 

do Brasil, formadas com base na origem polonesa e a partir de negociações 

étnicas dicotômicas cujo referencial maior é uma rede de relações com base 

sociotécnica. 

1.1 As polonidades como desdobramentos de redes sociotécnicas 

Após uma acentuada reflexão em relação aos dados obtidos em uma 

prolongada incursão etnográfica entre os polono-brasileiros de diversas 

cidades do Brasil meridional, um inconcluso doutorado em Sociologia no 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPR (2009-2012) em Curitiba 

e um período de estágio doutoral de seis meses (2010-2011) no Institut des 

Hautes Études de L’Amérique Latine (IHEAL) / Université Paris 3 – Sorbonne 
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Idem, Ibid, op cit. p, 117 
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Nouvelle em Paris, tive a oportunidade de conhecer outros referenciais teórico-

metodológicos que me suscitaram diferentes possibilidades de estudar as 

composições de etnicidade tecidas por polono-brasileiros, ou seja, as 

polonidades em rede na contemporaneidade. 

Com esses referenciais, me permiti uma maior aproximação com uma 

série de teóricos da etnicidade e demais categorias correlatas, tais como 

memória e etnogênese, entre outras, e também com a teoria ator-rede (TAR)25, 

pertinente ao campo da sociologia das ciências, que abriu meus horizontes 

teórico-metodológicos para uma concepção híbrida26 e não dicotômica quanto 

ao estabelecimento de interações entre os díades natureza/cultura, 

sujeito/objeto e indivíduo/sociedade. A articulação teórico-metodológica entre 

tais perspectivas possibilitou uma abordagem inovada e não moderna27 para 

contemplar composições de etnicidade como resultantes de uma tessitura 

complexa, efeitos de inúmeras articulações e atuações não necessariamente 

reconhecidas por outras abordagens legitimadas no âmbito das ciências 

sociais. 

A Teoria do Ator-Rede me conduziu a acompanhar a confecção dos 

fatos28 condizentes com as manifestações de etnicidade e, sobretudo, a seguir 

                                                           
25

 Igualmente denominada por Latour (2006) como Sociologia do Ator-Rede. Maiores 
elucubrações a respeito da mesma serão explicitadas no decorrer da tese. 

26
 Para além da acepção de “híbrido(a)” referente a coletividades culturais, identitárias e étnicas 

já consolidada pelas Ciências sociais, sobretudo no âmbito da Antropologia – tal como se dá 
nos estudos implementados por Willems (1940;1946), mencionados nessa introdução –, 
atenta-se, sobremaneira, para a maior amplitude e ingerência dessa acepção a partir do 
posicionamento de Bruno Latour (1994), que assume uma acepção heterogênea do que seja o 
mundo a partir de suas relações delineadas por processos de hibridização. Em termos gerais, 
Latour tenta expor um dos cernes de sua abordagem, que se caracteriza como superação das 
habituais dicotomias delineadoras das abordagens científicas da ciência moderna. O fato é 
que, ao contornar oposições características da modernidade – como entre o âmbito das 
representações e o das práticas –, ao se recusar a compartilhar um sentido unívoco de 
sociedade e de suas configurações hierárquicas, como a suposta dicotomia entre os polos 
“primitivo” e “civilizado”, “tradicional” e “moderno”, por exemplo, Latour concebe tais 
configurações como bem mais complexas. Logo, ao invés de grandes oposições, o autor afirma 
a continuidade entre as mesmas, o que as tornaria híbridas. 

27
 O termo “não moderno”, tal como empregado por Latour (1994), não implica a negação da 

modernidade, mas constitui-se um modo de contornar as muitas e grandes dicotomias como as 
já mencionadas. 

28
 Para os propósitos dessa proposta de tese, tomei o significado de “fato” tal como identificado 

na abordagem latouriana, logo, “não como aquilo que já se acha presente no mundo, tal qual 
se dá no linguajar comum, mas como resultado tardio de um longo processo de negociação e 
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actantes sem me ater propriamente a categorias, descrições e acepções 

conceituais que os definissem de antemão. Assim, foi possível experienciar 

descrições sociotécnicas29 através das quais pude relatar e traçar associações 

e congregações heterogêneas de etnicidade e seguir muitos dos 

procedimentos responsáveis por sua estabilização ou modificação, não 

restringindo aos actantes e/ou suas redes a produção de efeitos. 

Ao assumir tal postura, tornou-se possível contornar a ênfase dada pelos 

meus informantes às manifestações de etnicidade como essencializadas em si 

mesmas, e enfocar condutas, discursos, costumes, significados e inscrições30 

correlacionados a coletivos31, constituídos por humanos e não humanos. 

As polonidades observadas como manifestações de etnicidade me 

sinalizaram para a importância de avaliá-las como efeitos de diversos meios de 

confecção de condutas, narrativas, artefatos, sentidos e inscrições. Comecei a 

contemplar tais expressões de etnicidade como efeito de redes heterogêneas, 

constituídas como redes de humanos e não humanos (ciência, tecnologia, 

cultura etc.), e averiguei, afora as práticas reconhecidamente étnicas pelos 

                                                                                                                                                                          
institucionalização. Isso não limita sua certeza, ao contrário, fornece todo o necessário para 
que se tornem indiscutíveis e óbvios. A condição de indiscutível é o ponto final e não o começo, 
como na tradição empirista” (LATOUR, 2001, p.349-350). 

29
 A designação “descrição sociotécnica” foi empregada na tese a partir da elaboração que 

Petry (2013) retoma das discussões desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisas em 
Ciberantropologia – GrupCiber (PPGAS/UFSC). Nessas discussões ficou estabelecido que a 
produção de uma descrição etnográfica de cunho sociotécnico se configura numa elaboração 
escrita inspirada na abordagem latouriana que, sobretudo, faz aparecer actantes humanos e 
não humanos em ação nas composições dos mais diversos e heterogeneos agenciamentos e 
coletividades. A partir do debate teórico-epistemológico relacionado à construção da autoridade 
etnográfica e à crise da representação na Antropologia (CLIFFORD, 1998), considerou-se 
como plausível a produção de descrições etnográficas revisitadas, com uma orientação 
sociotécnica, nas quais a produção do social seja visibilizada enquanto efeito de heterogêneos 
agenciamentos continuamente em movimento. Nestes termos, assumi tal proposição de 
descrição sociotécnica para narrar acerca das diferenciadas agências que compõem os 
agenciamentos de polonidades em ação e visibilizar os heterogêneos actantes associados 
como efeito de redes, sem preocupar-se em identificar categorias ontológicas estabilizadas. 

30
 Conforme Latour (2001,p.350), o termo “inscrição” consiste no “termo geral referente a todos 

os tipos de transformação que materializam uma entidade num signo, num arquivo, num 
documento, num pedaço de papel, num traço”. 

31
 A utilização do termo “coletivo” apoia-se, aqui, em Latour (2001), sinalizando o 

estabelecimento de associações entre humanos e não humanos. No o estudo em questão, isto 
significa ver as polonidades como foco do estabelecimento de relações entre elementos 
heterogêneos, tais como entidades polônicas, grupos folclóricos, descendentes de poloneses, 
documentos, narrativas diversas, entre outros. 
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polono-brasileiros, o movimento de inscrição dessas práticas, os movimentos 

de tradução32 sob tais manifestações étnicas, o que implica a apreciação das 

formas e estratégias pelas quais estas manifestações têm sido geridas. 

Nesses termos, o maior intento desta tese centra-se no rastreamento e 

na problematização de polonidades como efeitos da constituição e propagação 

de processos de etnização resultantes da influência do fluxo migratório polonês 

para o Brasil. Trata-se de uma reflexão sobre como, de forma diversificada e 

fluida, têm-se edificado, no universo de manifestações étnicas e culturais 

contemporâneas vigentes no Brasil, redes dinâmicas e sociotécnicas (onde o 

social e o técnico atuam indissociavelmente), em meio a transformações e 

resistências, com configurações de identificações étnicas articuladas de 

descendentes de poloneses no Brasil (polono-brasileiros) com demais actantes 

interlocutores.  

Baseado tanto no acompanhamento das muitas narrativas, discursos e 

ambientes presenciais e virtuais plenos de interações étnicas entre 

descendentes de poloneses, quanto na leitura de escritos sociológicos e 

antropológicos que ia sendo feita, passei a perceber que, em correspondência 

com os objetivos desta tese, as composições de etnicidade pesquisadas 

contemplavam uma dimensão delineada por redes sociotécnicas múltiplas, que 

se singularizavam pelo fato dos conteúdos veiculados em heterogêneas 

ambiências (presenciais e virtuais) não serem exclusivamente constituídos pela 

centralidade do “social”33. Depositei, na medida do possível, a necessária 

                                                           
32

 A acepção “tradução”, igualmente reconhecida por Latour (2001, p.356) como translação, 
“refere-se a todos os deslocamentos por entre outros atores cuja mediação é indispensável à 
ocorrência de qualquer ação. Em lugar de uma rígida oposição entre contexto e conteúdo, as 
cadeias de translação referem-se ao trabalho graças ao qual atores modificam, deslocam e 
transladam seus vários e contraditórios interesses”. 

33
 O termo “social” para Latour (2006) é passível de críticas porque, no domínio da 

modernidade, tem servido para adjetivar um domínio particular deveras limitado de relações 
que forjam a realidade. Nestes termos, a abordagem latouriana propõe uma redefinição do 
“social”, trantando-o a partir de sua conectabilidade entre elementos heterogêneos, que não 
são sociais em si mesmos, ou melhor, nos quais o social e o técnico estão conectados de 
forma indissociada. Logo, não há como postular a ocorrência de “grupos”, “comunidades”, 
“sociedades”, “estruturas sociais”, como fenômenos de antemão singulares e ontológicos. 
Assim, faz-se importante que o pesquisador assuma o intento de acompanhar o trabalho de 
produção dessas conexões para entender os “fatos” como efeitos dessas associações que os 
antecedem. De acordo com Law (1992), é impossível conceber interações humanas, sobretudo 
na atualidade, que não sejam mediadas por objetos (dinheiro, telefone, internet etc.). 
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atenção à existência de outros interlocutores, tais como dispositivos técnicos, 

que, não sendo apenas intermediários dos conteúdos veiculados, funcionavam 

como mediadores passíveis de agenciamentos e efeitos, e, logo, deveriam ser 

reconhecidos como actantes de associações étnicas que repercutem em 

composições de polonidades. 

Nesse sentido, a opção de escrever esta tese respaldada no 

acompanhamento de coletivos que se expressam como manifestações étnicas 

fabricadas e que são imbuídas de sentido por seus próprios actantes significou, 

sobretudo, adotar a postura de abertura para a fluidez, as imprecisões e 

indeterminações desses processos de etnização que não permitem esquemas 

conceituais a priori.  

Conforme a abordagem teórica latouriana, o termo “rede” deve ser 

percebido como método, não necessariamente como objeto, uma vez que tanto 

influencia quanto se deixa influenciar, traduz e se deixa traduzir, por todo o 

conteúdo e associações articulados entre humanos e não humanos nas 

heterogêneas ambiências de interação. Portanto, segundo Latour (2005), o 

mais relevante é rastrear e retratar as associações acionadas entre todos os 

actantes heterogêneos presentes nas singulares interações sociotécnicas. 

Quanto à delimitação temática na qual se insere este trabalho, busquei 

empreender um estudo no âmbito das ciências sociais que estivesse sobretudo 

direcionado à exposição da heterogeneidade das redes constitutivas de 

processos de identificações polônicas etnicamente diferenciadas. Neste 

sentido, intentei articular duas linhas de reflexão que, de certa forma, se 

entrelaçam substancialmente nos dias atuais: uma diz respeito a formas de 

etnicidade (BARTH, 1997, 2000; COHEN, 1978; CARNEIRO DA CUNHA, 

1978; CARDOSO DE OLIVEIRA, 1976; entre outros), mais precisamente 

voltada para o caso da mobilização étnica dos descendentes de poloneses no 

Brasil (IANNI, 1958; 1960; 1966; GLUCHOWSKI, 2005; IAROCHINSKI; 2000; 

WACHOWICZ, 1970, entre outros) , a outra debruçou-se sobre como 

fenômenos sociais, identitários e étnicos presenciados em termos locais e/ou 

no âmbito da cibercultura (GUIMARÃES JR, 2000; LEMOS, 2002; LÉVY, 1996; 



49 

RIFIOTIS, 2002, 2012; 2016; VIANA, 1996 etc.) podem ser contemplado à luz 

da teoria ator-rede (FREIRE, 2005, 2006; LATOUR, 2004, 2007, 2012, 2013; 

RIFIOTIS 2014, 2016; SEGATA, 2008, 2013, 2014, 2016.) nas quais humanos 

e não humanos são portadores de poder de agência e se entrecruzam, 

implicando em configurações sociotécnicas e etnicamente plurais.  

Pesquisas acadêmicas de cunho sócio-histórico sobre os fluxos 

migratórios para o Brasil e seus desdobramentos étnicos, concernentes 

sobretudo aos imigrantes que aqui aportaram em finais do século XIX, têm sido 

recorrentes na historiografia brasileira contemporânea e nas Ciências Sociais 

como um todo, a exemplo de Fausto (2000); Lesser (1995; 2001); Ianni (1958; 

1960; 1966); Seyfert, (1993; 2004; 2007); L. Oliveira (2006); M. Oliveira (2007; 

2009; 2009ª); Oliveira Vianna (1934); Petrone (1978); Ramos, (1994; 2004; 

2006); Vasconcelos (1937; 1941); F. Vianna (1934); Wendling (1971); Willems 

(1940; 1946); e, finalmente,  Zanini (2005; 2006), entre outros. Muitos outros 

escritores, que remontam ao século XIX, e que mesmo nos dias atuais 

persistem significativos, poderiam ser aqui mencionados, apesar de haver 

novos olhares sobre tais temas, especialmente ao se levar em consideração 

uma perspectiva pluralista que tem se desenhado no Brasil nos últimos tempos 

e tem propiciado a emergência e o reconhecimento de identificações étnicas 

diversas. Percebe-se o quanto é relevante abordar analiticamente as 

complexas experiências históricas de contato contínuo e intenso desses 

imigrantes, assim como seus descendentes, em solo brasileiro, com os nativos 

e com outros grupos de imigrantes, importando olhar para as questões de 

assimilação, aculturação, multiculturalismo, estereótipos e, sobretudo, para os 

processos de etnogêneses, que se configuram em atuações híbridas, plenas 

de pluralidade cultural (BARTOLOMÉ, 2006). Faz-se igualmente pertinente 

revelar como se constituem os processos de etnogêneses entre os polono-

brasileiros, configurados como efeito de infindáveis e heterogêneas redes de 

interação, que, entre “perdas” e revitalizações identitárias, denunciam vastas 

composições de etnicidade no Brasil34. 

                                                           
34

 Dentre as publicações referentes à pesquisa sobre polonidades na atualidade, ver Almeida 
(2011); Almeida & Zanini (2013); Araújo Filho (2003); Slodkowski (2013), entre outros. 
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A antropóloga Giralda Seyfert (2004) assinala que, até meados da 

década de 1970, entre as principais pesquisas no âmbito das ciências sociais 

comprometidas com as questões étnicas, mormente as vinculadas aos 

processos migratórios, grande parte apresentava-se norteada pelas acepções 

de aculturação e assimilação, sendo pois focada na absorção dos imigrantes 

pela sociedade nacional, assim como em sua integração. Buscava-se, então, a 

compreensão das composições socioculturais e étnicas emergentes. 

Exemplos apontados por Willems (1940; 1946) já ilustravam análises 

que sinalizavam para a acepção “cultura híbrida” e demonstravam a 

emergência de certa especificidade cultural teuto-brasileira. No intuito de expor 

as limitações das acepções assimilação e aculturação (entendidas como 

processos de abrasileiramento), vigentes nas análises dos processos 

migratórios no Brasil – sobretudo no âmbito da campanha de nacionalização 

(entre 1937 e 1945), que impôs certa assimilação forçada aos imigrantes e 

seus respectivos descendentes com o objetivo de alcançar uma unidade 

nacional nos moldes luso-brasileiros –, Willems assume uma perspectiva 

teórico-metodológica singular que torna sua abordagem um referencial para os 

estudos que estão na interface da imigração e etnicidade no Brasil. Alicerçado 

em acepções provenientes da Antropologia cultural norte-americana, o autor 

analisa a situação de contato interétnico no Brasil, apropriando-se do termo 

“cultura híbrida” para expressar a integração cultural que transcorreu entre os 

imigrantes alemães, seus descendentes e demais brasileiros da sociedade. 

Essa integração, para além de caracterizar um processo de aculturação no 

qual os grupos de diferentes culturas e etnias interagem a ponto de provocar 

inevitáveis transformações em seus arcabouços culturais, sinaliza para 

processos de identidade cultural que concatenam a edificação de etnicidades 

aliadas aos intentos de assimilação nacional. 

Por outro lado, em termos étnicos e sociotécnicos, é possível mensurar 

que, dentre as possibilidades de pesquisa existentes nesses moldes no Brasil 

da atualidade, as coletividades formadas pelos polono-brasileiros podem e 

devem ser contempladas. 
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Algumas autores clássicos no âmbito das ciências sociais podem ser 

apontados como referenciais a partir de algumas de suas pesquisas à 

proporção que apresentam modelos analíticos altamente significativos, dentre 

as quais podem ser mencionados Emílio Willems no âmbito nacional e a 

Thomas e Znaniecki no âmbito internacional. 

Emílio Willems (1946), em sua abordagem, usa a palavra “ambivalência” 

para explicar a constância de papéis e valores relacionados à pertinência 

étnica que ocorrem concomitante a processos de assimilação. Conforme o 

autor, o hibridismo cultural é proveniente do contato dos imigrantes e seus 

descendentes com o meio ambiente e a sociedade brasileira envolvente, 

resultando em configurações de cultura marginal para essas populações 

ambivalentes entre duas culturas (no caso estudado por Willems, seriam os 

“teuto-brasileiros”, entre a cultura alemã e a brasileira). Willems acionou a 

expressão “cultura híbrida” para sublinhar os antagonismos étnicos 

contemplados pela concepção de “marginalidade”, onde o hibridismo implica 

num ajuste de aspectos provenientes de configurações culturais que se 

mostram relativos à própria acepção de aculturação. 

A abordagem de Thomas e Znaniecki (1974), divulgada originalmente 

em publicação de 1918, assume relevância principalmente por efetivar uma 

análise singular das adversidades vivenciadas pelas primeiras levas de 

imigrantes poloneses na cidade de Chicago (EUA), que buscavam acautelar 

sua herança cultural. Cuidavam eles, também, das gerações seguintes, já 

socializadas nos EUA, que se mostravam propensas a situações de 

marginalidade cultural e desajustamento pelo afastamento em relação ao 

arcabouço cultural de seus ancestrais. Esse estudo é, pois, direcionado à 

transformação social transcorrida durante o processo migratório polonês, 

através da compreensão de parâmetros de desorganização e reorganização 

social. 

Como se pode depreender, algumas perspectivas teórico-metodológicas 

já conduziam suas análises orientadas pela percepção de uma complexa 

pluralidade étnica e cultural. Essas abordagens, de certa forma, evidenciavam 
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o diálogo e formas de interação híbridas, “ambivalentes” entre os imigrantes – e 

seus descendentes – e a sociedade receptora, sem que tenha 

necessariamente transcorrido uma completa deterioração dos sinais diacríticos, 

ou, sobretudo, do sentimento de pertença étnica e religiosa. Não há como 

dimensionar a extensão e os desdobramentos dos fenômenos étnicos 

resultantes de fluxos migratórios. O grupo étnico polonês aqui enfatizado, por 

exemplo, tem surpreendido com novas configurações de etnicidade na 

contemporaneidade (WACHOWICZ & MALCZEWSKI, 2000; MALCZEWSKI, 

2008; BUDAKOWSKA, 2007; entre outros), o que dificulta ainda mais pensar 

as configurações possíveis de mobilizações de polonidades em heterogêneos 

ambientes a partir de redes sociotécnicas, tal como se evidencia a proposta 

desta tese. 

Diante da complexidade das relações associativas existentes entre os 

polono-brasileiros, faz-se importante ainda demarcar sobre quais tipos de 

associações e conexões esta pesquisa se debruçou. Por meio da observação 

das ações e relações associativas de cunho étnico, mantidas pelos 

descendentes de poloneses em interações locais e no ciberespaço, pude 

reconhecer nelas a existência de um significativo hibridismo. Havia uma visível 

mistura entre actantes (humanos e não humanos) que constituíam as 

polonidades como efeitos de seus respectivos circuitos de associações em 

redes sociotécnicas estabelecidas de forma fortemente heterogênea em modos 

diversos de agenciamento e conexão. E foi justamente com a emergência 

desse patamar de conectabilidade nas ambiências locais e na internet que 

surgiu a possibilidade de problematizar a dimensão das relações associativas 

entre os actantes envolvidos, tal como exerci no estudo aqui efetivado. Essas 

associações singularizavam-se muitas vezes por se expandirem para além das 

suas interações locais, assumindo um caráter virtual – pela disposição não 

presencial de indivíduos, actantes e coletivos em rede, logo, de forma 

descentralizada e enormemente fluida – e, sobretudo, por viabilizarem a 

delimitação de redes sociotécnicas de etnicidade. 

Logo, apenas pude traçar uma caracterização mais precisa do objeto de 

estudo aqui analisado à proporção que os contornos da pesquisa 
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circunscreveram minha reflexão em torno das polonidades, relativa às 

produções e negociações identitárias - associadamente de cunho étnico, 

gastronômico, folclórico e religioso, entre outras dimensões – que se 

visibilizaram ostensivamente no âmbito de redes sociotécnicas, à luz da 

abordagem latouriana, pelo reconhecimento da extensão imensurável de 

associações em rede a partir das heterogêneas agências de actantes humanos 

e não humanos diversos. A seguir, explicitarei a relevância dos percursos 

metodológicos que delinearam os trajetos e descrições sociotécnicas de 

polonidades por mim traçados. 
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2 AS ESCOLHAS METODOLÓGICAS PARA RASTREAR POLONIDADES 

A primeira fase desta pesquisa edificou-se em termos metodológicos a 

partir do levantamento de fontes e demais materiais bibliográficos sobre as 

composições de etnicidade entre polono-brasileitos (polonidades). Para tanto, 

realizei um levantamento dos arquivos disponíveis acerca da vinda dos 

poloneses ao Brasil e das condições sob as quais eles se estabeleceram em 

núcleos coloniais no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Dentre as 

sedes desses arquivos, pode-se destacar: a Biblioteca Pública do Paraná e o 

Arquivo Público do Paraná – ambos em Curitiba/ PR; o Clube Polonês, a Casa 

de Cultura (Fundação Edgard & Egas Andrade Gomes), o CEPDOC (Centro de 

Documentação) da sede da UNICENTRO/Irati e o arquivo da Igreja São Miguel 

– procedência polonesa –, sediados em Irati/PR; o Arquivo Histórico de 

Guarapuava, localizado na UNICENTRO/Guarapuava; e, por, fim, o Museu do 

Milênio em Prudentópolis, dentre outros espaços localizados no Brasil 

meridional. Esse levantamento permitiu um primeiro delineamento da relação 

entre a migração e identificação étnica daqueles que eram reconhecidos 

enquanto “polacos”, “polônicos” e demais integrantes dessas comunidades. 

Atentei igualmente para necessidade de se ponderar, em termos 

metodológicos, sobre o modo de efetivar uma pesquisa na qual seu objeto 

adquire substancial visibilidade e propagação para além das atuações e 

mobilizações étnicas individuais e coletivas fixadas em lugares distintos do 

Brasil, expandindo-se virtualmente no compartilhar de interesses, sentimentos 

de pertencimento e ações estratégicas de articulação e mobilização, dando-se, 

essa expansão, pormeios de comunicação e informação tais como livros, 

impressos em geral, e a “comunicação medida por computador” (CMC), entre 

outros. 

O estudo atento da teoria do ator-rede, de Bruno Latour (1996; 2003; 

2005; 2008), dentre outras obras (RIFIOTIS et al., 2010; 2016; SEGATA (2012; 

2014; 2016), , me fez concluir que um posicionamento teórico-metodológico 
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respaldado na abordagem latouriana era imprescindível  para a análise das 

heterogêneas interações que alinhavam poloneses e descendentes de 

poloneses vinculados a infindáveis outros actantes não humanos. 

Conforme já constatado por Kozinetz (2002), embora a aplicação da 

etnografia ao ciberespaço apresente algumas desvantagens, como a perda de 

uma maior caracterização do gestual, da linguagem não verbal e do ambiente 

que delineiam os sujeitos pesquisados, ela se configura, por outro lado, como 

um método proveitoso por se apresentar bem menos invasivo e dispendioso – 

pelo fato de prescindir de deslocamentos por parte dos pesquisadores –, e, 

sobretudo, por beneficiar o pesquisador com fontes de pesquisa em uma base 

fixa de dados, expressas em narrativas e imagens, dentre outros registros, 

voluntariamente postados pelos usuários da internet, independente de uma 

necessária ingerência do pesquisador para requerê-los em meio a seções de 

entrevistas e aplicações de questionários em ocasiões fabricadas para a 

pesquisa. 

A viabilidade desse intento está no prévio reconhecimento de que o 

“fazer etnográfico” na interface de ambientes presenciais locais e virtuais 

constitui um desafio para esta de tese, pois provoca a busca científica por um 

maior conhecimento sobre o patamar de agenciamentos e associações 

influenciados por meios e instrumentos técnicos, sem se acomodar com uma 

mera transposição de um fazer etnográfico que distingue a dimensão das 

vivências humanas do aparato tecnológico intrinsecamente vinculado. Com 

efeito, a confecção desta tese contribui para a identificação e rastreamento de 

um complexo de ações empreendidas por actantes (atores 

humanos/dispositivos técnicos) que em diferenciadas dimensões (tanto 

presenciais, como virtuais), têm permitido a revalorização de heterogêneas 

práticas étnicas em processos sociotécnicos dinâmicos. 

2.1 Procedimentos e ferramentas da pesquisa 

Ao ponderar sobre as ferramentas metodológicas a serem acionadas 
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nesta pesquisa sobre polonidades, recupero aqui a acepção de “ferramentas” 

encontrada em Latour (2006, p.208), segundo a qual estas “nunca são ’meras’ 

ferramentas prontas para serem aplicadas, elas sempre modificam os objetivos 

que você tinha em mente”. De fato, tais ferramentas, ao entrarem em relações, 

inevitavelmente interferem na produção de efeitos que se mostram singulares 

se equiparados a qualquer outro aparato teórico-metodológico. Pode-se 

exemplificar tal constatação a partir do processo de fabricação dos mais 

diversos fatos, das mais diversas ordens (científica, religiosa, cultural, política, 

tecnológica etc.), nas quais qualquer variável adicionada, retirada e/ou 

modificada transforma o efeito final. 

Partindo deste pressuposto, compreendi que, diante dos propósitos 

desta pesquisa, arcabouços teóricos como a abordagem latouriana, dentre 

outras perspectivas teóricas pertinentes aos estudos sobre etnicidade, 

mostraram-se cruciais para a percepção da produção processual tanto de 

regularidades e continuidades, como também em mudanças e deslocamentos 

que, dispostos numa rede de relações e associações, incorrem em 

transformações dessa mesma teoria, decorrente de processos percebidos 

como de tradução/traição (LAW, 1999). 

Diante das peculiaridades deste estudo, expressas na forma com que 

me posicionei no campo de pesquisa e/ou a partir das minhas experimentações 

de observação participante, na busca por desenvolver uma densa descrição e 

análise de expressões de etnicidade – tais como as narrativas documentadas 

em livros, dentre outras –, me permitiu compreender que a constituição desta 

pesquisa alicerçava-se com um teor substancialmente etnográfico, tanto no 

concernente à aplicação do método, como na postura diante da pesquisa em 

geral.  

Tal reflexão em torno da configuração desta pesquisa é respaldada na 

distinção, proposta por Boumard (1999, p.2), entre a utilização da etnografia 

como postura e/ou como método. Segundo o autor, enquanto o método 

etnográfico enfatiza propriamente o uso de técnicas de trabalho de campo, a 

etnografia como postura é “(...) o material indispensável para que o discurso 
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sobre o outro tenha sentido, eis aí o que se fundamenta a postura etnográfica”, 

logo, “as técnicas de campo só ganham sentido a partir da descrição que dele 

se fizer, e a noção de descrição amplia o conceito de etnografia, não mais 

como um simples método de observação, mas como uma metodologia global”, 

o que permite depreender o quanto se faz relevante assumir uma perspectiva 

mais ampla de “leitura” e descrição do tema estudado com suas situações e 

eventos singulares. 

Sob tais perspectivas, posso afirmar que a minha inserção etnográfica 

em campo para rastrear polono-brasileiros e suas manifestações de etnicidade 

permitiu vislumbrar uma ampla rede de relações e associações que envolviam 

uma diversidade de actantes, temporalidades e ambientes que se estendiam 

como uma malha tecida não apenas de etnicidade, como também de 

religiosidade, artes, mídias, historicidade, arquitetura, gastrononia, entre tantos 

outros heterogêneos entes associados. 

Nesse sentido, esta pesquisa sobre a constituição e manifestação de 

composições de etnicidade abrangeu diversas ambiências nas quais pude 

seguir desde a confecção e o desenvolvimento de manifestações étnicas, em 

muitas esferas, até os modos de gestão dessas composições em relação às 

suas inscrições em práticas diversas. Assim, manifestações e inscrições de 

cunho étnico, como narrativas (expressas em estudos, revistas, livros e escritos 

em geral produzidos e/ou veiculados por descendentes de poloneses), internet 

(sites, vídeos e agrupamentos virtuais polônicos em formação), grupos 

folclóricos, estabelecimentos turísticos, gastronômicos e/ou comerciais, 

consulado da Polônia, entre outros, me foram visibilizados ao se mostrarem 

imbricados entre si a partir de suas mútuas agências. 

Acionei, em termos gerais, princípios pertinentes à teoria ator-rede que 

influenciaram significativamente na postura etnográfica utilizada. Verifiquei, 

sobretudo, uma estreita correspondência entre a imersão etnográfica – que me 

visibilizou redes de etnicidade em ação - e a apropriação da teoria do Ator-

Rede. Houve uma mútua influência entre tais procedimentos, seja pela 

caracterização dos modos de ser e fazer dos actantes, seja pela descrição 
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sociotécnica fornecedora de contornos às redes de etnicidade que alicerçavam, 

explicavam e justificavam formas de pertencimento étnico.  

Ao rastrear os processos de etnização enredados por polono-brasileiros 

como equivalentes a processos de produção de subjetividade em geral, pude 

compreender o quanto composições de etnicidade são forjadas por elementos 

fluídos e díspares que agem concomitantemente em múltiplas e heterogêneas 

dimensões. Nestes termos, foram visibilizados heterogêneos actantes em meio 

a um processo de construção étnica permanente que desencadeavam 

interferências, modificações e efeitos diversos. 

2.2 Seguindo polonidades à luz da teoria do ator-rede 

A sociologia do ator-rede de Bruno Latour – o autor, aliás, associado ao 

campo da Sociologia das Ciências (Sciences Studies), entre outros como 

Michel Callon e John Law, reconhecidos em significativos centros de pesquisa 

da Europa (tal como o Centre de Sociologie de L’Innovation) – teve tal 

nomenclatura inicialmente referendada em referência à sua aplicação a 

estudos acerca dos processos de elaboração científica. Todavia, a perspectiva 

latouriana, transcorrido o momento inicial de sua utilização em prol da 

percepção e investigação do processar da ciência, passou a ser aplicada a 

outros fenômenos, não necessariamente científicos, que se fazem presente na 

contemporaneidade.  

Assim, o aparato teórico-metodológico latouriano, ao se configurar como 

uma perspectiva não-moderna – sendo a acepção “moderno”, conforme Latour 

(1994), uma designação acionada como uma forma particular de atribuir 

sentido ao mundo sem levar em conta a historicidade desse período –, assumiu 

igualmente uma perspectiva não essencialista, abordando entidades com um 

olhar não dicotômico – diferentemente do que ocorre no âmbito da ciência 

moderna, como nas observações das relações entre sujeito e objeto, natureza 

e cultura, e indivíduo e sociedade –, e passou a contemplar de forma renovada 

diversos temas relevantes para os campos das ciências sociais.  
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Assim sendo, o termo “moderno” apresenta-se pertinente a duas 

instâncias, distintas entre si, pertencentes ao universo das práticas. A primeira 

refere-se ao âmbito das práticas, que “cria por tradução” redes a partir de 

associações entre gêneros de seres inovados, híbridos, mesclados entre 

sujeitos e objetos natureza e cultura. A segunda refere-se ao que Bruno Latour 

(1994) denominou de “crítica” que, distintamente, parte do âmbito das práticas 

e “cria por purificação” dois setores diferenciados de caráter ontológico: 

humanos e não humanos de lados opostos. 

O primeiro, por exemplo, conectaria em uma cadeia contínua a 
química da alta atmosfera, as estratégias científicas e 
indústrias, as preocupações dos chefes de Estado, as 
angústias dos ecologistas; o segundo estabeleceria uma 
partição entre um mundo natural que sempre esteve aqui, uma 
sociedade com interesse e questões previsíveis e estáveis, e 
um discurso independente tanto da referência quanto da 
sociedade (LATOUR, 1994, p.16). 

Latour assinala que a modernidade tem suscitado efeitos de partição e 

distinção entre práticas, como se estas pudessem ser compartimentadas 

distintamente em depósitos etiquetados, como a ‘natureza’, a ‘ciência’, a 

‘cultura’, a ‘religião’, a ‘política’, a ‘economia’, a ‘identidade’, os ‘humanos’, os 

‘não humanos’ etc. Nesse sentido, a proposição de uma não modernidade para 

Latour não consiste numa negação plena da modernidade. Ela consiste, 

sobretudo, em contornar as oposições impostas pela modernidade, aceitando 

aquilo que se faz híbrido, misturado pelas atuações em redes.  

Para Latour, faz-se pertinente adotar uma perspectiva que contorne 

igualmente a ênfase nas elaborações de tradução e purificação, pautando uma 

superfície simétrica na qual seja restabelecida a compreensão comum que 

coordena a distinção entre os diversos âmbitos constituintes da realidade, tais 

como o natural, o político e o tecnológico. 

Em termos epistemológicos, Latour (2003) salienta que sua abordagem 

está situada numa condição equilibrada de acatar como existente tanto o que é 

compreendido como realidade, quanto o que é construído. Ele se posiciona 

harmoniosamente entre realismo e construtivismo, estipulando que a realidade 
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é igualmente real e construída. Construção essa que não deve ser 

compreendida apenas como social por abarcar simultaneamente os feitos, 

igualmente manipulados e construídos, dos cientistas naturais. Tem-se, nesses 

termos, o construtivismo como uma possível resposta às perspectivas 

científicas modernas e fundamentalistas que refutam as entidades percebidas 

como confeccionadas e mediadas. 

De acordo com Latour (2000a), não há como conceber a análise sobre 

redes sem acatar o princípio da simetria generalizada, que, aliás, é um dos 

fundamentos que ampara a teoria do ator-rede. Concebido originariamente por 

David Bloor para o Programa Forte da Sociologia do Conhecimento, esse 

princípio sinaliza que as teorias, como padrões de explicação, não deveriam 

divergir entre si quanto ao que tomavam por erros e acertos. Conforme Latour 

e Woolgar (1997, p.23), 

A doutrina de Bloor é límpida mesmo quando exige 
praticamente o abandono de toda a filosofia da ciência: ou as 
explicações sociais, psicológicas, econômicas são usadas 
apenas para explicar por que um cientista enganou-se, e 
então elas não têm valor, ou devem ser empregadas 
simetricamente, de modo a explicar porque esse cientista 
errou e por que aquele acertou. Fazer sociologia para 
compreender por que os franceses acreditam na astrologia, 
mas não para compreender por que acreditam na astronomia, 
isso é assimétrico. [...] Ou bem é possível fazer uma 
antropologia do verdadeiro, assim como do falso, do científico, 
como do pré-científico, do central, como do periférico, do 
presente, como do passado, ou então é inútil dedicar-se à 
antropologia, que nunca passaria de um meio perverso de 
desprezar os vencidos [...] 

No seu exercício etnográfico, como trabalho de campo, de seguir 

práticas desenvolvidas por cientistas dentro de um laboratório, Latour 

demonstra superar o princípio de simetria tal como formulado por David Bloor. 

Assim, "o trabalho de campo que aqui apresentamos é, por conseguinte, duas 

vezes simétrico; aplica-se ao verdadeiro e ao falso, esforça-se por reelaborar 

a construção da natureza e da sociedade" (LATOUR e WOOLGAR, 1997, p. 

24).  
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Apesar de já terem emergido significativas abordagens sociológicas e 

antropológicas no Brasil com incisivos posicionamentos críticos à teoria do 

ator-rede de Bruno Latour (PUGLIESE, 2015; BACHUR, 2016) que sinalizam 

para imprecisões e lacunas no postulado da simetria generalizada (recusa à 

mobilização das relações de poder em meio às heterogêneas associações 

como ferramenta teórica e favorecimentos alternados ora em relação aos 

discursos, ora às técnicas e até mesmo ao “social” contrariando o próprio 

método etnográfico proposto pelo mesmo), não há como refutar que a 

abordagem latouriana apresenta-se como uma da vigorosa atualização do 

panorama da teoria social da ciência moderna. 

A partir da proposição do princípio de simetria generalizado, Latour 

apresenta avanços em termos de pressupostos teórico-metodológicos quanto 

ao que é abordado como verdadeiro ou falso na ciência, ao que é concebido 

por erros ou por acertos pelos cientistas, nivelando simetricamente o 

tratamento dado à natureza, à técnica, à política e à sociedade, concebendo-as 

nos mesmos termos de equivalência. 

Portanto, depreendi da abordagem latouriana (LATOUR, 1994) que o 

pesquisador, tal como foi almejado neste estudo, deve reconhecer a relevância 

de considerar simultaneamente as explicações concernentes à natureza, à 

técnica, a sociedade, entre outros aspectos, sem se ater de forma assimétrica 

ao que é tomado por “social” a subjugar à natureza. Bruno Latour propõe, pois, 

que é dever do pesquisador posicionar-se estrategicamente num ponto médio e 

seguir e/ou mapear redes resultantes da tessitura de humanos, não humanos e 

quase-objetos híbridos. 

Para Latour, seguir essa proposição permite a transformação do que era 

de antemão tratado como ponto de distinção e separação entre natureza e 

cultura, sujeitos e objetos, em uma perspectiva que assume diversamente tais 

extremos polarizados no ponto inicial da pesquisa. Perspectiva essa que, 

nesses termos, apresenta a possibilidade de contornar o embate entre 

construtivismo e realismo, pois passa a reconhecer os “quase-objetos” forjados 

como objetos nem plenamente humanos, nem plenamente naturais. 
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O objeto agora emergente é um objeto completamente novo 
que não tem o clássico traço de objetividade. Como Serres diz, 
é um 'quase-objeto' porque ele não possui as características 
de um objeto natural. (LATOUR, 1993, p. 260) 

A perspectiva latouriana repercute diretamente sobre qual tratamento, 

com mesmos parâmetros, o pesquisador, comprometido com o princípio de 

simetria generalizada, deve acionar, em relação aos inicialmente segregados 

sociedade, natureza, sujeitos, objetos, verdadeiros e falsos nos mesmos 

termos onde qualquer pretensa divisão e distinção a priori precisam ser 

refutadas. Conforme Callon (1986), a pesquisa deve expor os pontos de vista 

dissonantes e explicitar as controvérsias a partir dos processos de hibridização 

entre natureza, sociedade, tecnologia, política, entre outros tantos elementos 

associados. 

Assim, em meio ao exercício etnográfico, a descrição do pesquisador 

deve pautar-se num mesmo repertório que relate, sob as mesmas condições 

de caracterização e tratamento, como os humanos e não humanos estão 

associados em rede, dentre outros aspectos naturais, técnicos e sociais que se 

fazem presente nas associações possíveis, sem serem hierarquicamente 

contemplados e com grau de importância diferenciado tal qual ocorria em 

abordagens sumariamente reconhecidas pela ciência moderna. 

Callon (1986) ainda enfatiza que o transcorrer da pesquisa que pretenda 

rastrear redes e associações deve assumir o comprometimento não apenas 

com o “princípio de simetria generalizada”, mas também com outros princípios, 

como o agnosticismo e a livre-associação. De acordo com o autor, o princípio 

agnosticismo refere-se à postura do pesquisador que, mediante uma 

controvérsia, deve tratar igualmente todos os argumentos e pontos de vista 

expressos, sem priorizar ou desconsiderar nenhum dos argumentos em relação 

ou estabelecer identidades para os actantes de antemão, considerando que 

são atributos a serem negociados nas/pelas associações em rede. O segundo 

princípio, o de livre-associação, remete ao fato de o pesquisador, ao iniciar sua 

pesquisa, permitir-se abrir mão de esquemas conceituais e analíticos 

preestabelecidos, acompanhando os actantes tais como estes se encontram 

posicionados e engajados em rede, e, sobretudo, analisando como estes 
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descrevem o processar dos diferentes elementos (sociais, naturais, 

tecnológicos, entre outros) em diferentes associações, a justificar seus modos 

de ser e estar no mundo. 

Nesse sentido, faz-se relevante esclarecer o sentido da noção de rede 

tal como se encontra acionada nesta pesquisa. Para além das tantas 

significações que este termo pode assumir nas mais diversas áreas do 

conhecimento, para os propósitos deste estudo, houve meu comprometimento 

com uma designação de rede que se estabeleceu ao encontro de uma visão 

não compartimentada da realidade, tal como o que se espera mais 

propriamente da ANT e/ou TAR (teoria do ator-rede). Assim, recuperei 

igualmente a designação do termo rede proposta por Latour (2012), tal como 

deve ser traçada e descrita sob 

(...) uma série de ações em que cada participante é tratado 
como um mediador completo. Em palavras mais simples: um 
bom relato ANT é uma narrativa, uma descrição ou uma 
proposição na qual todos os atores fazem alguma coisa e não 
ficam apenas observando. Em vez de simplesmente transportar 
efeitos sem transformá-los, cada um dos pontos no texto pode 
ser tornar uma encruzilhada, um evento ou a origem de uma 
nova traslação. Tão logo sejam tratados, não como 
intermediários, mas como mediadores, os atores tornam visível 
ao leitor o movimento do social. (LATOUR, 2012, p.189) 

Acompanhar esta linha de raciocínio induziu-me à busca por uma maior 

compreensão do que é e como se constitui a teoria do ator-rede, ou, Sociologia 

do ator-rede, como metodologia de análise para apreensão dessas 

associações em rede. De acordo com Latour (2006, p.18), ao diferenciar os 

muitos usos para a noção de rede existentes, a designação “ator-rede” 

apresenta-se associada à descrição da heterogeneidade que as associações 

entre elementos diversos contemplam nos seus muitos procedimentos de 

validação e/ou transformação de realidades, sem se ater às ações 

propriamente dos atores em questão (que não podem ser correlacionados a 

indivíduos tal como na relação indivíduo x sociedade), ou das redes 

estabelecidas em si. Assim, Latour (2006) aponta outras designações 

equivalentes à teoria do ator-rede, tal como “sociologia da tradução”, entre 

outras, e sinaliza uma maior ênfase para o seu acrônimo em Inglês ANT (Actor 
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Network Theory), que possui o significado de “formiga”, o que o leva a ponderar 

sobre um viajante que caminha diante do desconhecido, sem esquemas 

conceituais pré-estabelecidos, e, assim sendo, segue a farejar os traços do 

percurso de outros, sendo uma analogia ao papel do pesquisador que se 

apropria dessa abordagem para seu campo de pesquisa. 

Quanto à teoria do ator-rede ser pensada por seus elaboradores mais 

como uma metodologia do que como uma teoria propriamente dita, Wilkinson 

(2004) salienta que a ANT “na prática alcançou o estatuto de uma teoria, quer 

pelas ambições do seu método (abolição do pensamento dualístico) quer pela 

sua re-conceitualização sistemática de práticas de pesquisa que envolvem uma 

nomenclatura extensa e original” (p.2). Logo, acompanhar a proposição da 

teoria do ator-rede em redes sociotécnicas implicou uma posição etnográfica 

voltada para a apreensão das mais diversas formas de conhecimentos e 

saberes como um efeito, algo fabricado, produzido em meio à heterogeneidade 

das interações vivenciadas, em meio igualmente a tantos elementos e 

instâncias, tais como organizações, grupos, entidades, tecnologias que se 

mostram justapostos e associados em redes ordenadas.  

Assim, por exemplo, o conhecimento científico, tal como explicita Law 

(1992, p.3) é: 

(...) um processo de ‘engenharia heterogênea’ no qual 
elementos identificados compartidamente como do social, do 
técnico, do conceitual e do textual são justapostos e, então 
convertidos (ou traduzidos) para um conjunto de produtos 
científicos, igualmente heterogêneos.  

Portanto, conforme Law (1992, p.3), o objetivo maior da pesquisa dá-se:  

(. ..)ao caracterizar estas redes em sua heterogeneidade, e 
explorar como é que elas são ordenadas segundo padrões 
para gerar efeitos tais como organizações, desigualdade e 
poder. 

Com o intento de delinear os parâmetros desta pesquisa acerca de 

composições de etnicidade (polonidades) à luz da teoria do ator-rede, 

destaquei algumas relevantes propriedades e regras metodológicas apontadas 

por Latour (1996; 2000) que, apesar de terem sido formuladas em meio a um 
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campo de investigação diferenciado, referentes a redes científicas que forjam o 

âmbito da ciência, foram de extrema relevância quando pude correlacionar ao 

meu acompanhamento de polonidades como manifestações de etnicidade em 

rede. 

Com efeito, as propriedades metodológicas apresentadas por Latour 

(1996) se constituem em três: a primeira possibilita refutar a oposição entre 

proximidade/distância, pelo fato de que proximidade não implica 

necessariamente conectabilidade entre elementos, podendo ocorrer igualmente 

situações nas quais elementos distantes mostram-se conectados; a segunda 

possibilita desconsiderar as distinções entre micro e macro, uma vez  que não 

há redes maiores ou menores, e sim redes mais ou menos extensas e intensas 

em termos de conectabilidade; a terceira rejeita oposições entre dentro e fora, 

considerando relevante apenas a existência de conectabilidade estável entre 

elementos associados. Conforme aponta Latour à ciência: “Não existe lado de 

fora da ciência, mas existem redes compridas e estreitas que tornam possível a 

circulação dos fatos científicos” (LATOUR, 1992, p.167). 

Quanto às regras metodológicas referentes ao estudo de redes 

científicas propostas por Latour (2000) que, de certa forma, me orientaram na 

confecção deste estudo, destacam-se: a) a primeira refere-se ao estudo da 

ciência (o que não impede, tal como já previsto pela abordagem latouriana, 

apropriações outras em relação a outras temáticas como as relativas à 

etnicidade), que deve ser vislumbrada como um fato em movimento, não como 

um resultado final, um efeito fechado. Apenas a partir do acompanhamento das 

controvérsias dos fatos em ação é que se tem a oportunidade de acompanhar 

como actantes emergem como constituintes dessa mesma rede que os 

legitima; b) a segunda refere-se à necessária busca pelos movimentos dos 

fatos, as transformações ocorridas nos/pelos mesmos e os efeitos produzidos. 

Não é possível buscar especificidades e qualidades que sejam de antemão 

intrínsecas aos fatos, pois apenas o ato de rastrear tal movimentação 

pertinente aos mesmos torna exeqüível depreender se as afirmativas 

apresentadas são de teor objetivo ou subjetivo e se mecanismos que se fazem 

presente são eficientes; c) a terceira remete à impossibilidade de se explicar o 
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natural pelo social, o que implica dizer que, na resolução de uma controvérsia, 

é impraticável “utilizar essa conseqüência, a natureza, para explicar como e por 

que uma controvérsia foi resolvida” (p.421); d) a quarta remete à 

impossibilidade de se explicar o social pelo natural, o que implica afirmar que, 

no correspondente às resoluções de controvérsias, “não podemos usar a 

sociedade para explicar como e por que uma controvérsia foi dirimida. 

Devemos considerar simetricamente para alistar humanos e não-humanos” 

(p.421); e) a quinta remete à imprecisão das redes como fatos em 

movimentos,ou seja, “devemos permanecer tão indecisos quanto os vários 

atores que seguimos”, assim, em meio a edificação de “um divisor entre interior 

e exterior, devemos estudar os dois lados simultaneamente e fazer uma lista 

daqueles que realmente trabalham” (p.421-422); f) a sexta remete à ênfase que 

deve ser dada à posição do observador quanto ao ângulo do seu olhar e à 

orientação do seu deslocamento frente à extensão das redes que estão sendo 

construídas, sem considerar se sua racionalidade é questionável a partir de 

aparatos teóricos pré-determinados; g) a sétima regra remete às atribuições 

dadas aos procedimentos e métodos dos actantes mediante suas inscrições 

em rede. Deve-se, sobremaneira, observar as várias maneiras “como as 

inscrições são combinadas, interligadas e devolvidas” (p.422). 

Como já enfatizado anteriormente, tais regras e propriedades 

metodológicas apresentadas por Latour (1996; 2000) orientaram esta pesquisa 

de forma bastante significativa ao propor ferramentas plenamente adaptáveis 

às escolhas exercidas para se abordar o objeto de pesquisa em questão. O 

acesso a tais diretrizes possibilitou, na medida do possível, um 

redirecionamento da posição e do olhar de pesquisador que permitiu contornar 

as oposições longe/perto, micro/macro, dentro/fora, e, sobretudo, permitiu 

avaliar e transpor a constituição das redes como um fenômeno singular, sem 

subjugá-las como fixas geograficamente ou restringi-las a hierarquizações de 

posições e vínculos referentes à heterogeneidade dos elementos constituintes 

de sua tessitura. 

Ratificando o já exposto, meu intento de compor uma descrição 

pormenorizada de configurações de etnicidade e, sobretudo, de subjetividade, 
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faz jus à amplitude teórico-metodológica proporcionada pela teoria do ator-rede 

(TAR) de Bruno Latour quanto à sua perspectiva sociotécnica. De fato, ao 

permitir rastrear o processamento das contexturas artefatuais, coletivas e 

reticulares dos saberes e de formas de cognição, a TAR constitui-se de forma 

singular, abarcando dimensões da realidade até então não contempladas pela 

modernidade. Primeiramente, ela permite diluir oposições como sujeito/objeto, 

natureza/cultura, humanos/não humanos, onde operacionaliza-se uma 

percepção das ambiências socioculturais não mais como espacialidades 

meramente de interações simbólicas e linguísticas propriamente humanas, 

entretanto, como igualmente povoadas ativamente por heterogêneos actantes 

não humanos. Em segunda instância, a ação de contemplar a dimensão 

artefatual que integra artefatos técnicos como igualmente participantes dos 

processos cognitivos e socioculturais, implica diretamente na relevância de se 

pensar como tais coletividades de actantes diversos (humanos, não humanos e 

híbridos) se redefinem ao se envolverem em redes simultaneamente sociais, 

coletivas e técnicas. 

Faz-se importante compreender ainda como se processa o âmbito 

dessas redes sociotécnicas quanto ao que impulsiona a ativação de tais 

agências em rede, e, sobretudo, em que consiste o papel de actantes na 

abordagem latouriana a partir das acepções de “mediação” (LATOUR, 1994) e 

“delegação” (LATOUR, 1993). Para além das polarizações pertinentes à 

modernidade, tais como sujeito da ação/objeto da ação, ponto de origem da 

ação/efeito final da ação, a abordagem latouriana subverte a circunscrição de 

tais ações (agências) como atuações dicotômicas e polarizadas e as abarca 

como mediação, ou melhor, como processos de formação de estreitas ligações 

entre dois ou mais actantes que passam a se constituir em compostos híbridos 

não existentes até então de forma essencializada e ontológica, mas que se 

tornam existentes à medida que agem exercendo funções e deslocando 

intenções e objetivos anteriormente concebidos. 

A ação é assim entendida como uma propriedade de entidades 
associadas, de cadeias compostas de humanos e de não-
humanos onde cada ponto deve ser considerado uma 
mediação e onde cada agente ou ator, humano ou não 
humano, é um mediador que jamais pode ser inteiramente 



68 

causa nem conseqüência de seus associados. Um mediador 
não é uma causa, nem um efeito ou um mero intermediário 
entre dois pólos definidos de antemão. Ele é um operador de 
diferenças, de desvios, de deslocamentos que redefine os 
termos postos em relação – o indivíduo e a tarefa, o sujeito e o 
seu mundo interno ou externo. O que é propriamente humano 
não é exatamente ser o sujeito de toda ação, mas a 
capacidade de fazer com que tantos outros humanos quanto 
não-humanos passem à ação, ou ainda, a atores. Somos 
sempre ultrapassados pelo que fabricamos e fazemos – 
quando se age, outros passam à ação. Um ator, portanto, é 
tudo que tem agência, que produz diferenças, desvios, 
transformações na distribuição da ação numa rede sociotécnica 
e na fabricação do mundo. Ele não coincide, assim, com o 
indivíduo, posto que é sempre heterogêneo (BRUNO, 2010). 

Quanto à acepção “delegação” no escrito “Petites leçons de sociologie 

des sciences”, Latour (1993) aponta para o procedimento de passagem que faz 

com que artefatos técnicos, ao executarem ações (agência), logo, passem a se 

constituírem como actantes igualmente a tantos outros humanos. Ao ponderar, 

em termos ilustrativos, sobre as inscrições de delegação moral nos objetos, tal 

como ocorre com o quebra-molas, ele avalia como tal artefato se constitui num 

delegado moral, isto é: os humanos, ao atuarem como e entre condutores de 

veículos, passam a partilhar certa moralidade referente à necessidade de 

diminuição da velocidade em certas situações com este artefato técnico, entre 

outros, com potencial de agência. Artefato este que não determina sua 

existência como mero prolongamento dos órgãos humanos ou intensificação de 

uma autoria humana, entretanto, como actante portador de ação, 

potencialmente capaz de redefinição e deslocamento de objetivo dos 

motoristas que se veem intimados a direcionar seus movimentos mediante uma 

necessária diminuição de velocidade não só para não pôr em risco sua vida e 

de demais pessoas no entorno, como também para não pôr em risco a 

suspensão do seu carro. Tal como ilustra e sintetiza Fernanda Bruno (2010) ao 

refletir acerca dessa abordagem latouriana: 

Além disso, as rodovias contêm um novo ator que está 
presente dia e noite e garante, na ausência do idealizador do 
dispositivo e do representante da lei, o controle de velocidade 
dos carros. Ações passadas e atores ausentes – engenheiros, 
legisladores e representantes – permanecem ativos graças à 
delegação a uma matéria com outra duração e presença, que 
transforma, por sua vez, a ação de outros tantos humanos. O 
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exemplo chama a atenção para o quanto nossa moral não 
envolve apenas valores, símbolos e juízos confinados ao 
campo da cultura e da consciência humana. A moral também 
está inscrita nas coisas, na matéria, na técnica. E esta 
inscrição também caracterizaria o nosso modo de ser moral. 

A abordagem latouriana (1993), ao fazer “agir” e convidar a refletir sobre 

as agências de não humanos, simultaneamente provoca certo deslocamento 

do olhar para as demais instâncias da realidade nas quais a tessitura do social, 

a cognição e a moral, entre outras variáveis, não mais podem ser 

contempladas como restritas à consciência humana e ao plano das 

subjetividades. O próprio reconhecimento da existência de dispositivos técnicos 

agindo na gênese da constituição da realidade, tais como artefatos como 

quebra-molas, cintos de segurança, entre tantos outros não humanos, implica a 

consideração de só se expressarem assim de forma “autoral” em 

circunstâncias específicas, uma vez que cada um deles, em seu cerne, 

apresenta-se associado e inscrito por tessituras do social, da cognição, das 

identidades e da moral que se instalam para além dos corpos e mentes 

humanas quando todos interagem em rede. 

Assim, têm-se associações e redes sociotécnicas de humanos e não 

humanos, sujeitos e objetos, que, através de noções como “mediação” e 

“delegação”, já não são passiveis de serem visto de forma polarizada e 

dicotômica, como entidades autônomas, tal como já foi apregoado pela 

modernidade, mas que podem ser contemplados por suas respectivas 

agências que, ao serem acionadas em cadeia, se afetam, interagem, se 

redefinem e se transformam mutuamente e dinamicamente. 

Diante do compromisso que assumi nesta pesquisa em analisar a 

composição e extensão das redes de etnicidade, busquei ainda assumir os 

princípios metodológicos do agnosticismo e de livre-associação, que 

possibilitaram acompanhar as controvérsias e processos de hibridização de 

elementos diversos (humanos e não humanos) subjacentes às redes 

sociotécnicas que circunscrevem às polonidades. Nestes termos, o meu 

desempenho como pesquisador nesses moldes foi me tornando habilitado a 

rastrear os actantes em ação e, assim sendo, descrevê-los no que diz respeito 
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ao modo como traçavam suas formas de atuação a partir de definições e 

associações entre elementos diferenciados. Logo, atentei para a observação e 

identificação tanto de actantes que investiam suas definições acerca de outros 

e/ou eram autorizados a falar pelos demais por centrarem o poder da tradução 

dos fenômenos observados, como também para averiguação dos efeitos de 

poder produzidos por tais redes sociotécnicas que, ao serem coletivamente 

forjadas e associadas sem se estabelecem fixamente em nenhum momento, se 

permitiram à dinâmicas e versões diversas resultantes de redefinições, 

reordenações. 

Em linhas gerais, o aparato metodológico proposto por Latour (2000a) 

ainda permitiu que o rastreamento de etnicidades em rede fosse 

gradativamente descrito em termos sociotécnicos: a) não como um produto 

acabado, um efeito final, mas sim como redes de actantes em movimento 

desencadeadas por processos que as dinamizam e constituem; b) como redes 

forjadas em meio a tessituras que abrangem regulares e dinâmicas alterações 

nas categorias que as constituem, práticas consideradas étnicas, objetos 

acionados promovedores de etnicidade, entre tantos elementos percebidos 

como dispositivos de inscrição que delineiam as facetas objetivas e subjetivas 

das polonidades, sem considerar a existência de qualidade intrínsecas 

pertinente às mesmas; c) acompanhando e analisando diferentes modos de 

inscrição que ampliam as de redes de etnicidades. 

2.3 Descrição sociotécnica de redes de polonidades 

Conforme a intensificação da investigação acerca de tudo e todos que 

se encontravam associadamente comprometidos com a produção e 

propagação de polonidades em toda região sul do Brasil, sobretudo em Curitiba 

e região, coletivos de polonidades começavam a ser visibilizados à proporção 

em que eu os seguia e os “fazia aparecer” por meio do acompanhamento dos 

seus rastros e indícios, a saber: organizações de mobilização étnica polonesa e 

polônica (BRASPOL, Consulado Geral da República da Polônia no Brasil, 

Escola de Animadores Polônicos etc.); a literatura polônica no Brasil; 
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agrupamentos virtuais no facebook (Descendentes de poloneses no Brasil) 

etc...  

Assumindo como propósito principal um melhor entendimento acerca da 

composição e atuação de cada um desses coletivos de polonidades 

mencionados, passei a organizar minha pesquisa estrategicamente, sobretudo 

a partir de março de 2009, quando me mudei para Curitiba e entrei no 

Programa de Doutorado em Sociologia pela UFPR. Em continuidade ao 

rastreamento da procedência étnica polonesa, a cidade de Curitiba, capital do 

Paraná, foi uma das localidades que mais se mostraram significativas à minha 

pesquisa, propiciando-me formas diversas de presenciar e vivenciar meios de 

interações permeados por etnicidade em coletivos como o Consulado Geral da 

República da Polônia, Casa de Cultura Polônia Brasil, Bosque João Paulo II, 

Grupo Folclórico Polonês do Paraná Wisla, entre outras formas de associação. 

De fato, já residindo em Curitiba-PR, pude acompanhar regularmente o 

processar de coletivos orientadores de polonidades em ação, utilizando, 

primeiramente, como estratégia metodológica a observação participante e 

interlocuções individuais em ambientes que me foram gradativamente 

direcionados como polônicos, seja por descendentes de poloneses 

propriamente, seja pelos periódicos, revistas, livros, a internet com seus 

respectivos sites e redes sociais administrados por poloneses e/ou seus 

respectivos descendentes e, concomitantemente, igualmente produtores e 

reprodutores de etnicidade. Como desde o início este estudo correspondeu a 

uma pesquisa de orientação etnográfica que progressivamente foi se 

adequando às estratégias metodológicas da teoria ator-rede, meu desafio maior 

foi descrever e compreender a dinâmica desses eixos orientadores de 

polonidades de forma a visibilizar trajetos pelos quais o processo de 

protagonismo étnico polonês se constrói e se evidencia. Para tanto, tracei o 

seguinte roteiro: aproximação com as composições de etnicidade em ação – 

esse foi o momento de identificar o processo de agrupamentos em formação e 

coletivos. Passei a frequentar e vistoriar simultaneamente ambientes, eventos, 

publicações polônicas (revistas, livros, periódicos, dissertações e teses), sites e 

redes sociais na internet reconhecidamente polônicos por descendentes de 
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poloneses e, acima de tudo, perceber aspectos e dinâmicas de cada um, as 

rotinas deles, enfim, o cotidiano. 

Tentei, sobremaneira, responder a algumas perguntas, como: quais 

eram as principais agências e associações que estavam sendo visibilizadas? 

Como humanos e não humanos participavam das agências e associações em 

rede? Como a formação de cada coletivo expressava os mecanismos 

acionados para manter a rede de elos entre os coprodutores humanos e não 

humanos associados? Essa foi uma etapa de exploração, o momento de tomar 

conhecimento da formação de coletivos de cada ambiente. 

Quanto ao acompanhamento introdutório de rastros polônicos, 

inicialmente registrei com mais detalhes as agências e associações polônicas 

em ação tecidas em meio aos coletivos polônicos priorizados. Comecei com 

o intento de observar sistematicamente a cooperação associada entre os 

heterogêneos formuladores e mediadores humanos e não humanos, 

reconhecendo o papel de cada um, a interação entre eles e as maneiras como 

participavam nessas formações de coletivos polônicos para que essas redes 

sociotécnicas fossem constituídas. 

O acompanhamento doa coletivos polônicos priorizados foi feito por 

meio da seleção de alguns indicadores que propiciaram o desafio de compor 

um estudo etnográfico dessas redes sociotécnicas que viabilizam formas de 

etnicidade. Elegi um aspecto prioritário para observar nesses eixos polônicos, 

que foi o exercício do protagonismo sociotécnico na formação de polonidades. 

Portanto, apesar de reconhecer as inúmeras facetas passíveis de serem 

contempladas nessas extensas redes sociotécnicas observadas, focalizei 

minha observação e discrição na coprodução sociotécnica na formação desses 

coletivos polônicos em ação observados. 

Ciente da não existência de uma receita e/ou manual prático que se 

antecipasse e me orientasse sobre como proceder numa descrição 

sociotécnica nos termos da teoria ator-rede, foi inicialmente de suma 

importância deixar-me levar pelo rol de associações que surgiam conforme eu 

observava e trilhava tais rastros delineadores de formas de etnicidade. 
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Este meio de mapeamento de associações me pareceu fundamental 

para averiguar a proeminência de um protagonismo étnico, polônico, 

sociotécnico que, simultaneamente ao fato de fornecer substância a um mundo 

polônico comum, revelava embates, assimetrias e controvérsias presentes 

nessa produção coletiva de humanos e não humanos. 

Imbuído do intento de adequar uma forma de descrição sociotécnica ao 

trajeto metodológico de Latour (2005), obriguei-me a seguir os rastros deixados 

pelos actantes humanos e não humanos das redes de polonidades 

sociotécnicas, e, acima de tudo, a investigar suas agências quanto às 

interferências que provocavam na dinamização dessas formas de etnicidade. 

Ao optar por uma descrição sociotécnica alicerçada na teoria ator-rede, sem 

me ater propriamente a enquadramentos teóricos delimitadores anteriores à 

pesquisa, examinei o desempenho e mediações entre os heterogêneos 

actantes humanos e não humanos em rede. O percurso exercido para o 

mapeamento dessa realidade revelava-se cada vez mais dinâmico à proporção 

que os actantes observados não se estabilizavam em posicionamentos fixos e 

simétricos. A partir da teoria ator-rede, acompanhar os rastros de etnicidade 

tornava possível o redimensionar de minha experiência como pesquisador para 

o reconhecimento de uma ordem das coisas concomitantemente agregada e 

circular, na qual se mostravam cada vez mais visíveis os embates e 

controvérsias decorrentes da flexibilidade da posição de cada actante conforme 

a dinâmica das associações que se estabeleciam no âmbito das redes 

observadas. 

A partir do entendimento acerca das composições de etnicidade como 

sendo constituídas de redes sociotécnicas em ação, busquei efetivar uma 

descrição sociotécnica destas redes através de seu acompanhamento, e, 

sobretudo, a partir da forma como a produção desses coletivos me permitiram 

visibilizar associações entre diversos actantes humanos e não humanos 

conectados. 

Assim, pude contemplar como as redes agregam e associam, além de 

descendentes de poloneses e poloneses: representações de agrupamentos 
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étnicos, folclóricos e artísticos; Consulado Polonês no Brasil; instituições 

públicas na Polônia e no Brasil; padres poloneses; meios de comunicação 

(rádios, jornais, revistas e livros étnicos, internet, boletins informativos, entre 

outros); eventos polônicos no Brasil (festividades e comemorações típicas 

polonesas ocasionais e gastronômicas, semanas da cultura polonesa); meios 

de formação, divulgação e cursos de aprimoramento étnico polonês a partir da 

organização e divulgação de diversas entidades (centros de pesquisas 

acadêmicas, brasileiras e polonesas, de estudos, conferências e congressos 

referentes à imigração, cultura e religiosidade polonesa no Brasil, divulgação 

da língua e literatura, culinária, artesanatos,...) entre outros coletivos em 

composição no decorrer e para além do recorte da pesquisa. 

Neste sentido, me permiti seguir e, igualmente, construir essas redes 

conectando-me aos heterogêneos e híbridos actantes visibilizados nas 

tessituras dessas formas de etnicidade em meio ao percurso percorrido no 

campo de pesquisa que se apresenta descrito no capítulo seguinte. 
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3 SEGUINDO COLETIVIDADES DE CUNHO ÉTNICO POLONÊS: BRASPOL, CONSULADO 

GERAL DA REPÚBLICA DA POLÔNIA NO BRASIL, ESCOLA DE ANIMADORES ÉTNICOS 

POLÔNICOS ETC 

A minha primeira iniciativa - ao iniciar propriamente a pesquisa sobre 

polonidades no município de Curitiba e adjacências em março de 2009 - foi a 

de mapear redes mais proeminentes de atuação étnica polonesa e polônica na 

região. Ao começar a rastrear possíveis “porta-vozes” da comunidade polonesa 

e polônica em Curitiba e região, passei a desenvolver a meta de me abastecer 

do máximo de informações e fontes que me fornecessem um panorama dos 

actantes (entidades, organizações, pessoas, monumentos, entre demais 

rastros de etnicidade) que produziam e movimentavam redes de polonidade em 

Curitiba e suas ramificações na região sul do Brasil, sobretudo nas localidades 

de procedência polonesa. 

Orientado pela teoria ator-rede que me estimulou a adotar como ação 

primordial a observação de associações sociotécnicas para o necessário 

estabelecimento de quais actantes destas redes de etnicidade em ação eu 

deveria acompanhar, dentre as indicações que me surgiam a partir de 

descendentes de poloneses, apontei, a princípio, pela proeminência de 

conexões entre algumas entidades de ordem étnica polonesa e polônica que se 

sobressaiam ao protagonizarem agências de significativa amplitude. Eis que o 

rastreamento empreendido em busca de associações sociotécnicas entre 

polono-brasileiros e heterogêneos actantes me visibilizaram, sucessivamente, a 

composição, fortalecimento e extensão de redes de etnicidade em ação, a 

saber: a BRASPOL (Representação Central da Comunidade Brasileiro-

Polonesa do Brasil); o Consulado da Polônia em Curitiba; a Escola de 

Animadores Culturais Polônicos promovida pela Organização polonesa Szkola 

Liderów Polonijnych (cofinanciada a partir dos fundos recebidos do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros da Polônia), entre outras entidades e eventos, que, 

associadamente, tecem composições de etnicidade em movimentação 

constante através de diversas agências com múltiplos direcionamentos, tal 
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como poderá ser averiguado no transcorrer das descrições sociotécnicas 

efetivadas nessa tese. 

Na impossibilidade de delimitar um nó inicial e centralizado da rede de 

agências e associações que tornasse possível apreender a constante formação 

e dinamização de coletivos forjadores de etnicidade, pude destacar que o 

interesse por uma melhor compreensão das composições étnicas em ação em 

Curitiba e adjacências tornaram possível que eu me situasse e me inserisse em 

“nós” proeminentes dessas redes e, acima de tudo, me sinalizaram pautas e 

questões que se fizeram centrais para descendentes de poloneses 

comprometidos com a mobilização étnica, a saber: a sede nacional da 

Representação da Comunidade Brasileiro-Polonesa - BRASPOL e o Consulado 

Geral da República da Polônia, ambos em Curitiba. 

A partir da interação com representantes dessas entidades, os contatos 

estabelecidos continuamente entre 2009 e 2014, sobretudo os diálogos 

travados nesse período propiciaram uma primeira visualização de um extenso 

“mapa” referente a negociações de perspectivas de etnicidade em ação que 

contemplavam entes cada vez mais heterogêneos e múltiplos.  

A iniciação ao acompanhamento das composições de etnicidade de 

contornos polônicos em Curitiba me surpreendeu significativamente na medida 

em que, mesmo se constituindo como desdobramento de contatos efetivados 

com alguns descendentes de poloneses já familiarizados devido minhas 

vivências de pesquisa em cidades do interior do Paraná – sobretudo em 

cidades de Irati, Prudentópolis e São Mateus –, de certa forma, concatenava-se 

um polifônico sentimento de pertencimento étnico pertinente a uma herança 

cultural polonesa. De fato, tais contatos me sinalizavam de antemão eventos 

produzidos por essas entidades que não convergiam para um único significado 

de polonidades, nem mesmo assumia um direcionamento para as mobilizações 

em torno destas. 

Esse entendimento foi assumido de forma mais contundente desde 

quando fui recebido pela primeira vez pelo presidente da Representação 

Nacional da Comunidade Brasileiro-Polonesa – BRASPOL, Sr Rizio 
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Wachowicz, na Rua Mal. Deodoro, 51, no centro de Curitiba, ainda no primeiro 

semestre de 2009. 

Ao chegar nessa sede da BRASPOL nacional e justificar meu interesse 

de pesquisa de Doutorado em catalogar fontes e informações acerca da 

trajetória e das formas de associação e agenciamentos que viabilizavam as 

polonidades em ação em Curitiba e demais localidades do Brasil Meridional 

caracterizadas pela presença polonesa, percebi, pela reação do Sr. Rizio e da 

secretária da BRASPOL Nacional, o quanto meus questionamentos iniciais 

delineadores da pesquisa em questão demonstravam significativo 

desconhecimento acerca da atuação e singularidade dos polono-brasileiros. 

A minha inquietação inicial ao questioná-los favoreceu a formulação de 

uma crucial indagação da parte deles que, antes de qualquer resposta pronta 

que viesse ao encontro das minhas indagações pueris sobre como e por qual 

motivo se davam mobilizações étnicas por parte de alguns descendentes e 

entidades em termos de etnicidade, eis que fui surpreendido com a questão: - 

Antes de mais nada, você sabe qual é a diferença entre ser polonês e ser 

polônico? 

Diante de um breve silêncio e estranhamento de minha parte - já que, 

até então, nenhum descendente de polonês tinha me mencionado ou suscitado 

a pensar sobre o termo “polônico” além dos adjetivos gentílicos “polonês” e 

“polaco” (este último termo sendo alternadamente associado aos descendentes 

de poloneses em relação a atributos negativos e/ou positivos) - achei por bem 

arriscar uma resposta e lançar a suposição de ser mais um adjetivo gentílico 

dentre estes mais conhecidos. Afinal, a partir de minhas vivências em meios 

aos descendentes de poloneses até então, era um termo que não era 

usualmente utilizado por nenhum deles. Pelo contrário: muitos entre os 

descendentes que tive acesso, apesar de terem sobrenome polonês, não 

militavam por nenhuma causa de mobilização étnica. Percebiam-se como 

meramente brasileiros apesar de suas respectivas ancestralidades. 

Para minha surpresa, a resposta concedida me lançou para outra 

perspectiva de percepção da extensão de interações entre descendentes de 
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poloneses e demais entes. O “polônico”, para além de ser um brasileiro de 

origem polonesa, me foi apresentado como alguém que se deixa mobilizar 

etnicamente e assume agências em nome do chamamento do sobrenome e 

sangue polonês que carrega nas veias. Já que para ser polonês bastava 

nascer na Polônia, para ser “polônico” era fundamental reconhecer e mobilizar 

suas raízes étnicas com a devida importância que ela possui, mesmo não 

tendo nascido em território polonês. Tal reconhecimento deveria estar pautado 

no culto e valorização de seus ancestrais e na árvore genealógica polonesa a 

partir de toda uma série de formas de valorização do acervo cultural, tradições, 

religiosidade, costumes e língua pertinentes à Polônia. Com efeito, mostrava-se 

necessário estar engajado a entidades comunitárias - tal como a BRASPOL, 

entre outras - que atuassem de forma dinâmica a colaborar incessantemente 

com demais descendentes de poloneses pela valorização do que 

consideravam como legado étnico e cultura deixado pelos poloneses pioneiros 

que imigraram para o Brasil.  

Nesta ocasião, visibilizava-se uma caracterização de “Legado cultural” 

amplamente reiterada entre muitos dos polono-brasileiros que tinha interagido 

até então: como “algo” que deveria ser ambicionado como meta de constante 

levantamento, catalogação e manutenção por parte dos descendentes de 

poloneses e de suas respectivas entidades para a recuperação e valorização 

dos sinais que foram deixados pelos esforços e trabalho dos imigrantes 

poloneses pioneiros, como também da manutenção e propagação da fé cristã 

católica como fundamental alicerce identitário que estes trouxeram e que se 

expressa, sobretudo, na fé em Deus como pai celestial de todos, na Rainha 

espiritual da Polônia, Nossa Senhora de Czestochowa (Nossa Senhora dos 

Montes Claros no Brasil) e mais contemporaneamente no culto ao santo papa 

João Paulo II. 

A denominação polônico me surgiu algumas vezes igualmente 

associada ao termo “braspoliino”, tal como um sinônimo que contempla os 

polônicos que são filiados e mobilizados pelos mesmos propósitos do órgão 

representativo da Comunidade Brasileiro-Polonesa do Brasil- BRASPOL. De 

fato, os atributos que singularizavam os polônicos foram apresentados de 
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forma praticamente consubstancial ao que justifica a existência representativa 

deste agrupamento: entidade percebida pelos seus membros como direcionada 

à promoção civilizatória e histórica da Polônia e de seus antepassados 

imigrantes poloneses, comprometida, sobretudo, com a recuperação e 

manutenção das tradições desenvolvidas por estes antepassados em 

concomitância com o papel destes no desenvolvimento da nação brasileira. 

Nesta caracterização inicial que foi apresentada nessa primeira ida à 

sede da BRASPOL em Curitiba, esclareceram que esta entidade só chegou a 

assumir o mérito de ser a “organização representativa dos polônicos do Brasil” 

devido ao empenho acionado por muito de manter em evidência estratégias de 

mobilização étnica que visibilizam o que consideram ser a relevante 

contribuição dos imigrantes poloneses para o desenvolvimento e diferencial 

cultural do Brasil. 

Na medida em que me faziam perceber a dimensão de importância que 

a composição do órgão representativo da BRASPOL assumia para estes 

“polônicos braspolinos”, mas surgiam indagações que me impulsionavam a 

recuperar como se processou a produção inicial dessa entidade e sob quais 

associações e agenciamentos foi edificado o órgão representativo desse 

agrupamento em correspondência com agrupamentos de polônicos e outros 

entes em formação. 

Eis que fui apresentado a uma rede que não tinha sido apresentada a 

priori e levado a visualizar uma extensa rede de actantes diversos em conexão. 

Tais actantes passaram a ganhar visibilidade à medida que foram ganhando 

vida nas agências que assumiam e passavam a compor essa singular rede 

sociotécnica a partir do que me foi apresentado como “recorte histórico inicial” 

de produção da BRASPOL como órgão mobilizador de polônicos e de suas 

respectivas polonidades. Ao acompanhar os indícios do que foi tomado como o 

início da rede de produção desta entidade e de suas respectivas agências de 

polonidades a partir dos relatos dessa história recente que me foram revelados, 

pude começar a estabelecer relações com demais dimensões de etnicidade 

que, mesmo sem uma ordem e/ou lógica estabelecida antecipadamente, 
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tornaram possível que eu fosse “levado pela rede” à proporção que seus 

direcionamentos iam se complexificando e assumindo ramificações. 

As considerações emitidas por esses representantes ao descreverem o 

que consideravam o ponto de partida da BRASPOL, me transportaram 

inevitavelmente ao histórico momento vivenciado por eles numa Assembléia 

Geral Constituinte ocorrida no dia 27 de janeiro de 1990 no auditório da 

Reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em Curitiba. 

Foi esse o palco que sediou uma mobilização conjunta de esforços de 

um número estimado de 300 pessoas – sendo, em sua maioria, representantes 

de outras entidades polônicas oriundas primordialmente dos três estados que 

compõem a região sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) - 

em nome da consolidação de uma sociedade civil com personalidade jurídica 

de direito privado, com sede e foro na cidade de Curitiba e jurisdição em todo 

território nacional, que propiciasse, impreterivelmente, a recuperação, 

valorização e propagação da cultura, tradições e espiritualidade pertinente aos 

pioneiros imigrantes poloneses de 1869. 

Aliados aos actantes percussores (historiador Ruy Wachowicz, Rizio 

Wachowicz, Padres Benedykt Grzymkowski e Jorge Morkis, entre outros 

nomes), destacaram a presença do forte protagonismo de entidades 

igualmente polônicas e religiosas (católicas) a partir da atuação da missão 

católica polonesa no Brasil, representada sobretudo por organizações como 

Sociedade de Cristo; -Congregação do Verbo Divino; - Congregação dos 

Cléricos Regulares Marianos; - Congregação da Missão Província Sul; - 

Reitoria da Missão Católica Polonesa no Brasil; - Missionárias do Cristo Rei; 

entre outras entidades associadas a demais entidades civis e étnicas do 

Paraná (- Sociedade Polono Brasileira Tadeusz Kosciuszko - Curitiba/PR; -

Sociedade Polono Brasileira Jozef Pilsudski - Curitiba /PR ; -Grupo Folclórico 

Polones Wisla – Curitiba/PR; -Sociedade Cultural de Abranches - Curitiba /PR; 

-Coral Santa Cecília da Igreja Santo Estanislau – Curitiba/PR ; - Coral Santa 

Cecília da Igreja Nossa Senhora das Dores - Curitiba – PR; - Centro Cultural 

Histórico Polono Brasileiro - Curitiba /PR; - Grupo Folclórico Polones Wawel - 
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São José dos Pinhais/PR; - Centro Cultural Católico Agrícola de Campo Largo - 

Campo Largo/PR • Sociedade Polonesa Renascença - Ponta Grossa/PR ; - 

Centro de Tradições Polonesas 3 de Maio – Irati/PR; - Grupo Folclórico 

Polones Wiosna - Contenda /PR, entre outras entidades {sobretudo do 

município de Araucária/PR e demais localidades do Paraná que correspondem 

a redutos povoados majoritariamente por descendentes de poloneses}), de 

Santa Catarina (- Sociedade Varsóvia de São Bento do Sul - São Bento do 

Sul/SC ; Grupo Folclórico Polones Orzel Bialy - Criciúma – Criciúma/SC ; entre 

outras entidades) e do Rio Grande do Sul (- Grupo Folclórico Auresóvia – 

Áurea/RS; - Sociedade Cultural Polonesa de Ijuí - Ijuí/RS; entre outras 

entidades) que, nesta singular Assembleia Geral Constituinte, promulgaram as 

metas e diretrizes constituintes da elaboração da primeira versão do Estatuto 

instaurador da BRASPOL como uma entidade representante e promovedora de 

associações em relaçãos as demais entidades polônicas. 

Conforme essa entusiasta descrição que me foi concedida ainda nessa 

ocasião inicial, a partir de momento de fundação inicial, a expansão da 

BRASPOL se configurou a partir de núcleos municipais em todas as 

localidades do Brasil nas quais já existiu a presença significativa de 

descendentes de poloneses. Transcorrida a caracterização dessa Assembleia 

e, sobretudo, a explicitação sobre a significação que eles mobilizavam do que 

compreendiam como “comunidade polônica” – como laços pertinentes aos 

coletivos poloneses e brasileiros irmanados pelo efeito do entendido como 

“herança cultural” e “processo histórico comum a partir da presença de 

imigrantes poloneses no Brasil” -, posso destacar que essa versão de 

composição originária da BRASPOL (através dessa breve mensuração da 

extensa rede introdutória precursora da BRASPOL) me levou a ponderar 

acerca dos inúmeros actantes, agenciamentos e conexões que essa descrição 

acerca da formação inicial da BRASPOL mobilizou, o que me induziu a outras 

inquietações e indagações sobre o processar dessa rede sociotécnica em 

termos de produção de etnicidades até aquele presente momento. 

Entretanto, os intentos de resposta tornaram algumas controvérsias, até 

então invisibilizadas, aparentes diante das algumas lacunas. A começar pela 
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minha requisição da lista com os respectivos nomes das entidades polônicas 

vinculadas à BRASPOL, sobretudo as existentes em toda região do Paraná 

com seus respectivos endereços, e demais questões sobre quais recursos 

eram mobilizados para a produção dessas polonidades em ação para que eu 

pudesse acompanhar de perto suas composições e atuações. 

A minha solicitação foi vista primeiramente com certa cautela. A priori fui 

advertido que não seria possível expor dados assim, pois tamanha exposição 

poderia incorrer em outros fins que poderiam fugir ao meu intento de pesquisa 

acadêmica. Após um pouco de insistência de minha parte, obtive apenas 

endereços de alguns núcleos desta entidade espalhados pelo Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do sul. Alguns destes núcleos foram selecionados e 

descritos pelo próprio Presidente da BRASPOL numa folha de papel em branco 

como passíveis de serem visitados e acompanhados na medida em 

preencheriam meu intento de pesquisa. 

Tal seleção e manipulação dos dados, ou melhor, dos endereços dos 

núcleos da BRASPOL que deveriam ser visitados me fez ampliar meu 

estranhamento acerca de quais critérios foram estes que visibilizaram apenas 

alguns núcleos de algumas localidades em detrimento de outros. 

Sem outros esclarecimentos mais minuciosos nesta primeira ocasião, 

passei a me comprometer com o mapeamento e acompanhamento de outras 

entidades polônicas no transcorrer dos anos entre 2009 e 2012 que me 

suscitaram uma maior revelação da amplitude das redes de polonidades 

perseguidas. Após me ocupar em acompanhar iniciativas mobilizadas por 

entidades polônicas civis e religiosas de Curitiba e adjacências entre 2009-

2010 através de solenidades festivas transcorridas no Bosque João Paulo II; 

apresentações de grupos folclore polonês; eventos polônicos gastronômicos 

promovidos pela BRASPOL e outras entidades; celebrações religiosas 

católicas (missas, corais) sediadas em algumas igrejas de Curitiba, dentre 

outras iniciativas promovidas pelo Consulado Geral da Polônia em Curitiba e 

pelo curso de Letras – Polonês da Universidade Federal do Paraná – UFPR, 

decidi ampliar meus horizontes polônicos em outras localidades. 
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Ainda munido da mesma lista de nomes de cidades que continham 

núcleos da BRASPOL no Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre confeccionada 

pelo seu presidente em meados de 2011, eu criei o que seria minha própria 

trilha de polonidades: tracei um roteiro que passava por cidades- algumas já 

conhecidas, outras ainda a serem visitadas- do Estado do Paraná tais como 

Campo Largo, Ponta Grossa, Marechal Cândido Rondon, Irati, Mallet, São 

Mateus do Sul, entre outras num primeiro momento, seguida de outras viagens 

a localidades dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul motivadas 

pelo mesmo intento. 

Ao compor essa trajetória de viagem, ritualizava os mesmos 

procedimentos de chegada: como muitos dos endereços e números de telefone 

desses núcleos da BRASPOL estavam desatualizados, só me restava, ao 

chegar nessas distintas localidades, questionar - por vezes no próprio ato de 

chegada à rodoviária, outras vezes nas ruas nos arredores - se alguém 

conhecia o núcleo dessa entidade daquela cidade e/ou algum agrupamento 

polônico e/ou descendentes de poloneses que empreendiam iniciativas de 

mobilização étnica polonesa. 

Para minha surpresa, em muitas dessas cidades selecionadas não 

existiam núcleos da BRASPOL em ação, apesar do reconhecimento por parte 

de alguns que, de fato, tinha existido a fundação do respectivo núcleo a partir 

da efetivação de uma Assembleia Comunitária Municipal com descendentes de 

poloneses no âmbito local. De fato, a controvérsia que se desenhava 

denunciava o seguinte processo: mesmo tendo ocorrido a consolidação do 

núcleo numa certa assembleia comunitária na qual, com a presença do seu 

presidente, eram eleitos descendentes de poloneses para o cargo de 

presidência da diretoria executiva municipal e demais cargos referentes ao 

Conselho Comunitário Municipal, Conselho Fiscal Municipal e Diretoria 

Executiva, entre outras funções com suas respectivas atribuições em termos de 

obrigações e direitos referendas pelo Estatuto da BRASPOL Nacional, em 

muitos casos justificavam que a não continuidade do núcleo se deu devido a 

alguns desdobramentos, entre os quais: a dificuldade para a obtenção regular 

de um orçamento financeiro para a efetivação de iniciativas de cunho polônico, 
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a ausência de uma sede física para os encontros regulares, a desmotivação de 

alguns filiados em relação às suas obrigações como sócio, a falta de 

pagamento das contribuições mensais- e/ou desentendimentos entre membros 

participantes, somados ao fato da distância geográfica entre a sede da 

BRASPOL Nacional em Curitiba com os demais núcleos e a falta de uma 

comunicação regular que repercutisse no acompanhamento das atuações 

destes de forma mais criteriosa, teriam produzido como efeito o esfacelamento 

das mobilizações polônicas de alguns destes núcleos. 

Se por um lado todos os “núcleos” já formalizados eram legitimados em 

termos fixos no âmbito dos números da BRASPOL Nacional como existentes e 

atuantes, por outro lado já não existiam polonidades sendo necessariamente 

acionadas através desses coletivos em ação.  

Mediante o efeito que tais constatações me produziram, a iniciativa de 

não me conformar em acatar o fim de minha busca por polonidades por não 

identificá-las necessariamente associadas a núcleos da BRASPOL, me levou a 

ponderar sobre outros meios para “fazer aparecer” rastros e indícios referentes 

a processos desencadeadores de agências de etnicidade. 

Transcorreram necessárias escolhas iniciais que me permitiram seguir 

alguns traços delineadores de tais processos e, assim sendo, alimentar a 

pretensão de mapeá-los. Em meio a esse processo de rastreamento de 

composições de etnicidade, fui tomando a real consciência do quanto essa 

temática era algo possível de ser seguida, sobretudo por me fazer refletir sobre 

os desdobramentos decorrentes do convívio com descendentes de poloneses 

no interior do Paraná entre 2007 e 2009, período já anteriormente mencionado, 

até minha mudança residencial para Curitiba, capital do Paraná, na qual a 

pesquisa assumiu outros contornos e tessituras. 

Ao intercalar essa singular vivência em meio a descendentes de 

poloneses na cidade de Irati-PR, no período entre 2007 e 2009, com visitas nos 

anos seguintes a outras cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul (localidades já citadas no início da tese) que gradativamente me foram 

sinalizadas como de origem polonesa conforme transcorria o aprofundamento 
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na investigação sobre a presença polonesa na região meridional do Brasil, 

muitos outros fatos e aspectos passaram a cativar minha atenção e a 

direcionar para um maior acompanhamento dos trajetos que traçavam 

composições de polonidades. 

De fato, se por um lado, quando imerso em tais localidades de origem 

polonesa, me deparei com situações nas quais minhas interações com polono-

brasileiros revelaram o quanto era comum o desconhecimento da procedência 

histórica dos seus antepassados poloneses, sobretudo em relação aos 

percursos e motivos que antecederam à imigração para o Brasil, por outro lado, 

não foram situações isoladas ou incomuns as demonstrações de referência 

étnica à Polônia acionadas por alguns que se esforçaram em demarcar certa 

diferença étnica em relação aos demais brasileiros (ao menos do que foi 

possível depreender das situações de alteridade vivenciadas nas quais, eu não 

sendo igualmente um descendente de polonês, me remetiam a formas de 

tratamento diferenciadas, não necessariamente negativas, que me faziam 

lembrar a todo tempo que “eu” era o brasileiro entre “eles” e “eles”, 

descendentes de poloneses de mim diferenciados, mesmo sendo estes 

igualmente nascidos no Brasil). 

Sobressairam nessas ocasiões circunstanciais referências à Polônia 

que, por vezes, num primeiro olhar, me pareceram como de pouco 

aprofundamento, ao se expressarem majoritariamente reivindicando uma 

herança cultural polonesa autêntica (apesar de mais de 100 anos de presença 

polonesa no Brasil) que, em termos práticos e locais, se revelava como 

amalgamada a outros costumes tradicionalmente vivenciados localmente. 

De fato, ter residido na cidade de Irati - interior do Paraná e ex-núcleo 

colonial polonês - e, de forma convergente, ter tido acesso, nas adjacências e 

demais Estados do sul do Brasil, a cidades com o mesmo perfil étnico e 

mesmas raízes polonesas, me deixou suscetível a muitas situações nas quais 

acompanhei praticamente o reverberar das mesmas experiências entre tais 

localidades de procedência polonesa: a sensação de sentir-se envolto a 

pessoas que, desde os contatos iniciais de apresentação, já denunciavam 
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aspectos de seus antepassados nessas antigas colônias da região sul que 

foram desdobramentos da imigração europeia. Os nomes dos indivíduos que 

interagi - sobretudo os sobrenomes - os traços fenótipos, entre outras, 

características que circunscreviam, me levavam a ponderar o quanto tais 

localidades apresentavam-se singulares ao serem habitadas por indivíduos de 

descendência étnica variada, contudo, com expressiva parcela da população a 

comungar a ancestralidade polonesa. 

Em diversas ocasiões, ao apresentar meus intentos de pesquisa a 

polono-brasileiros, fui confrontado a indagações como: - tu és descendente de 

qual etnia? - Por que este interesse pelos poloneses? Muitas vezes respondi a 

tais indagações baseando-me no mesmo repertório: apesar de me considerar 

um brasileiro típico, praticamente um mestiço com antepassados de várias 

procedências, mantive o interesse de problematizar a presença polonesa no 

Brasil meridional desde o início de meu convívio com tais descendentes. 

Minhas respostas, invariavelmente, destravavam muitas memórias acerca das 

procedências desses descendentes, sobretudo sobre a origem étnica dos pais 

e avós que articulavam narrativas e histórias das respectivas gerações desses 

antepassados e, por vezes, revelavam as controvérsias das mesclas étnicas 

efeito de casamentos interétnicos. 

Nesse sentido, ao visibilizar as narrativas sobre encontros e 

relacionamentos étnicos dos ancestrais - com destaque para as aproximações 

de descendentes de poloneses entre si, dentre outras misturas com pessoas 

de procedência italiana, alemã, dentre outros - como se fossem confeccionadas 

por linhas bordadas entrecruzadas de momentos passados e contemporâneos, 

tais memórias e narrativas normalmente me foram apresentadas como 

tessituras que estavam sendo bordadas conforme as indagações sobre qual 

papel a procedência polonesa os impulsionava a pensar, sobre qual efeito 

produzia tal origem étnica quanto ao que eram e como agiam diante dessa 

constatação que, por vezes, naturalizam, ou melhor, não se vinham motivados 

a pensar de forma involuntária. 

Nessas elaborações narrativas circunstanciais que elaboravam sobre 
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suas respectivas vinculações à Polônia, trajetórias de suas histórias de vida 

eram circunscritas até o momento em que se encontravam e muitos 

interlocutores surgiam como coprodutores dessas polonidades. Configuravam-

se assim referências à Polônia que se mostravam reprocessadas, hibridizadas 

e avaliadas a partir de associações múltiplas locais, não propriamente étnicas, 

como coprodutoras de polonidades, contudo que se mostravam reivindicadas 

como patrimônio étnico polonês. Tais considerações puderam ser elucubradas 

partir de uma interessada e continuada observação em meio essas andanças 

nessas localidades de origem polonesa e ao aplicar em torno de 60 

questionários de cunho exploratório que sondasse a pertinência de atributos de 

polonidades entre polono-brasileiros que habitavam esses redutos 

reconhecidamente de origem polonesa. 

Foi possível assim que eu fosse apresentado a pertinentes 

direcionamentos temáticos que circunscreviam tais polonidades e passaram a 

me guiar nos trilhos de processos que constituíam composições de 

mobilizações étnicas de perfil polônico, assim: 
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Quadro 01 - Mobilização étnica polônica no Brasil meridional 
Questão Atributos 

1) Descreva um pouco sobre a história da família desde a 
chegada no Brasil. Se possível,narre o que sabe sobre a 
trajetória da família anterior a chegada no Brasil. 

- Imigração dos antepassados poloneses, entre o século XIX e XX: Difícil trajeto, em porões de embarcações-em torno de 40 
dias- até o Brasil (Ilha das Flores-RJ); 
- Estabelecimento no Brasil meridional: processo árduo com redistribuições em lotes de terra em núcleos coloniais; 
- Casamentos (interétnicos ou não) e transformações das polonidades: minimização da língua e tradições no transcorrer das 
gerações nascidas no Brasil; 

2) Descreva como a cultura polonesa era mantida pelos pais 
e demais antepassados e quais aspectos dessa cultura 
ainda são mantidos nos dias atuais. Caso tenha filhos, eles 
são criados valorizando a cultura polonesa? Fala o idioma 
polonês? Em quais situações? 

- Uso e aprendizado do idioma polonês: via oralidade, com usos gradativamente eventuais e restritos, apreendido na escola 
(passado) e cursos de idiomas (presente) 
- Interesse de cidadania polonesa e/ou de conhecer a Polônia: interesses pouco expressivos, porém com aumento gradativo na 
atualidade; 
- Cultos às tradições patrióticas e religiosas: ambos majoritariamente praticados pelos mais idosos, o patriotismo mostra-se 
limitado e eventual (propriamente nas entidades étnicas), enquanto a manutenção da religiosidade mostra-se fortemente 
expressiva. 
- Uso doméstico da culinária típica polonesa e participação em eventos gastronômicos: adesão significativa, sobretudo entre 
simpatizantes que não são descendentes. 

3) Como teve início seu envolvimento com a BRASPOL ou 
com demais grupos que valorizam a herança cultural 
polonesa? Que tipo de participação exerce e o que pensa a 
respeito da proposta da BRASPOL ou de demais grupos 
direcionados aos descendentes de poloneses? 

- Filiação formal às entidades étnicas: pouco expressiva, apesar das participações eventuais em eventos e do reconhecimento 

generalizado do papel de preservação étnica (tradições e conhecimentos) destas organizações; 
- Participação dos descendentes: significativa distinção entre os que habitam grandes centros urbanos (patrimônio étnico pouco 
difundido) e os oriundos do âmbito rural e cidades menores (maior difusão de valores e tradições); 
- Envolvimento dos descendentes mais jovens com entidades polônicas: Preocupação das entidades com um maior 

esclarecimento juvenil acerca da Polônia para maior propagação e continuidade das polonidades; 
4) Em sua opinião, como está sendo a experiência da 
BRASPOL ou de demais grupos que valorizam a herança 
cultural polonesa na sua comunidade?? Quais os aspectos 
positivos da existência desses grupos ou o que poderia ser 
melhorado? 

- Atuação das entidades étnicas: amplamente reconhecidas pela valorização e propagação da história e cultura polônica; 
- Orgulho étnico entre os descendentes: promoção de uma maior mobilização étnica entre os mais jovens para uma maior e 
continuada adesão às questões referentes a Polônia (história e contemporaneidade); 
- Integração entre entidades polônicas: necessidade de atuações em conjunto, articuladas, de entidades que, 

predominantemente, atuam de forma competitiva na atualidade. 

5) Na sua opinião, como descreveria ser polônio(a) se 
comparado aos descendentes de outros grupos étnicos? 
Conhece a Polônia ou o que sabe sobre a Polônia? Tem 
vontade de ir lá? Por quê? 

- Ser polônico: valorização da história da imigração dos antepassados, sem negar a nacionalidade brasileira; 
- Entre ser polônico e/ou ser polaco: ambos evocam a ancestralidade polonesa, entretanto, com significações que oscilam entre 
o orgulho e estereótipos; 
- Conhecer a Polônia: interesse relativo e condicionado às condições físicas e materiais vivenciadas na atualidade; 
- Expressividade da etnia polonesa: consciência étnica pouco expressiva quando comparada a outros segmentos étnicos no 
Brasil (italianos e alemães). 

6) Como é o convívio dos descendentes de poloneses na 
sua comunidade, sejam nos eventos da BRASPOL ou de 
demais grupos que cultivam a herança cultural polonesa? 

- Integração entre polônicos: Contatos mais frequentes, entre polônicos e simpatizantes da causa, ocorrem, eventualmente, em 

eventos religiosos e demais festividades (apresentações folclóricas, jantares, almoços, etc.) 
- Perfil dos participantes: predominantemente idosos. Pequena representatividade juvenil. 

7) O que considera como herança cultural polonesa? Na sua 
opinião, quais são os principais símbolos ou elementos 
típicos da cultura polonesa? Por quê? 

- Marcadores da herança cultural: destaque para a religiosidade, seguida de variáveis de o idioma, a história, a gastronomia, o 
folclore (as músicas, danças típicas e artesanatos); a arquitetura (casas de madeira), a generosidade e até mesmo a 
capacidade de ingerir bebidas alcoólicas fortes como um atributo positivo). 

8) Muitos descendentes de imigrantes têm lembranças da 
época do Getúlio Vargas, quando era proibido falar qualquer 
língua estrangeira. Tem alguma lembrança a declarar sobre 
isso? Podem ser histórias suas ou de outras pessoas? 

- Conhecimento sobre o período de nacionalização: incipiente esclarecimento em termos gerais. Relatos referentes ao 
fechamento de escolas e entidades étnicas ou perseguição aos que falavam idiomas estrangeiros foram predominantemente 
advindos de escritos ou transmitidos oralmente por terceiros;  
- Isolamento étnico: expressivo entendimento acerca do isolamento em áreas rurais como promovedor da continuidade étnica. 

Fonte: elaboração do autor com base em pesquisa piloto em 2009 a 2011. 
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Com efeito, uma multifacetada paisagem polônica me foi visibilizada 

após o meu acompanhamento e sistematização das respostas à pesquisa 

piloto concedidas através da aplicação desse questionário de cunho 

exploratório acerca de como são produzidos “polônicos” e “polonidades”. 

Mesmo identificando algumas nuances, pude acompanhar que algumas 

apropriações dessa “paisagem” igualmente se corporificaram dinamicamente 

para mim em outras instâncias da internet e da literatura polônica forjadas a 

partir de atributos e sinais adscritivos, tais como: 

a) Sobre os agenciamentos e efeitos em torno da construção de uma origem e 

passado comum, compartilhado e alicerçado na imigração dos antepassados 

poloneses rumo ao Brasil: tive a oportunidade de acompanhar narrativas que 

visibilizaram o que seria para tais descendentes indagados o cerne da 

construção de uma origem polônica no Brasil. Emergiram narrativas vinculadas 

às memórias relacionadas ao processo de imigração polonesa para o Brasil 

nas quais era retratado o difícil trajeto de imigração dos antepassados, entre o 

século XIX e XX, em porões de navio (em torno de 40 dias) para o Brasil com 

chegada à Ilha das Flores - RJ; o árduo estabelecimento no Brasil meridional e 

redistribuições em lotes de terra em núcleos coloniais; casamentos entre 

descendentes de mesma origem polonesa ou interétnicos; transformações e 

minimização da polonidade em termos costumes e tradições na nova ordem 

sociocultural vivenciada; limitada manutenção de traços étnicos (costumes, 

tradições, cantos, idiomas, etc) entre os descendentes de 3ª e 4ª geração. 

Tem-se assim, 

Resposta35- ¨G; (f); 64 anos – Mallet-PR / Irati-PR. 

- Embarcaram num navio em 1911 e chegaram ao Brasil, precisamente na Ilha 

das Flores, Guanabara, Rio de Janeiro, meu bisavô com sua família, entre os 

membros estava meu avô, Estanislau Sikorski, de onde vem para Curitiba e 

                                                           
35

 A partir da opção por uma descrição sociotécnica que evidencia o protagonismo das 
agências que compõem o “social” como efeito de associações em movimento em detrimento de 
pressupor a hierarquia do que ou quem age como categorias analíticas estabilizadas, a 
identificação dos polono-brasileiros questionados ficou reduzida às iniciais dos nomes 
(acompanhadas respectivamente de sinalizações de gênero - (m) masculino e (f) feminino -, 
idades e cidades de origem) apenas como forma de sinalizar a extensão das redes de 
polonidades a partir das variáves destacadas. 
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posteriormente vem se fixar em Cruz Machado, onde formou sua família com 

minha avó, também polonesa, Apolônia Andrzejewska, tiveram 4 filhos homens 

e uma mulher, minha mãe Regina. Sei que vieram da região que foi ocupada 

pela Rússia. Inclusive o passaporte do meu avô está escrito em russo. 

Resposta-E. N. F; 44 anos; (m) - Alvaroda-RS; 

- Creio que o percurso da família foi semelhante aos que ocorreu com outros 

imigrantes que migraram para o sul do Brasil durante o século XIX: se 

estabeleceram numa colônia em santa Catarina, num núcleo para o qual foram 

direcionados com outros imigrantes de várias nacionalidades e lá tanto 

ocorreram casamentos entre pessoas de mesma origem polonesa ou com 

outros brasileiros e demais imigrantes. Ocorreram também muitas 

transformações nos costumes e tradições na nova vida que tiveram que adotar 

no Brasil. 

Resposta - C. C; (m); 22 anos – Veranópolis/RS; 

- Ambas partes de minha família, paterna e materna, vieram de navio em torno 

de 1875 do Séc XIX para o sul do Brasil. A viagem durou cerca de 40 dias. 

Apenas sei que as famílias sofreram com a instalação inicial, já que receberam 

as terras que foram refugadas pelos italianos e alemães já instalados na 

região. 

Resposta - T.H. S; (f) ;68 anos –Palmeira/PR 

- Avós paternos e maternos vieram da Europa num porão de um navio numa 

viagem com duração em torno de 30 dias até a chegada à Ilha das Flores no 

Rio de Janeiro. Foram encaminhados para São Paulo num primeiro momento. 

Entre o desejo de retornar à Polônia e busca por melhoria de vida, acataram o 

encaminhamento do Governo e foram redistribuídos para Curitiba (local onde 

minha mãe nasceu). 

Resposta - U.I; (m); 53 anos – Curitiba/PR; 

-Meus bisavós chegaram a Castro-Pr em 1911 com dois casais de filhos. 

Nasceram mais dois casais de filhos em Castro. Meu avô nasceu na Polônia. 

Casou-se com uma polaca. Meu pai morreu quando eu tinha 24 anos, logo fui 
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criado pelos meus avós maternos. Perdi o contato com a polonidade que só 

vim retornar aos 40 anos de idade. 

Resposta - M. R; (m); 29 anos – Dom Feliciano/RS; 

- Todos bisavós, do lado materno e paterno, vieram quando crianças ao Brasil 

entre 1890 e 1891. A família preserva até hoje costumes, cantos, tradições e 

idioma. Estive na Polônia inúmeras vezes e trabalho com a cultura polonesa. 

-Resposta - D. R; (f); 29 anos – Dom Feliciano/RS; 

-Meus antepassados, meus avós, são poloneses e desconheço sobre o trajeto 

que fizeram da Polônia até o Brasil. 

- -Resposta- W. R; (m); Mafra/SC; 

-Meus bisavós vieram da Polônia. Eram agricultores e emigraram em 1895 com 

esposa e dois filhos. No Brail, radicaram na Colônia Lucena, atua município de 

Itaiópolis-SC, dedicando-se a agricultura. Tiveram 8 filhos. 

 

b) Sobre os agenciamentos e efeitos da mobilização heterogênea em torno da 

produção e transmissão do que concebem por “cultura polonesa”: As narrativas 

possibilitaram visibilizar que, apesar do reconhecimento entre tais 

descendentes acerca da relevância da ancestralidade e de uma maior vivência 

étnica entre os antepassados poloneses, mesmo nos descendentes resultantes 

de casamentos interétnicos, grande parte dos descendentes confessou ter 

vivenciado processos pouco expressivos de instrução em polonês 

(basicamente via oralidade e restrito ao incipiente e eventual uso do idioma e 

da culinária típica polonesa). Além disso, ficou claro um interesse pouco 

expressivo, porém gradativo em cursar o idioma polonês, ter cidadania e/ou 

conhecer a Polônia (tais interesses, quando confessados, motivados, 

sobretudo, pelo resgate da história dos antepassados); a limitada e eventual 

manutenção de tradições patrióticas e datas comemorativas (Dia da Bandeira; 

hino nacional; a Constituição Polonesa; etc...). Em termos de religiosidade, a 

expressiva manutenção das tradições religiosas católicas entre os mais idosos, 

com destaque para os rituais poloneses vivenciados em eventos e festividades 
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(orações; missas em polonês, cânticos; Semana Santa-Páscoa; Corpus Christi; 

Ceia de Natal; etc...); o abandono crescente do catolicismo e/ou outros meios 

de pertencimento étnico entre os descendentes mais jovens em detrimento de 

outros valores; o igualmente pouco expressivo número de descendentes que 

se reconhece como atuante na valorização da herança cultural polonesa 

(ouvem e/ou cantam em polonês, filiam-se a grupos ou entidades folclóricas 

polônicas, mencionam expressões em encontros de cunho étnico e em datas 

festivas, etc...). Por outro lado, destacava-se a adesão significativa e cada vez 

mais crescente a eventos gastronômicos que propagam a culinária polonesa 

(pierogi, bigos, sopa de beterraba, charuto de repolho, entre outros pratos de 

origem polonesa); a expressiva identificação e associação da principal herança 

cultural polonesa com valores e virtudes, tais como a honra, a humildade e 

boas condutas com os demais; Logo, 

 

Resposta – G; (f); 64 anos – Mallet-PR / Irati-PR; 

- Na verdade tive pouco envolvimento com a BRASPOL. Acho que toda 

entidade que faz um trabalho para preservar a língua, tradições, conhecimento 

sobre a Polônia merece nosso respeito e admiração e além do que o apoio. 

Infelizmente os descendentes de centros maiores não mantiveram e não 

transmitiram muito para seus filhos. No interior de Mallet, por exemplo, ainda 

hoje temos famílias que só se comunicam em polonês. Há bem pouco tempo 

crianças iam para a escola sem saber falar português, isso sou testemunha 

porque exerci o cargo de Secretária de Educação e Cultura por quase dez 

anos, além de professora e diretora de escolas estaduais. Fomos criados 

ouvindo e falando em polonês, usando a culinária polonesa, os dias 

Santificados eram guardados por nós. Os Natais mais felizes que vivi enquanto 

criança e adolescente foram com a família toda do meu avô paterno e toda a 

família, São inesquecíveis, a Choinka, (o pinheirinho) que ia do chão ao teto, os 

chocolates, as bolachas, os anjos de açúcar, a ceia Natalina. As Majówskas, 

que eram os encontros religiosos da comunidade no mês de maio e, louvor a 

Nossa Senhora. Os pichirões ou mutirões entre os agricultores, uns ajudavam 

os outros. Ainda hoje eu conservo a culinária, as orações, os cânticos em 
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língua polonesa, bem como meus parentes. Tenho uma filha e um neto que 

foram criados ouvindo o polonês, cantando, inclusive quando comemoramos 

aniversário de alguém cantamos Sto Lat. Meu neto de oito anos canta várias 

canções em polonês, bem como kolendas e faz parte do Grupo Folclórico 

polonês Mazury e adora pierogi e conhece o Hino Nacional polonês e responde 

corretamente algumas perguntas sobre a Polônia. Falo polonês, leio, escrevo e 

já traduzi textos e um livro. Não sou expert, mas, nas minhas viagens à 

Polônia, várias vezes me perguntaram quando eu havia saído da Polônia para 

o Brasil. Quando estive lá em 2008, pela terceira vez, fui entrevistada por rádio 

polonesa. Falo polonês na cidade de Mallet, principalmente nas missas, no 

comércio, pois as pessoas que vêm do interior só falam em polonês entre si, 

nas ruas, nas lojas e sabem que também falo, então usamos o polonês. Com 

minha filha quando queremos falar algo que outros não precisam saber, falo 

em polonês. A pessoa que mais me ensinou a língua, as tradições, as canções, 

a história do povo polonês foi minha querida mãe Regina, que infelizmente em 

novembro de 2011 nos deixou para sempre. Ela amava ardentemente a 

Polônia. A senhora que trabalha comigo há quase vinte anos é de origem 

polonesa também e em casa falamos muito em polonês. Já fui intérprete para 

grupo de poloneses que estiveram no Brasil bem como para grupo de 

brasileiros que estavam na Polônia. Comunico-me via carta e skype com 

parentes e amigos da Polônia.  

 

Resposta- E. N. F; 44 anos; (m) – Alvaroda-RS; 

- Poucos, entre os descendentes, foram criados ouvindo e falando em polonês 

e usando a culinária polonesa. Pela tradição católica, antigamente os dias 

Santificados eram guardados por grande parte dos descendentes, contudo já 

se percebe um abandono crescente do catolicismo entre os jovens. Alguns 

entre os descendentes, sobretudo os mais idosos, recordam principalmente 

dos momentos de ceia de Natal e da semana santa pelos rituais vivenciados de 

origem polonesa a partir das lembranças. Recordam igualmente das 

Majówskas, que eram os encontros religiosos da comunidade no mês de maio 

de louvor a Nossa Senhora, como também às demais datas comemorativas da 
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Polônia. Poucos rememoram os pichirões ou mutirões entre os agricultores nos 

quais uns ajudavam os outros. Entre estes, bem poucos são os que conservam 

no dia a dia a culinária, as orações, os cânticos em língua polonesa, seja nos 

seus respectivos lares ou nas interações com parentes. Dentre estes que 

resistem à valorização da herança cultural polonesa há os que ouvem e/ou 

cantam em polonês, sabem cantar o hino da Polônia e, inclusive, mencionam 

expressões em encontros de cunho étnico e em datas festivas, tais como nas 

comemorações de aniversários que cantam o Sto Lat, dentre demais situações 

de comemorações polônicas. Há poucos, sendo majoritariamente 

descendentes mais jovens, que admitem participar de grupos folclóricos de 

cunho étnico polonês, porém muitos admitem valorizar tais manifestações 

étnicas e culturais. Por outro lado, muitos dizem apreciar eventos 

gastronômicos que propagam a culinária polonesa: mencionam principalmente 

o pierogi, entre outros pratos de origem polonesa. Poucos são os 

descendentes que ainda falam, leem e escrevem em polonês e/ou já tenham 

feito viagens à Polônia (apesar de muitos nutrirem essa expectativa como 

forma de resgate da trajetória de seus antepassados). Dentre as ocasiões 

identificadas que se configuram possibilidades de se falar o polonês, sobretudo 

nessas cidades pouco expressivas em termos populacionais e decorrentes do 

fluxo migratório polonês no Brasil Meridional, tem-se a ambiência das missas e 

do comércio (mormente quando há pessoas que vêm do interior que só falam 

em polonês entre si, nas ruas, nas lojas e sabem que serão entendidas ao 

usarem o polonês). Há ainda os casos, pouco expressivos na atualidade, 

sobretudo entre os mais idosos, que, quando querem falar algo que outros não 

possam ou precisam saber, fala-se em polonês. É significativa a possível 

correlação entre a constituição dos descendentes que permanecem 

reconhecendo a relevância na atualidade do aprendizado do idioma polonês, 

das tradições, canções e História do povo polonês e a existência de um 

passado comum marcado pela presença marcante dos seus respectivos 

ancestrais de origem polonesa que cultuavam ardentemente essa singular 

herança cultural mesmo em meios a adversidades, sobretudo a conciliar tal 

aprendizado de valores culturais com virtudes como a honra, humildade e boas 

condutas com os demais. 
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Resposta - C. C; (m); 22 anos – Veranópolis/RS; 

-A cultura polonesa era mantida quase que totalmente pela oralidade, sendo 

transmitidas através de brincadeiras, jogos, cantigas e lendas. Quase não são 

mais mantidos os costumes dos antepassados devido a pressão que o 

capitalismo exerce sobre os indivíduos. Comecei a aprender as primeiras 

palavras somente agora, aos 22 anos, graças ao grupo BRASPOL que 

oportuniza tais situações. 

 

Resposta - T.H. S; (f) ;68 anos –Palmeira/PR; 

-Minha mãe falava um pouco em polonês, contudo meu pai nada entendia e 

nem gostava ou falava. Os filhos quase não aprenderam e eu apenas sei umas 

poucas palavras. Estamos tentando articular um curso de polonês na 

comunidade entre os descendentes. Assim será uma oportunidade de muitos 

interessados fazerem. 

 

Resposta - U.I; (m); 53 anos – Curitiba/PR; 

-Falo o idioma após 8 anos de estudo e moradia em Cracóvia-Polônia. 

 

Resposta - I.J.M; (m); 61 anos – Caiçara/RS; 

Com relação aos filhos e ambiente familiar, desenvolvem-se atividades 

vinculadas à cultura polonesa. Temos elementos na decoração da casa; 

fazemos pratos poloneses (em geral o pierogie, as vezes o charuto de repolho 

e a sopa de beterraba); a presença de flores e velas nos encontros de família; 

receber amigos e parentes com “pão e sal” em ocasiões especiais; a filha mais 

velha faz parte do conselho municipal da Brapol; a filha mais nova foi candidata 

à Krakovianka (2009). Esposa atua como presidente da BRASPOL municipal. 
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Resposta - M. R; (m); 29 anos – Dom Feliciano/RS; 

Falo o idioma polonês com meus pais que é um idioma igualmente comum pra 

eles, com pessoas mais velhas de minha localidade e/ou quando viajo à 

Polônia ou recebo visitas de lá. Presevamos, sobretudo, o costume da 

culinária. 

 

Resposta - D. R; (f); 29 anos – Dom Feliciano/RS; 

-Através da língua, algumas comidas típicas e que são mantidas até os dias de 

hoje. 

 

Resposta - A.J.K.G; (m); 28 anos –Guaiba/RS; 

Até a época dos meus avós a língua era mantida. Meu pai aprendeu polonês 

antes do português. Mantinham-se também o Oplatek, a culinária, 

manifestações religiosas, etc. Os meus pais falavam o idioma polonês, mas 

não passaram para os filhos. Foram transmitidos apenas alguns hábitos 

alimentares e religiosos. Não tenho filhos, contudo, pretendo ensiná-los a falar 

polonês que com muito esforço estou aprendendo nas aulas agora. 

 

Resposta - W. R; (m); 60 anos - Mafra/SC; 

-Meu pai não falava a língua polonesa. Casou-se com minha mãe que era de 

outra etnia, perdendo totalmente o contato com a cultura polonesa. Eu 

igualmente não falo o idioma polonês, mas me dedico a pesquisar e conhecer a 

história da imigração polonesa, tendo escrito sobre a presença polonesa na 

Colônia Lucena em Itaiópolis-SC. 

 

c) Sobre os agenciamentos entre entidades, tal como os núcleos da BRASPOL 

e seus efeitos em torno da produção e transmissão do que concebem por 

“herança cultural polonesa”: Propiciaram a oportunidade de acompanhar 
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narrativas sobre atuações de entidades étnicas, tais como a BRASPOL, 

amplamente reconhecidas tanto pela valorização e propagação da história e 

cultura polônica como pelo trabalho de fomentação do orgulho étnico entre os 

descendentes, além de reiteradas menções à necessidade de uma maior 

mobilização étnica entre os mais jovens para uma continuada adesão às 

questões referentes à Polônia (história e contemporaneidade); o 

reconhecimento da necessidade de uma maior integração entre entidades 

polônicas: necessidade de atuações em conjunto, articuladas, de entidades 

que, predominantemente, atuam de forma competitiva na atualidade. Assim, 

Resposta- G; (f); 64 anos – Mallet-PR / Irati-PR; 

Não tenho muito contato com o trabalho da BRASPOL, mas como já mencionei 

todo trabalho em conservar e valorizar a cultura polonesa é importantíssimo. 

Só se tem bons frutos se se cuida bem das raízes. Eu me orgulho muito das 

minhas. Seria interessante que os descendentes mais jovens tivessem mais 

informações sobre a história de suas famílias, enfim de suas origens, tenho 

certeza que sentiriam orgulho de sua descendência. 

 

Resposta- E. N. F; 44 anos; (m) – Alvaroda-RS; 

- Há pouco envolvimento com a BRASPOL, apesar de já ter participado de 

algumas promoções culturais e reconhecer como importante o trabalho 

exercido por essa entidade para preservar a língua, tradições e conhecimento 

sobre a Polônia. Pode-se reconhecer que os núcleos da BRASPOL são dignos 

de respeito, admiração e de apoio. Por outro lado, é igualmente observável que 

grande parte dos descendentes que vivem em centros maiores não manteve e 

não transmitiu muito da herança cultural polonesa para seus filhos. Há, de 

forma pouco expressiva ainda na atualidade, principalmente no interior de 

cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a presença de 

famílias que se comunicam em polonês e ainda é passível de serem 

identificados entre os mais idosos nessas respectivas cidades descendentes 

que no tempo de crianças iam para a escola sem saber falar português. Por 

outro lado, há uma demanda por parte desses descendentes, sobretudo em 
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meios há muitas controvérsias, para que o fomento da cultura polonesa na 

atualidade entre os descendentes no Brasil, principalmente entre os mais 

jovens, deve ser expandido para um maior esclarecimento sobre a Polônia dos 

dias atuais, e, assim sendo, a gerar uma maior identificação e vinculação com 

suar artes, músicas e economia da atualidade. 

 

Resposta - C. C; (m); 22 anos – Veranópolis/RS; 

- Tomei conhecimento através da dirigente cultural de meu município. Busco 

ajudar no que posso para colaborar com o grupo, apesar de minha pouca 

experiência de vida. Porém pretendo defender o grupo e seu trabalho, assim 

como disseminar a hospitalidade e o amor que o Polonês tem a dar a todos de 

bem. 

 

Resposta -T.H. S; (f) ;68 anos –Palmeira/PR; 

-Foi através do Projeto de Resgate Histórico da BRASPOL na comunidade 

através da recuperação das histórias de família. A partir dessa ocasião tive a 

oportunidade de homenagear minha família escrevendo um livro que foi 

lançado em 2007 e em 2009 fiz um complemento. 

 

Resposta -. I.J.M; (m); 61 anos – Caiçara/RS; 

-Fomos convidados pelo mentor dessa BRASPOL municipal e participamos 

desde o inicio das atividades dessa entidade em 1999. Com a BRASPOL na 

cidade, a polonidade aumentou, cresceu e se fortaleceu no âmbito local, 

sobretudo na área cultural. 

 

Resposta - M. R; (m); 29 anos – Dom Feliciano/RS; 

-Participante da BRASPOL há 6 anos. Já fui presidente e participo até o 

momento. Importante para preservar a cultura. 
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Resposta - D. R; (f); 29 anos – Dom Feliciano/RS; 

-Com o interesse por manter a cultura e os costumes. Participo da BRASPOL 

há 6 anos. 

 

Resposta - A.J.K.G; (m); 28 anos –Guaiba/RS; 

-Em relação à BRASPOL, acho a proposta muito boa pois ajuda a manter as 

tradições em diversos locais, entretanto, eventualmente participantes das 

atividades e não sou militante da causa. O principal grupo, do qual fui um dos 

fundadores, é o Cekaw, hoje ligado a Sociedade Polônia, que sou participante 

da diretoria. 

 

Resposta - W. R; (m); 60 anos - Mafra/SC; 

-Através da amizade com membros da BRASPOL, tenho participado 

eventualmente de eventos polônicos. Não sou membro dessa organização e 

minha participação é apenas por coleguismo. 

 

d) Sobre os agenciamentos e efeitos referentes às trajetórias de composição 

dos agrupamentos polônicos em contínua formação mediante suas agências 

de mobilização da herança cultural polonesa: Muitas das narrativas rastreadas 

visibilizaram estratégias de atuação de entidades étnicas, como a BRASPOL, 

que se tornaram reconhecidas por suas agências de valorização e propagação 

da história e cultura polônica, mesmo diante de controvérsias e desafios para a 

produção de “orgulho étnico” entre os descendentes mais jovens quanto à 

adesão às questões pertinentes à história e contemporaneidade da Polônia. 

Assim, 

 

Resposta - G; (f); 64 anos – Mallet-PR / Irati-PR; 
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- Não tenho muito contato com o trabalho da BRASPOL, mas como já 

mencionei todo trabalho em conservar e valorizar a cultura polonesa é 

importantíssimo. Só se tem bons frutos se se cuida bem das raízes. Eu me 

orgulho muito das minhas. Seria interessante que os descendentes mais jovens 

tivessem mais informações sobre a história de suas famílias, enfim de suas 

origens, tenho certeza que sentiriam orgulho de sua descendência. 

 

Resposta - E. N. F; 44 anos; (m) – Alvaroda-RS; 

-Apesar do pouco contato com o trabalho dos núcleos da BRASPOL é 

amplamente reconhecido como de suma relevância o trabalho de conservação 

e valorização da cultura polonesa exercida pelas entidades como a BRASPOL 

para a preservação das raízes polonesas entre os descendentes. Em nome do 

orgulho étnico emitido por muitos descendentes, sugere-se que se efetive uma 

maior atenção aos mais jovens para que tenham mais informações sobre a 

história de suas famílias e de suas origens, com destaque igualmente para a 

apresentação da Polônia moderna que consolidasse uma maior vinculação 

étnica e orgulho de sua descendência entre as gerações mais jovens. 

 

Resposta - C. C; (m); 22 anos – Veranópolis/RS; 

-Participo da BRASPOL há cerca de 10 meses, porém a experiência até o 

momento tem sido ótima. É um espaço onde se pode discutir e expor a cultura 

assim como a língua polonesa. O que poderia melhorar? Acredito que urge a 

demanda de maior participação do contingente polonês. 

 

Resposta - T.H. S; (f) ;68 anos –Palmeira/PR; 

-Tudo no mundo é muito importante. Escrevemos as histórias baseadas naquilo 

que espalhado pelo caminho. Atitudes, gestos, desafios. E nossos passos se 

cruzam com o de demais pessoas que nos ajudam a escrever a nossa história. 
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Resposta - I.J.M; (m); 61 anos – Caiçara/RS; 

-A aceitação da BRASPOL na cidade é grande, possui imagem positiva. Há 

uma preocupação muito positiva em relação à polonidade local. Há ainda um 

grande vazio, uma margem de necessidades no sentido de enriquecer o 

conhecimento sobre a polonidade. Uma grande urgência de recuperar a cultura 

na sua prática, através da recuperação da língua e das mais diversas 

manifestações culturais. 

 

Resposta - M. R; (m); 29 anos – Dom Feliciano/RS; 

-Importante convívio para manutenção e mobilização de núcleos de polonidade 

entre os descendentes, sobretudo congregando os mais jovens a participarem. 

 

Resposta - A.J.K.G; (m); 28 anos –Guaiba/RS; 

-Felizmente a experiência da BRASPOL, entre outras organizações polônicas, 

vem sendo muito positiva, apesar das grandes dificuldades. Acho que algo que 

poderia ser melhorado é a integração entre os diversos grupos que atuam de 

forma competitiva hoje e deveriam trabalhar em conjunto para o bem da 

comunidade polônica. 

 

e) Sobre os agenciamentos e efeitos em torno da produção do ser “polônico” e 

“polaco” em detrimento dos demais brasileiros e/ou descendentes de 

imigrantes Brasil: Muitas narrativas visibilizaram oscilantes significados entre o 

orgulho e o preconceito atribuídos aos termos “polônico” e “polaco, como 

também identificaram estratégias de mobilização e valorização da história da 

imigração dos antepassados no presente que, mesmo os situando na 

nacionalidade brasileira, acionam interesses relativos à uma maior vinculação à 

Polonia. Assim, 

 

Resposta- G; (f); 64 anos – Mallet-PR / Irati-PR; 



102 

- Ser polônico é conhecer sua história, história de seus avós, bisavós, trisavós 

e tetravós, e conhecer um pouco mais da história da imigração, 

consequentemente a do nosso país, o Brasil, pois infelizmente eu confesso que 

nós conhecemos pouco da nossa história, do nosso município, do estado e do 

Brasil. Incluo-me nesse grupo. Mas nunca é tarde para se adquirir 

conhecimento. 

 

Resposta- E. N. F; 44 anos; (m) – Alvaroda-RS; 

- Ser polônico é conhecer um pouco mais da história da imigração, sem 

desmerecer o Brasil e a História da imigração que aqui se concretizou no 

Brasil. Em termos gerais, associa-se o orgulho de ser descendente de polonês 

mediante um maior conhecimento da História da Polônia e de suas tradições, 

concomitantemente, alega-se que há pouca expressividade da etnia polonesa 

entre os descendentes no sul do Brasil quando comparada a outras como a 

etnia alemã e a italiana. 

 

Resposta - C. C; (m); 22 anos – Veranópolis/RS; 

-Ser polônico e ter carinho para com a terra dos antepassados assim como 

para com a cultura polonesa, mas sem negar a nacionalidade brasileira, assim 

como o acolhimento ao imigrante dado pelo Brasil. Estive na Polônia por 15 

dias e sei o quanto é maravilhosa. Não há palavras que consigam expressar o 

sentimento de conhecer a mãe-Polska. 

 

Resposta- T.H. S; (f) ;68 anos –Palmeira/PR; 

-Sou polônica e me sinto feliz por isso. Não conheço a Polônia e não tenho 

vontade de ir. Minha saúde é frágil para viagens tão longas. 

 

Resposta - U.I; (m); 53 anos – Curitiba/PR; 
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-Não me sinto polônico. Sou polaco aqui e lá na China. Sou Contra ficar 

criando termos para nos esconder e ficar de bem com o politicamente correto. 

 

Resposta - I.J.M; (m); 61 anos – Caiçara/RS; 

-tal como os descendentes de outros grupos étnicos, creio que os polônicos 

devem igualmente se agruparem e resgatar as características de sua etnia, 

caso contrário, vivem sem a consciência de sua raiz étnica. Já estive na 

Polônia e desejo retornar pela beleza do País, pela cultura, pelo respeito ao 

bem comum, pela música e pelas danças. 

 

Resposta - M. R; (m); 29 anos – Dom Feliciano/RS; 

-tenho orgulho de minha etnia, busco preservá-la e me sinto polonês. Defendo 

a Polônia sempre. 

 

Resposta - A.J.K.G; (m); 28 anos –Guaiba/RS; 

-Ser polônico é uma forma de me identificar. Não saberia como comparar com 

outros grupos étnicos. Se alguém me questionar o que sou, a resposta será 

polonês ou polônico e depois brasileiro. Não conheço a Polônia, mas pretendo 

conhecer para estudar a língua e a cultura polonesa.  

 

f) Sobre os agenciamentos e efeitos em torno das formas de integração entre 

descendentes de poloneses e entidades polônicas: tive a oportunidade de 

acompanhar narrativas que visibilizam uma extensa rede de associações em 

formação que vincula eventualmente heterogêneos actantes aos polônicos e 

simpatizantes em eventos religiosos e demais festividades (apresentações 

folclóricas, jantares,almoços, etc...), com destaque para uma maior 

representatividade de pessoas idosas em detrimento de uma pouca expressiva 

participação juvenil. Assim, 
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Resposta - G; (f); 64 anos – Mallet-PR / Irati-PR; 

- O contato mais frequente acontece com os eventos religiosos, no grupo 

folclórico, quando em grupo, nas famílias ainda se mantém aquilo que os 

antepassados nos legaram. 

 

Resposta- E. N. F; 44 anos; (m) – Alvaroda-RS; 

- Contatos ocorrem principalmente em eventos religiosos sediados em igrejas 

ou salões paroquiais (sobretudo no passado quando existiam mais padres de 

origem polonesas em paróquias em todo Brasil meridional), em grupos 

folclóricos ou em eventos como jantares e almoços de tema polonês, seja em 

entidades e/ou organizações de cunho étnico polonês, seja em agrupamentos 

em meio a famílias de origem polonesa que ainda mantém o que os 

antepassados lhes legaram. 

 

Resposta - C. C; (m); 22 anos – Veranópolis/RS; 

- Todos os eventos têm por intuito a integração, não só de polônico, mas de 

todos os simpatizantes, indiferentemente da cor, credo ou etnia. 

 

Resposta - T.H. S; (f) ;68 anos –Palmeira/PR; 

-Temos no município festas e grupos folclóricos. A amizade é legal. 

 

Resposta - I.J.M; (m); 61 anos – Caiçara/RS; 

-O convívio é muito bom, proveitoso. Há unidades da BRASPOL, tal como a 

unidade de Caxias de Sul- casa de etnias- que há uma sede que é o ponto de 

cultura, de encontro de etnias, utilizada conjuntamente por descendentes de 

alemães, italianos, suíços, etc. Há momentos de parcerias entre grupos étnicos 

distintos para apresentações de cantos e danças. 
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-  

Resposta de M. R.- 

Excelente convívio; Oplatek; Obiad Polski; Podwieczorek Kulturany; Bol Polski; 

entre outros. 

 

Resposta – D. R; (f); 29 anos – Dom Feliciano/RS; 

-Atualmente está melhorando mas há alguns anos os jovens sentiam vergonha 

de falar polonês. A participação nos eventos da BRASPOL é a maioria de 

pessoas com mais idade. Os jovens ainda estão afastados. 

 

Resposta - A.J.K.G; (m); 28 anos –Guaiba/RS; 

-Na minha comunidade não há organizações comunitárias polônicas. Alguns, 

como eu, frequentam atividades polônicas apenas quando são sediadas em 

outras cidades. 

 

g) Sobre os agenciamentos e efeitos em torno da produção da “herança 

cultural polonesa”: várias narrativas visibilizaram igualmente uma extensa rede 

de marcadores em ação que vincula a formação de uma suposta herança 

cultural polonesa associada predominantemente à religiosidade, entre outros 

actantes como o idioma polonês, a história dos antepassados, a gastronomia, o 

folclore, as músicas e danças típicas, os artesanatos, a arquitetura (casas de 

madeira), dentre outras valorações como a generosidade e até mesmo a 

capacidade de ingerir bebidas alcoólicas fortes como um atributo positivo. 

Assim, 

Resposta - G; (f); 64 anos – Mallet-PR / Irati-PR; 

- Muito importante é a religiosidade, que infelizmente entre a turma jovem não é 

muito cultivada, principalmente na cidade, Deus parece que não tem muito 

lugar nos seus corações, com a religiosidade vem a conservação das 
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cerimônias, a Páscoa, a Quaresma, os Dias Santificados, o Natal que são 

datas que tem um especial significado para os poloneses. Um detalhe 

importante nos poloneses é que eles adoram receber amigos em suas casas 

ou os que vêm a primeira vez em sua casa, o prazer é receber oferecendo 

sempre algo para comer. E o que está se perdendo muito, o que é lamentável, 

é o respeito pelas pessoas mais velhas, inclusive cumprimentando-as e 

cedendo-lhes seu lugar em situações que se faz necessário, o que graças a 

Deus ainda se conserva na Polônia, como pude vivenciar ainda no ano 

passado. E isso tudo aprendi com minha mãe. 

 

Resposta- E. N. F; 44 anos; (m) – Alvaroda-RS; 

- A religiosidade é percebida como um dos principais aspectos que 

caracterizam a herança cultural polonesa, sobretudo entre os mais idosos. 

Constata-se a paulatina transformação desse aspecto entre os jovens que não 

cultivam mais a religiosidade como seus ancestrais, sobretudo os de cidades 

maiores. Argumenta-se acerca do papel da religiosidade como crucial para 

conservação da herança cultural a medida que muitas cerimônias como a 

Páscoa, a Quaresma, os Dias Santificados, o Natal são datas que tem um 

especial significado para os poloneses. Dentre outros elementos que 

caracterizam a herança cultural polonesa além da profunda fé religiosa, muitos 

descendentes destacam como relevantes e significativos valores como a 

generosidade do povo polonês, o respeito aos mais velhos, a qualidade da mão 

de obra, a honestidade ao trata de negócios e até mesmo a capacidade de 

ingerir bebidas alcoólicas fortes como um atributo positivo. 

 

Resposta - C. C; (m); 22 anos – Veranópolis/RS; 

-Acredito que a culinária, língua, respeito, hospitalidade e, principalmente, a 

solidariedade de forma altruísta. Os símbolos são justamente a forma com que 

o polonês trata seus “irmãos” étnicos ou não. 
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Resposta - T.H. S; (f) ;68 anos –Palmeira/PR; 

-Ânimo, música, comidas e alegria. 

 

Resposta - U.I; (m); 53 anos – Curitiba/PR; 

-No sul a casa de madeira com sarrafo e cerca de ripa é cultura polaca. 

“Sonho” (doce) é cultura polaca. 

 

Resposta - I.J.M; (m); 61 anos – Caiçara/RS; 

- A língua, pois é a base. As músicas e danças pelas manifestações da cultura. 

A Polônia possui muitos símbolos que são valiosos: o pão e sal, a flor e as 

velas acesas nas mesas, o oplatek e as pisankas. 

 

Resposta de M. R.- 

-Idioma; comida; costumes; religiosidade; músicas típicas; canto; história; 

trajes; livros. 

 

Resposta - A.J.K.G; (m); 28 anos –Guaiba/RS; 

-Existem três palavras que indicam um pouco da herança polonesa: Deus, 

honra e pátria. São muitos os símbolos, logo, fica difícil determinar os 

principais. Em termos gerais, a língua polonesa é um dos principais traços da 

cultura polonesa. 

 

h) Sobre os agenciamentos e efeitos a partir das controvérsias referentes ao 

período de nacionalização dos imigrantes no Brasil e, consequentemente, 

proibição de mobilizações étnicas entre imigrantes e seus descendentes: As 

narrativas, em termos gerais, não apresentaram significativas informações 

sobre esse período (nada muito além de menções a demais mediadores 
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vinculados a escritos e/ou informações de terceiros quanto ao fechamento de 

escolas e entidades étnicas; perseguição aos que falavam idiomas 

estrangeiros; entre outros aspectos reveladores que vinculam a continuidade 

étnica entre alguns descendentes de poloneses ao isolamento étnico a que 

foram submetidos seus antepassados em áreas rurais de difícil acesso). Assim, 

Resposta - G; (f); 64 anos – Mallet-PR / Irati-PR; 

- Sei do que li em livros escritos por poloneses e por histórias que minha mãe 

contava. Uma delas é que meu avô e alguns amigos tiveram que correr riscos 

para esconder uma bandeira polonesa para que não fosse destruída como 

foram muitos livros. Ela não teve oportunidade de estudar além da terceira 

série tendo em vista do fechamento da escola onde ela estudava. Uma amiga 

minha, filha de um descendente importante na história, inclusive do meu 

município, contou-me que ela e seus irmãos deixaram de falar o polonês por 

causa disso e alguns passaram a ter vergonha de dizer que sabiam falar. 

 

Resposta- E. N. F; 44 anos; (m) – Alvaroda-RS; 

- Muitos admitem saber apenas sobre o que leram em livros e narrativas 

escritas por poloneses e primeiros descendentes ou por histórias que os pais 

contavam sobre a perseguição àquelas pessoas que falavam idiomas 

estrangeiros: fechamentos de escolas, demais entidades e organizações de 

cunho étnico que se expressavam em idiomas estrangeiros em meio às 

comunidades, queima de pertences – tais como bandeira, livros e demais 

artefatos que denunciassem outro pertencimento étnico e nacional. Muitos 

acreditam que as gerações de descendentes de poloneses posteriores 

deixaram de falar o polonês por causa disso e alguns passaram a ter vergonha 

de dizer que sabiam falar. 

 

Resposta - C. C; (m); 22 anos – Veranópolis/RS; 

-Não vivenciei o período, porém tenho o conhecimento de que foi uma época 

muito difícil, porque foram fechadas todas as instituições polonesas no Brasil. A 
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maior dor para o polônico foi terem fechado as escolas, muitas vezes sem a 

reabertura com o ensino em português, criando um isolamento do polônico 

isolado no interior, que só tinha acesso justamente a essas escolas que foram 

fechadas. 

 

Resposta - I.J.M; (m); 61 anos – Caiçara/RS; 

-Não me dediquei a ouvir histórias sobre o fato. Creio que apenas pessoas de 

mais idade que viveram ou conheceram pessoas que viveram esses momentos 

podem relatar. 

 

Resposta - M. R; (m); 29 anos – Dom Feliciano/RS; 

- Por ter sido criado numa área rural, ex-núcleo colonial, muitas informações 

não alcançaram nossa família e a comunidade como um todo, razão pelo qual 

nunca se interrompeu o idioma polonês dentro os membros da família. O 

isolamento que tivemos na área rural, longe de tecnologia e informações, 

proporcionou a manutenção da língua polonesa e quanto ao fato de eu me 

sentir polonês até hoje. 

 

Resposta - A.J.K.G; (m); 28 anos –Guaiba/RS 

-Desconheço tais referências em minha família, apesar de tais situações serem 

reconhecidas em termos históricos no sul do Brasil. 

 

A aplicação e sistematização das respostas mais reproduzidas desse 

questionário de cunho exploratório me impulsionaram a refletir e correlacionar 

os posicionamentos de cunho étnico emitidos em cada resposta. Assim sendo, 

permitiu que eu obtivesse como principal efeito desse exercício a compreensão 

da quão significativa parcela entre esses descendentes de poloneses vem se 

constituindo e reconstituindo seu entorno cotidianamente em meio a agências 
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de ordem literária, religiosa, folclórica, gastronômica, entre outros 

desdobramentos, como composições e constructos de uma espécie de 

polonidades à brasileira. 

A adjetivação “à brasileira” é acionada aqui de forma intencional à 

proporção que as polonidades que me foram apresentadas nessas 

interlocuções iniciais foram compreendidas por mim, sobretudo, como atuações 

envoltas a discursos e narrativas de cunho étnico polonês e imbricadas 

concomitantemente a heterogêneas redes de associações igualmente brasileira 

e transnacional, que nos faz pensar a constituição sociotécnica e pluriétnica do 

Brasil de forma deveras polifônica, muito além do que uma pretensa 

adjetivação “brasileira” unívoca possa contemplar. 

De fato, dentre o que foi possível observar nessa primeira pesquisa de 

inspiração exploratória, destacou-se a exposição de aspectos da história 

familiar e o que se mostrou identificado como patrimônio e herança cultural. Em 

suma, foram muitas narrativas que se singularizaram para demarcar o que os 

antepassados poloneses tinham delegado às gerações sucessivas à sua. 

Entretanto, em muitos casos, os relatos e memórias reconstrutoras desse 

passado polonês, dessa origem de seus antepassados, mostravam-se como 

uma colcha de retalho na qual, mesmo que alguns entre estes descendentes 

apresentassem recriações desse passado a partir de uma trajetória de vida 

plenamente transcorrida no Brasil, instrumentalizavam grande parte desse 

repertório de relatos e lembranças como forma de autoexpressão étnica 

diferenciada, mobilizadora de autoconhecimento e distinção. 

Em meio a tais observações, pude constatar o quanto era importante 

para muitos se posicionarem acerca sua origem, sua raiz polonesa. 

Igualmente, foi possível acompanhar vários casos nos quais descendentes 

desconheciam de qual parte da Polônia seus antepassados eram originários 

quando inquiridos sobre a respectiva origem de seus ancestrais. Numa 

perspectiva possível de rastreamento das narrativas apresentadas, eu pude 

supor que emergiu como “lugar comum” entre tais interlocutores descendentes 

de poloneses significativo desconhecimento acerca de uma maior 
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caracterização da origem dos antepassados (era algo que, de certa forma, já 

esperava identificar, como também plenamente justificável historicamente, 

devido a transformações geográficas submetidas à região correspondente à 

Polônia quando se encontrava sob o domínio do Império Austro-Húngaro por 

mais de 100 anos, período que igualmente abrange a emigração de poloneses, 

ancestrais desses descendentes no Brasil da contemporaneidade, que vieram 

em massa em meio às grandes levas migratórias rumo às Américas). Por outro 

lado, num outro acompanhamento dessas narrativas explicitadas pelos 

questionados, tal desconhecimento apresentado, por vezes, implicava 

involuntariamente em outras estratégias de composições desse passado que 

ora se justificava pela incorporação de relatos de terceiros que compartilhavam 

as histórias de seus antepassados coletivamente, ora, sobretudo, procuravam 

alicerçar seus posicionamentos frente à questão dessa origem em relação à 

imigração polonesa. 

As reiteradas interações junto aos polono-brasileiros os incitavam a 

revelar diversificadas composições desta origem comum em relação à Polônia 

que se constituam em versões adquiridas e continuamente alimentadas seja 

por uma produção literária variada que remontava o histórico de vinda desses 

antepassados e sobre como se processou a colonização polonesa no Brasil; 

por adesão a redes sociais como o Facebook que disponibiliza a formação de 

agrupamentos entre poloneses e descendentes possibilitando interação e 

socialização étnica; ou até mesmo através de formações e capacitações mais 

formais, de cunho étnico polonês, tais como as oportunizadas pela Escola de 

Líderes das Comunidades Polonesas e viagens para a Polônia acionadas por 

inúmeras motivações. 

Estes eixos de polonidades foram se constituindo de forma processual à 

proporção que se faziam proeminentes ao serem propriamente mapeados e 

acompanhados. O que esses eixos de atuação étnica polonesa externavam 

desde quando comecei a segui-los e percebê-los como amplamente 

significativos pelos muitos actantes e associações que arregimentavam, era o 

fato de comungarem, em meio aos seus múltiplos e extensos processos 

constitutivos, de certa “consaguinidade” repercutida na tessitura de agências e 
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associações direcionadas à promoção e incorporação de polonidades que 

transitavam em vários domínios. Ao, voluntariamente, me colocar numa 

condição investigativa munido da intenção de “fazer aparecer” os actantes e 

agências coprodutoras de tais polonidades surtiu o singular efeito de tomar a 

formação desses agenciamentos de polonidades não mais como um fato dado, 

entretanto, como episódios que estavam sendo construídos simetricamente de 

forma sociotécnica. 

Sendo esse questionário de cunho exploratório36 realizado com alguns 

descendentes de poloneses que me foram identificados pelos supostos trajetos 

de polonidades que os diferenciavam em termos de uma reivindicação étnica 

pautada nos antepassados poloneses, tornou-se um importante mediador para 

que, ao final do acompanhamento de suas respostas e considerações, eu 

pudesse visualizar e sistematizar eixos temáticos e iniciativas heterogêneas de 

polonidades que, decididamente, eram igualmente produtores e estavam sendo 

produzidas e/ou vivenciadas por polônicos em outras dimensões – como na 

literatura polônica e em redes sociais da internet (Facebook), a deixar sinais e 

marcas plurais de atuação polônica. 

Com o processar das circunstâncias de aplicação, esse questionário me 

propiciou igualmente a composição de imagens, mais precisamente recortes, 

dessa paisagem sociotécnica pertinente aos múltiplos direcionamentos que 

essa ampla e heterogênea rede de polonidades em ação poderia assumir. 

Para além de uma leitura singular das estratégias de mobilização étnica 

em ação que poderiam ter sido catalogadas caso as mobilizações de 

polonidades se restringissem aos núcleos de BRASPOL nessas cidades, foi 

possível mapear certa cadeia de eixos temáticos polônicos através da 

sistematização das respostas expressas nos questionários avulsos que, tal 

como é possível depreender da tradução expressa pela síntese do questionário 

acima, sinalizavam para coletivos em direções diversas de mobilização étnica 

                                                           

36
 A formulação desse questionário de cunho exploratório foi inspirada na leitura de descrições 

etnográficas acerca de outros agrupamentos étnicos que foram desdobramento da migração 
europeia para Brasil, com destaque para a obra sobre Italianidades no Brasil Meridional de 
ZANINI (2006). 
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polônica. 

De fato, ao questionar descendentes de poloneses em sua maioria de 

uma faixa etária acima dos 30 anos – em decorrência da forma como esses 

homens e mulheres me foram indicados a partir do reconhecimento pelos 

demais de certa proeminência de suas vivências étnicas-, coincidentemente ou 

não, grande parte desses que permitiram ser interrogados por suas vivências 

polônicas mostraram-se ávidos ao serem identificados como mediadores locais 

dessa ancestralidade polonesa e assim puderam emitir, de forma muitas vezes 

“autoral”, o que pensavam a respeito das suas memórias e vivências polônicas 

que os singularizava de maneira processual e específica. 

A satisfação demonstrada por muitos ao produzirem suas narrativas 

sobre tais aspectos que circunscreviam suas formas de se conceberem 

polônicos, me intimava a cada vez mais a ponderar sobre a questão que me foi 

direcionada anteriormente pelos representantes da BRASPOL Nacional sob 

outros moldes: já não me bastava saber meramente a diferença entre ser 

polaco, polonês, ou polônico, desenhava-se como relevante, acima de tudo, 

rastrear como se processava a produção diferenciada destas composições de 

polônicos em ação com seus respectivos sentimentos de pertencimento étnico. 

Foi impreterivelmente necessário que eu acompanhasse os agenciamentos 

entre os “ingredientes” que os forjavam como polônicos diferenciados pelo 

potencial de mobilização étnica que demonstravam.  

As questões fixas do questionário, reiteradamente, os possibilitavam 

realçar temas que entrecruzava a história da imigração dos antepassados 

poloneses em porões de embarcações para o Brasil (século XIX e XX) com 

suas próprias histórias de família: o processo da redistribuição em lotes de 

terras e estabelecimento de moradia em núcleos colôniais no Brasil Meridional; 

o processar do legado cultural dos antepassados poloneses entre os 

descendentes; o processo de iniciação em entidades de mobilização étnica 

polônica (tal como a BRASPOL); o significado de se sentir polônico no Brasil e 

o convívio com demais polônicos ou não e, acima de tudo, o reconhecimento 

de elementos, símbolos, lembranças, entre demais sinais que delineava o 
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quanto estes polono-brasileiros se viam associados aos indícios deixados pelos 

primeiro imigrantes poloneses no Brasil. 

Tais descendentes me conduziram igualmente à adoção de uma 

impressão, uma imagem acerca do que os constituía em termos polônicos: 

uma tessitura dinamicamente orquestrada de certos atributos e procedimentos 

que me soavam sempre e cada vez mais preponderantes e repetitivos. Para 

além me fazerem visibilizar um amplo panorama no qual se coaduna 

associações heterogêneas de cunho econômico, religioso e cultural, 

veiculavam polonidades nessas localidades que, se correlacionadas lado a 

lado, poderiam ser facilmente irmanadas pelo fato de serem igualmente 

herdeiras do legado da imigração polonesa em processos de dinamização em 

solo brasileiro desde os primórdios da imigração. 

Assim, a efervescência da produção dessas redes de polonidades, 

medidas por esses eixos temáticos presentes nas narrativas que cada um 

mobilizou, inevitavelmente era o que me fazia contemplá-los como singulares 

“brasileiros polônicos” em ação, efeitos de tais composições de rede, para além 

do que pensavam ser em concepções essencializadas, ao se autodefinirem em 

sumárias palavras a partir de suas vivências de etnicidade. Tais descendentes 

visibilizavam, sobretudo, como a produção desse sentimento de pertencimento 

étnico polônico estava atrelado a outras redes e ramificações como sugere a 

síntese das narrativas e de atributos diacríticos emitidos nesse questionário.  

Ao acompanhar o preenchimento de cada questionário individualmente, 

foi possível contemplar os conteúdos emitidos como perspectivas de etnicidade 

em rede que me foram visibilizados como igualmente produtores e efeitos 

destes heterogêneos atributos em ação. Redes de atributos conectados e 

agenciados, actantes humanos e não humanos, que se destacaram 

concomitantemente nas respostas do questionário, como também nas agências 

mobilizadas em agrupamentos virtuais de cunho polônico (Facebook) e até 

mesmo nos eixos temáticos da literatura polônica, como será descrito 

posteriormente.  

A paisagem que se projetou após meu acompanhamento e 
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sistematização das respostas ao questionário acerca de como são originados 

“polônicos” e “polonidades”, que, mesmo com algumas nuances, se 

corporificou em outras instâncias da internet e da literatura polônica, me fazia 

cada vez mais adentrar nessa matéria amorfa constituidora de polônicos e 

polonidades a partir de tais atributos/ingredientes. 

A cada visita a organizações civis e religiosas de cunho étnico polônico 

que descendentes de poloneses me apontavam na minha trajetória de 

pesquisa como relevantes para o levantamento de dados acerca da atuação 

desses descendentes de poloneses no sul do Brasil, mais eu me surpreendia 

com as ramificações e controvérsias que esta ampla rede de polonidades me 

revelava. A começar por minhas visitas regulares ao Consulado Geral da 

Polônia em Curitiba. 

Neste período de minha visita inicial e nas demais idas que se 

sucederam até 2012 - nas quais eu enfatizava meu intento de melhor conhecer 

como se processavam as vivências dos descendentes de poloneses no Brasil, 

sobretudo no sul do Brasil – fui prontamente acolhido pelo secretário consular 

do Consulado Geral da Polônia, Paulo Cesar Kochanny (Paulinho Kochanny). 

Sendo um polônico, brasileiro descendente de poloneses, com toda uma 

experiência de estudos na Polônia e, posteriormente, atuando como secretário 

no Consulado Geral da Polônia em Curitiba, desde a ocasião que nos 

conhecemos me surpreendeu pela sua destreza ao falar em nome da 

experiência como secretário consular no Brasil e, assim sendo, me possibilitou 

visibilizar nuances no âmbito destas agências de polonidades mobilizadas por 

entidades civis e religiosas polônicas até então invisibilizadas para mim. Ele 

soube me esclarecer, ou melhor, antecipar acerca do que eu poderia encontrar 

em termos de polonidades no Paraná, sobretudo em Curitiba - cidade que, nas 

suas considerações, concentrava a maior comunidade de descendentes de 

imigrantes poloneses no país -, como também, simultaneamente me sinalizou 

acerca do que prevalecia como inquietação diplomática de cônsules que 

passavam a acompanhar as vivências de descendentes de poloneses e suas 

respectivas entidades no Brasil: a proeminência de entidades civis e religiosas 
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a se mobilizarem para a promoção de manifestações culturais com foco no 

legado cultural e étnico deixado pelos pioneiros imigrantes poloneses no Brasil 

– o que consistia em algo muito mais presente no Brasil do que na própria 

Polônia contemporânea. 

Eis que eu começava a ser oportunizado a outras heterogêneas redes 

de polonidades com distintas ramificações. Se por um lado, em termos de 

mobilização étnica polônica, destacavam-se no sul do Brasil entidades 

polônicas - tais como a própria BRASPOL e seus respectivos núcleos, Bosque 

João Paulo II em Curitiba, agrupamentos de folclore polonês por todo sul do 

Brasil e demais entidades católicas vinculadas a Missão Católica Polonesa no 

Brasil, entre outras organizações - que viabilizavam suas respectivas atuações 

com ênfase nesta “Polônia” do passado dos imigrantes que aqui 

desembarcaram, logo, com foco na herança cultural pertinente à chegada 

desses imigrantes poloneses no Brasil, com outra orientação, o Consulado 

Geral de Polônia em Curitiba, representado na ocasião pela Consul Dorota 

Barys desde 2007, passou a mobilizar outros direcionamentos de polonidades. 

Ao empreender uma série de atividades para despertar uma inovada 

percepção dos descendentes de poloneses, e dos brasileiros em geral, sobre 

uma Polônia mais cosmopolita e modernizada, que poderia ser contemplada a 

partir do intercâmbio entre os países Brasil e Polônia, sobretudo a partir da 

mobilização de iniciativas culturais, artísticas, comerciais e acadêmicas, o 

Consulado Geral de Polônia revelou-se como um dos patrocinadores de uma 

série de eventos, até mesmo científicos, ao colaborar com a efetivação do 

curso de Letras-Polonês da Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 

Curitiba. 

As regulares considerações emitidas acerca da missão diplomática do 

Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba me fizeram ponderar 

acerca da abrangência de interações e associações assumidas por este a 

proporção que suas agências se pautavam em polonidades muito mais 

comprometidas com a promoção da Polônia contemporânea para os brasileiros 

em geral do que propriamente para a consolidação da comunidade polônica 

nas localidades do sul do Brasil. 
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Com efeito, o Consulado da Polônia em ação, diante dos 

esclarecimentos do secretário consular, começava a se circunscrever em 

agências muito mais amplas e complexas do que os atos burocráticos formais 

que viabilizavam documentos, emitiam passaportes e vistos, oficializavam às 

concessões de cidadania polonesa para descendentes de poloneses 

brasileiros, entre outras pautas. De fato, ampliava sua rede de conexões a 

partir da aproximação e formação de novas relações com o Brasil por meios 

diversos de promoção da Polônia contemporânea, ao amalgamar questões 

políticas, artísticas e acadêmicas sob a configuração de iniciativas de 

polonidades. 

Os contatos estabelecidos com o Consulado da Polônia em Curitiba, 

juntamente com continuadas interações com alguns descendentes de 

poloneses que se mantiveram após a pesquisa piloto (aplicação de 

questionários) me conduziram tanto a vivencias em redes de polonidades na 

internet – como efeito do rastreamento de interações virtuais permeadas por 

formas de mobilização étnica polônica entre descendentes e demais 

heterogêneos actantes associados à plataforma facebook -, como a outros 

direcionamentos de redes de polonidades que eu não tinha visibilizado até 

setembro de 2014. 

De fato, se há algo que o transcorrer do rastreamento de polonidades 

me assegurou indubitavelmente como conhecimento foi sobre a 

impossibilidade de me antecipar quanto ao que eu não conhecia melhor, ou 

melhor, sem seguir os que surgiam como mediadores de polonidades em ação. 

O gradativo esclarecimento acerca dessa complexa rede de associações 

foi constituindo-se após me encontrar, reiteradas vezes, surpreendido com 

outras agências de cunho polônico que se expressavam em demais enlaces 

dessa rede de etnicidade, de forma bem mais ampla, distinta das que eu já 

tinha identificado. Isso significa na prática o reconhecimento de agências de 

outros heterogêneos actantes que começaram a entrar em cena quanto às 

mobilizações de polonidades em ação, tal como as agências referentes à 

“Escola de Animadores Culturais Polônicos”. 
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De fato, minha reflexão sobre a importância da composição dessa 

formação polônica em ação direcionada aos “animadores culturais polônicos” 

me levou ao momento inicial que esta emergiu em meio a demais 

configurações de polonidades. Ao término de agosto de 2014 mais 

precisamente, em um dos meus rastreamentos virtuais em sites de busca na 

internet sobre “polônicos” e “polonidades”, identifiquei a Escola de Animadores 

Culturais Polônicos, antes mesmo que qualquer outro descendente de polonês 

me mencionasse algo a respeito. O Google (site de pesquisa: 

www.google.com.br), sendo um dos navegadores de internet 

internacionalmente reconhecido pelo seu potencial como ferramenta de busca, 

redirecionou a presente pesquisa de tese para outras combinações de frases 

associadas aos termos polônicos e polonidades. 

Dentre alguns endereços virtuais passíveis de serem acessados por 

conterem conteúdos relacionados à minha busca, eu fui atraído por um 

anúncio/convite veiculado pelo site oficial do Consulado Geral da República da 

Polônia em Curitiba (http://www.kurytyba.msz.gov.pl) direcionado aos que já 

empreendem formas de mobilização étnica polônica em geral37. 

Esse convite, sendo mais precisamente um anúncio de chamamento aos 

que promovem à Polônia de diferentes formas, apresentou-se como um 

impactante e atrativo mediador para muitos jovens descendentes de poloneses, 

tendo em vista que, no decorrer da trajetória da presente pesquisa, muitos me 

confidenciaram certo interesse em conhecer, visitar, estudar e/ou morar na 

terra de seus ancestrais e, inevitavelmente, tal como submetidos à influência 

de anúncios promocionais de uma forma geral, poderiam se sentir convidados 

a conhecer melhor o anúncio completo. Assim, 

Você promove de uma forma ativa a cultura polonesa no 
Brasil? Candidate-se até o dia 8 de junho de 2014 na Escola de 
Animadores Culturais Polônicos! Se Você quer: - melhorar as 
suas habilidades de liderança no âmbito da gestão de projetos 
culturais; - desenvolver os conhecimentos, tanto, sobre as 
possíveis formas de promoção da Polônia e da cultura 

                                                           
37

http://www.kurytyba.msz.gov.pl/resource/a78c80a8-370f-4d1e-817b-9ea98cf1d93a:JCR, 
acesso em 04 de setembro de 2014. 

http://www.google.com.br/
http://www.kurytyba.msz.gov.pl/
http://www.kurytyba.msz.gov.pl/resource/a78c80a8-370f-4d1e-817b-9ea98cf1d93a:JCR
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polonesa, como sobre as maneiras de como incentivar a 
sociedade local e de como criar as relações entre os países na 
área da diplomacia cultural; - conhecer as melhores práticas da 
animação sociocultural; - preparar um plano para o seu projeto 
cultural sob a supervisão dos especialistas; - cooperar com os 
líderes e as organizações da Polônia e do Brasil especializadas 
na temática em questão; e se Você: - tem entre 20 e 40 anos, - 
reside de forma permanente no Brasil; - está ativamente 
envolvido nas atividades que apoiam a comunidade local e que 
promovem a cultura polonesa; - conhece a língua portuguesa 
no nível comunicativo que lhe permite participar com facilidade 
nas palestras nesta língua; - tem, pelo menos, 2 anos de 
experiência de atividade social ou cultural,ou de líder na sua 
comunidade; convidamos Você para participar na Escola de 
Animadores Culturais Polônicos que terá lugar na Polônia nos 
dias 12-23 de agosto de 2014. A data limite para enviar as 
candidaturas o dia 8 de junho de 2014! 

Assim, o conteúdo completo deste anúncio, concomitante às 

informações que me foram reveladas posteriormente por alguns dos meus 

informantes descendentes de poloneses (sobretudo, dois entre estes, ao 

aliarem suas motivações de aprendizado e os requisitos necessários, tinham 

sido selecionados como participantes esta formação de líderes polônicos na 

Polônia em agosto de 2014 ), tornaram possível que eu rastreasse, na medida 

do possível, esse singular percurso de produção de polonidades através da 

Escola de Animadores Culturais Polônicos. 

Muitos dos relatos e fontes de informação pessoais que iam sendo 

paulatinamente disponibilizados me permitiam acompanhar como 

heterogêneos actantes agiram associadamente em rede para a produção e 

aprimoramento de ativistas polônicos e suas respectivas polonidades em ação 

neste processo de formação que teve lugar na Polônia em 2014. As narrativas 

a que fui submetido sobre o calculado processo de aulas, palestras, oficinas, 

encontros, trabalhos em grupo e pesquisa de campo que foram destinados ao 

limitado e seleto número de 12 brasileiros, já identificados desde as suas 

inscrições iniciais nessa formação polônica como representantes ativos da 

“comunidade polonesa no Brasil”, me levavam a depreender o quanto a 

formação de ativistas para a vida pública e, sobretudo, a produção de 

competências para a composição de prováveis lideranças acerca de assuntos 

públicos e étnicos na Polônia (e demais países do mundo com presença 

polonesa, tal como o Brasil) sinalizava que seria essa sua principal atuação 
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como entidade sob a configuração da Associaçăo Escola de Líderes. 

O acompanhamento de descrições e fontes pontuais38 - disponibilizadas 

por fontes pessoais desses polônicos participantes dessa formação polônica- 

que acionei para a caracterização da atuação dessa associação me levou a 

traçar um pouco mais de sua trajetória como entidade, sobretudo ao perceber 

como essa passa a ser atribuída de sentido para tais descendentes a partir da 

sua rede de agências e projetos em ação. 

Antes de adentrar mais propriamente no que foi a efetivação do projeto 

Escola de Animadores Culturais Polônicos em relação aos polono-brasileiros 

em 2014, faz-se necessário elucidar um pouco do processo que antecede as 

associações entre actantes mobilizadores dessa iniciativa. A Associação 

Escola de Líderes (Szkoła Liderów), a entidade originária de todos os demais 

projetos e programas destinados à formação de poloneses e descendentes de 

poloneses no exterior, foi inicialmente caracterizada como uma iniciativa do 

polonês, professor da Universidade de Oxford, Zbigniew Pelczynski que, após 

fundá-la formalmente no verão de 1994, a ampliou em fevereiro de 1997 e, 

sucessivamente, a transformou de um programa de formação inicial de 

lideranças na Associação Escola de Líderes com a incumbência de apoiar o 

desenvolvimento de uma sociedade cívica na Polônia e nos países da Europa 

Central e Oriental. 

A justificativa que me foi dada para o empreendimento deste professor 

polonês estava correlacionada à ambiência do fim do socialismo real na 

Polônia, na qual, conforme as respectivas interpretações dos que me 

informavam, emergiu a transição de um regime desprovido de abertura política 

e respeito às liberdades individuais em direção a uma democracia formal, tal 

                                                           
38

 Designei como “fontes pontuais” alguns documentos, panfletos e escritos em geral referentes 
a esclarecimentos gerais acerca da Associação Escola de Líderes e, mais precisamente, sobre 
a sessão do programa Escola de Animadores Culturais Polônicos de 2014 que foram 
disponibilizados impreterivelmente aos participantes polono-brasileiros em meio ao 
treinamento. Estipulei a adjetivação “pontual” em relação às fontes em decorrência da não 
autorização da exposição de tais fontes na íntegra (já que, em sua maioria, me foram confiadas 
e repassadas via e-mail), sobretudo por conter detalhes acerca dos nomes e atuações dos 
participantes selecionados, como também demais informações sobre a Escola de Líderes 
veiculadas que eram exclusivas para os participantes destinatários. 
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como os regimes políticos já proeminentes na parte ocidental da Europa. 

A partir dos relatos de uns dos descendentes de poloneses que 

vivenciaram tal formação na Associação Escola de Líderes, obtive uma 

descrição sumária acerca do Zbigniew Pelczynski como um polonês imbuído 

da real consciência de uma fundamental renovação dos quadros institucionais 

e políticos da República da Polônia que, de uma forma geral, tomou para si o 

crucial compromisso de empreender agências para criação de lideranças 

heterogêneas - diferentemente das que ocorriam de forma autoritária, unívoca 

e padronizada no âmbito do regime socialista -, que conseguissem exercer 

influência sobre as ações dos outros poloneses sem coagi-los pelo uso da 

força. 

A identificação e, a partir de então, contínuo acompanhamento na 

internet do site da Associação Escola de líderes na Polônia (http://www.szkola-

liderow.pl), viabilizado, sobremaneira, pela ferramenta de tradução para os 

idiomas português e inglês, além do polonês, disponibilizada pelo próprio site, 

possibilitou que eu seguisse informações que já tinham sido matérias de 

destaque do site e, assim sendo, me concedeu um meio de visualizar 

informações que salientavam a ocorrência de uma gradual busca de seus 

cursos de formação de líderes. 

A forma como as experiências e os resultados desses projetos e 

programas de formação polônica já transcorridos estavam disponibilizados nas 

poucas fontes de consulta disponibilizadas em sites da internet39 - além do 

próprio site da Associação Escola de líderes na Polônia – e nas descrições 

emitidas pelos polônicos participantes, me permitiram visibilizar como a 

atuação dessa entidade polonesa estava longe de se encontrar estabilizada, ou 

melhor, já tinha se submetido a dinâmicas transformações acerca de sua 

atuação principal nas quais já não se mostravam suficientes programas e 

projetos que promovessem a criação de líderes políticos, mas, igualmente, se 

comprometessem na formação de lideranças em outras áreas, tais como, a 

                                                           
39

 Ver https://issuu.com/szkoaliderow/docs/slp_2013_br; 
https://issuu.com/szkoaliderow/docs/slp__pods_war_br  

http://www.szkola-liderow.pl/
http://www.szkola-liderow.pl/
https://issuu.com/szkoaliderow/docs/slp_2013_br
https://issuu.com/szkoaliderow/docs/slp__pods_war_br
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étnica, entre outras. Eis o motivo pelo qual interpretam a iniciativa do projeto 

Escola de Líderes Polônicos (Szkoła Liderów Polonynych).  

Para tanto, para além do rol de programas e projetos da Associaçăo 

Escola de Líderes - a Escola dos Líderes de uma Sociedade Cívica, que 

corresponde a um programa que até 2014 já tinha sido realizado em 14 

edições e alveja a formação líderes e ativistas públicos competentes na Polônia 

e países da Europa Central e Oriental; a Escola dos Líderes das Organizações 

não governamentais, que corresponde a um projeto que em 2014 já tinha sido 

realizado em 3 edições e alveja o fortalecimento de líderes locais para a gestão 

de organizações não governamentais; Líderes PAFW, que corresponde a um 

programa que até 2014 já tinha sido executado em 3 edições e já tinha 

contabilizado uma rede informal de 180 líderes PAFW (como proposta de 

programa que alveja, sobretudo, apoiar a formação de competências e 

habilidades em indivíduos com reconhecido histórico de iniciativas em prol de 

suas respectivas localidades de atuação, se beneficiando, inclusive, do terceiro 

setor a partir inovados meios de tutoria); a açăo “Tendo voz, tem escolha”, que 

corresponde a um programa que alveja a participação das organizações sem 

fins lucrativos, como também de demais agrupamentos em ação em todo o 

território polonês, para o debate acerca de problemas locais e promoção do 

interesse pelas iniciativas que acionadas pelas autoridades governantes locais 

- me dispus rastrear o que foi direcionado propriamente à realidade dos 

polônicos brasileiros que foram contemplados a partir do meu 

acompanhamento de polonidades, a Escola dos Líderes das Comunidades 

Polonesas no Exterior, que corresponde a iniciativas de projetos como a Escola 

de Animadores Culturais Polônicos. 

Este último projeto, funcionando em agosto de 2014 em parceria com o 

Ministério das Relações Exteriores da Polônia como curso direcionado à 

formação de líderes culturais polônicos, exerceu - conforme posicionamentos 

expressos tanto pelo site da Associação Escola de líderes, como dentre os 

mencionados por polono-brasileiros que tiveram oportunidade ao mesmo 

processo de formação - a relevante meta de criar líderes que promovessem a 

Polônia a partir de seus aspectos históricos, artísticos, folclóricos, literários, 
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econômicos, gastronômicos, cinematográficos, musicais, entre outros, para as 

coletividades polônicas existentes no exterior. 

Pouco a pouco, fui podendo acompanhar que, ao transcorrer de cada 

ano, a Escola de Animadores Culturais Polônicos tem coordenado cursos de 

líderes/animadores culturais polônicos para distintos países nos quais a 

presença polonesa e/ou de seus descendentes é reconhecida a partir do cultivo 

de aspectos correspondente a sua herança cultural. Assim, rastreei igualmente 

que tal projeto, reiteradamente, tem promovido nas suas distintas 

experimentações o fortalecimento das relações da Polônia com demais países 

que acolheram/acolhem imigrantes poloneses no passado e presente, – 

consequentemente abrangendo as gerações de descendentes de poloneses na 

contemporaneidade- ao oportunizar o fortalecimento de competências em 

ativistas polônicos, sobretudo em reconhecimento às suas agências de ordem 

polônica que os projeta com potencial de lideranças étnicas no exterior. 

A caracterização dessas heterogêneas agências viabilizadas por 

distintos projetos e programa de ação, traz à tona uma rede dinâmica de 

produção de cooperação internacional na qual, mediante relatos destes 

polônicos que já vivenciaram tais projetos e programas de formação, 

contabilizava uma extensa teia de associações intercaladas por formas de 

apoio à formação da Europa Central e leste europeu: Escola Bielorrussa de 

Animadores das Comunidades Locais; parceiros locais para a juventude 

(Bielorrússia, Kaliningrado, Moldova, Ucrânia); Escola Bielorrussa de Líderes; 

Escola Ucraniana do Governo Local, Foro dos Jovens Líderes, Escola 

Bielorrussa dos Líderes Locais, Escola Ucraniana dos Líderes das 

Organizações não governamentais; entre outras. Tais iniciativas já se 

consolidavam em demais parte do mundo, sobretudo a partir de 1994, quando, 

até 2014, mais de 3000 prováveis “líderes em potencial” foram oportunizados a 

treinamentos para atuarem em vários tipos de organizações, desde uma 

formação para atuações ativas em governos locais, como também para demais 

funções ligadas à organizações não governamentais e em partidos políticos. 

Nestes termos, foi sendo possível que pudesse emergir contornos de um 
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mapa acerca da composição e das atuações da Associação Escola de Líderes 

que foi sendo revelado paulatinamente perante minha trajetória de 

acompanhamento dos relatos ao seu respeito. Desenhava-se cada vez mais 

como uma densa rede de cooperação entre setores heterogêneos 

(governamentais, comerciais, não lucrativos, educacionais, entre outros...) que 

se projetava numa trajetória de fabricação de competências e habilidades para 

aqueles que ambicionavam um melhor desempenho em cargos em 

organizações sociais, partidos políticos, entre outros ramos de negócios na 

República da Polônia e desta em relação ao exterior. 

Tal paisagem foi sendo delineada principalmente quando pude 

acompanhar narrações de alguns destes descendentes brasileiros que, como 

já mencionados outrora, foram igualmente “formalmente” formados em termos 

polônicos mediante a execução destes programas de apoio e projetos de ação 

realizados tanto em Varsóvia, como em outros locais da Polônia. 

O fato de, sobremaneira, eu ter tido acesso a alguns destes 

descendentes participantes de uma das últimas sessões da Escola de 

Animadores Culturais Polônicos direcionada aos polono-brasileiros (12 -

23/08/2014), mais precisamente vinculados ao projeto intitulado “A cooperação 

com a Polônia e os poloneses no exterior em 2014”, me facilitou imensamente 

à percepção e acompanhamento da entrada em cena de relevantes actantes 

responsáveis pelo amparo e co-financiamento deste programa de ação, tais 

como os fundos provenientes do Ministério dos Negócios Estrangeiros da 

República da Polônia, do patrocínio honorário do Sr. Andrzej Maria Braiter 

(Embaixador da República da Polônia em Brasília), entre outros envolvidos de 

organizações civis e comerciais. Estes tornaram possível a concretização 

desse grand empreendimento de formação e treinamento a partir de uma 

equipe fixa de instrutores, alicerçados por distintas formações acadêmicas e de 

vivências múltiplas, tal como é possível constatar a partir da descrição do que 

foi a programação executada em 2014.  

O processo de recrutamento (inscrição, candidatura e seleção) ao qual 

se submeteram, conforme fui informado por tais informantes/participantes, 
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transcorreu em algumas etapas. Estas foram percebidas como deveras 

necessárias pelos participantes inquiridos a medida que foram coordenadas 

pela Associação Escola de Líderes, associadamente à consultoria das missões 

diplomáticas polonesas no Brasil, disponibilizado pelo site http://szkola-

liderow.pl/recrutamento_2014.php. 

A tramitação do recrutamento consistiu na validação dessas doze 

candidaturas que se sucederam após um período de preenchimento do 

formulário de inscrição até o dia 08 de junho de 2014 (no qual cada um dos 

candidatos teve que, impreterivelmente, incluir a descrição de um projeto 

cultural de orientação polônica que já realizava e/ou pretendia realizar em sua 

localidade) e a declaração de duas cartas de apresentação, entre demais 

documentos e dados comprobatórios das informações expressas nos 

formulários e currículos individuais, que, além de confirmar as informações 

fornecidas aos formulários e cartas, atestasse o compromisso de cada um com 

as regras de participação. 

Transcorrido esse processo de recrutamento, as doze pessoas 

selecionadas para participar do curso foram encaminhadas a formas de 

aprendizado correlacionadas a meios para desenvolver seus respectivos 

projetos de promoção cultural polônica, tal como os submeteram no âmbito do 

recrutamento para serem desenvolvidos em relação às suas localidades. 

Com base nos critérios requisitados pelo convite/ anúncio direcionados 

aos polono-brasileiros para esta formação/ treinamento de 2014, os 12, 

homens e mulheres, com comprovada ancestralidade polonesa e atuação 

polônica em organizações/ instituições principalmente no âmbito do Brasil 

Meridional (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) - avaliados como 

representantes de entidades polônicas como a Sociedade Polônia (Porto 

Alegre/RS), Centro de Língua e Cultura Polonesa (Erechim/RS), Polônia 

Sociedade Beneficente (Duque de Caxias/RJ), Casa da Cultura Padre Karol 

Dworaczek (São José dos Pinhais/PR), BRASPOL (núcleo São Mateus do 

Sul/PR), BRASPOL (núcleo Cotiporã/RS), Sede da BRASPOL nacional 

(Curitiba/PR), BRASPOL (núcleo Nova Prata/RS), BRASPOL (Guarani das 

http://szkola-liderow.pl/recrutamento_2014.php
http://szkola-liderow.pl/recrutamento_2014.php
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Missões/RS), entre outras iniciativas pessoais/particulares de ordem polônica - 

puderam, enfim, iniciar os trabalhos referentes a esse treinamento de animação 

cultural polônica com base nos seus respectivos projetos culturais de promoção 

da Polônia no Brasil. 

Quando já me encontrava munido de tais informações, constatei a 

necessidade de ampliar meu rastreamento de tal composição de formação 

polônica e, assim, organizar um mapeamento acerca dos perfis dos projetos 

individuais de promoção cultural polônica escolhidos para esta sessão de 2014. 

A ampliação da minha compreensão destas ramificações de polonidades 

encontrava-se na dependência dos relatos e dados destes informantes 

participantes como forma de rastrear sobre os critérios, temas e aspectos que, 

em geral, determinaram o que foi entendido como atributos necessários para 

serem percebidos como ativistas polônicos, mobilizadores de polonidades. Na 

sequencia, eu pude avançar no acompanhamento dos actantes e saberes que 

foram mobilizados pela Escola de Animadores Culturais Polônicos como forma 

de sofisticação de tais iniciativas individuais de polonidades no Brasil. 

Nesta trajetória, fui apresentado ao direcionamento que estes polônicos 

mobilizavam em torno do que interpretavam como polonidades, sobretudo para 

serem aceitos como polônicos ativistas, motivados a se tornarem mais 

fortemente habilitados como embaixadores da cultura polonesa no âmbito de 

suas localidades. Além de me inteirar acerca de entidades polônicas já 

existentes a longa data, tais como as já mencionadas a partir das filiações 

associativas destes participantes da Escola de Animadores Culturais Polônicos 

no âmbito do Brasil Meridional, foi possível contemplar algumas das 

heterogêneas agências de cunho polônico referentes a estes descendentes de 

poloneses ativistas que, igualmente, foram acatadas como credenciais para 

que estes fossem inclusos dentre os selecionados para tal seleta formação 

polônica de líderes polônicos. 

Assim, ao acompanhar descrições acerca de agências junto a núcleos 

da BRASPOL, entre estas outras entidades e agrupamentos polônicos em ação 

já citados e amplamente reconhecidos no âmbito de suas respectivas 
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localidades, verifiquei que mobilizavam, sobretudo, heterogêneas agências de 

ordem cultural, entendidas sumariamente como composições de agrupamentos 

folclóricos de dança polonesa; de agrupamentos religiosos como corais ligados 

às igrejas católicas. Demais mobilizações mostravam-se igualmente presentes 

em programas de rádio – tais como a “Hora Polonesa” da BRASPOL de Nova 

Prata/RS, o programa Tradycje Polskie na Rádio Cultura Sul-FM de São 

Mateus do Sul-PR, o programa “Hora Polonesa” na Rádio Najuá - FM de Irati-

PR, dentre outros -; entidades de ensino/aprendizado de língua polonesa; de 

organizações de bibliotecas com acervo direcionado a história da Polônia, 

sobretudo da imigração polonesa ao Brasil; de organizações de festividades 

religiosas ou não, como Domingo de Ramos, festa da Páscoa e demais formas 

de promoção, manutenção e desenvolvimento de estratégias para a 

disseminação de elementos da tradição polonesa em eventos étnicos da 

comunidade local (formulação de eventos gastronômicos e divulgação de 

artesanato, literatura, periódicos, obras históricas, gastronomia, música e 

danças polonesas no âmbito de Museus, entre outras ocasiões e entidades que 

comportam acervos). Muitas outras ramificações ainda poderiam ser 

mencionadas ao se estenderem no apoio a entidades religiosas polonesas a 

partir do acolhimento de missionários no Brasil; desenvolvimento de pesquisas 

históricas nas respectivas comunidades polônicas de origem e uma série de 

outras proposições que projetam formas de intercâmbio cultural e científico 

entre o Brasil e a Polônia na atualidade. 

Ainda conforme as fontes e relatos pontuais de polônicos participantes 

dessa sessão da Escola de Animadores Culturais Polônicos, o processo de 

chegada e acolhida na Polônia, mas precisamente na sede da Associação 

Escola de Líderes de Varsóvia, como em outros lugares, compreendeu um 

esforço coletivo de muitos actantes para a estabilização da composição e 

concretização da programação desse curso de formação de animadores 

culturais polônicos em 2014. 

Valendo-se de uma densa programação, conforme fui esclarecido, 

expressa em palestras, encontros, visitas de estudos, oficinas, entre outras 

formas de capacitação voltadas à familiarização dos participantes com a noção 
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de “animação cultural” orientada para a ampliação do fortalecimento do vínculo 

de identificação nacional com a Polônia, formalizou-se, desde o primeiro 

momento dessa “iniciação étnica polonesa via Programa Escola de Animadores 

Culturais Polônicos”, a ritualização de um processo de formação sob a 

coordenação de uma equipe fixa – hierarquizada por um Coordenador do 

projeto, coordenadora do grupo e um assistente responsável pelo contato com 

os participantes – que tornou possível a percepção de um heterogêneo 

processo de fabricação de interesses/atividades voltadas à construção, 

dinamização e intensificação de uma imagem cada vez mais positiva da 

Polônia no exterior, sobretudo entre estes descendentes de poloneses que já 

se encontravam ambientados a formas de militância em torno do que 

concebem por polonidades. 

A programação da Escola de Animadores Culturais Polônicos foi 

organizada, conforme relatos dos participantes, a partir da composição de um 

treinamento, sob o perfil de um programa de Coaching40, que abrangeu 

seminários de formação nos quais foram ministradas aulas e atividades 

direcionadas à potencialização de habilidades e ao desenvolvimento de 

lideranças polônicas através da educação e do suporte de outros já percebidos 

como líderes. De fato, estes últimos, reconhecidos como líderes em ação por 

desempenharem suas respectivas funções a partir de suas agências como 

representantes de entidades na área pública (ONGs, instituições do governo 

local na Polônia, entre outros cargos em demais setores), compuseram 

igualmente a circunscrição da equipe de instrução e assistência da Escola de 

Animadores Culturais Polônicos e exerceram o acompanhamento dos 

participantes como uma das etapas deste treinamento e, sobretudo, por 

mostrar-se como recurso de aprendizado imprescindível para que os 

participantes se sentissem mobilizados a introduzirem, como ativistas 

                                                           
40 Nesse sentido, Baptista & Cançado (2014, p.2) afirma que: “(...) A partir da década de 1990, 

os modelos de gestão baseados nas competências ganharam força e o coaching apareceu 

como alternativa para o desenvolvimento humano (Brandão, 2012; Freas, 2004; Tobias, 1996). 

Define-se coaching como um processo que fomenta a autoconsciência e resulta em motivação 

para mudanças inovadoras e contínuas, por meio de assistência e de desenvolvimento das 

pessoas para suprir necessidades organizacionais (Dutra, 2007; Underhill, 2010)”. 
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polônicos, mudanças necessárias nas suas respectivas localidades de atuação. 

Conforme fui sendo esclarecido acerca da experimentação de dinâmicas 

e atividades programadas nessa sessão da Escola de Animadores Culturais 

Polônicos, estes participantes, meus informantes, foram deixando mais claro o 

que seus instrutores, com seus respectivos aparatos técnicos e metodológicos, 

mais acentuaram ao atuarem como relevantes mediadores dessa Escola de 

Líderes: a importância que os participantes, ao final desse treinamento de duas 

semanas, estivessem munidos de competências correspondentes à criação de 

uma visão empreendedora em relação aos seus projetos de polonidades. 

Mesmo ousando com estratégias de riscos e inovação, os participantes 

poderiam permitir-se à metas de desenvolvimento a longo prazo e criar 

condições criativas de cooperação entre aqueles que objetivavam metas 

polônicas comuns. Eis o esclarecimento que me forneceram sobre como os 

instrutores desse treinamento de animadores culturais polônicos concebiam, 

em termos gerais, a combinação de elementos necessários para a fabricação 

de uma liderança polônica que se constituía na forma como desempenhava 

suas agências de polonidades. De acordo com essa concepção comumente 

presente entre os participantes contemplados, tal treinamento configurou-se 

como um reforço tanto para o desenvolvimento de suas competências e, 

consequentemente, na forma como iriam mobilizar o entorno de suas 

localidades atuando como ativistas polônicos, como também na gestão de 

estratégias para a implementação de projetos culturais, igualmente 

compreendidos como projetos de “animação cultural”. 

Houve assim, ainda conforme o sinalizado pelos depoimentos colhidos 

e, igualmente, pelo que foi estipulado na grade da própria programação da 

Escola de Animadores Culturais Polônicos, uma cooperação em rede entre 

entes associadamente agregados - mais precisamente entre a Escola de 

Líderes com reconhecidos ativistas culturais, animadores culturais, cientistas, 

artistas, governantes, etc. - que foram subsidiados por este programa. Tais 

agenciamentos consolidaram-se tanto em meio a visitas para outras cidades da 

Polônia, como também nos muitos encontros com representantes de 
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heterogêneos órgãos e instituições da Polônia nos quais os participantes 

tiveram a oportunidade de acompanhar híbridas experiências de gestão a partir 

das iniciativas efetivadas por diversas entidades associadas como forma de 

potencializar, a partir de tal aprendizado, possibilidades de correlação com os 

seus respectivos projetos individuais já elaborados e, consequentemente, com 

as realidades polônicas vivenciadas por cada um. 

Valendo-se ainda do esforço e cordialidade destes participantes 

polônicos que se fizeram informantes, ademais do que me foi disponibilizado 

pela internet e demais fontes pontuais, foi possível caracterizar de uma forma 

mais pormenorizada como transcorreu esta singular experiência de treinamento 

polônico para além da compreensão mais generalizada que obtiveram ao 

participarem desta formação polônica e do que me foi repassado como 

vivência. Eis o que a compilação de “retalhos de depoimentos” permitiu tecer: 

no inicio da tarde do dia 12/09/2014, após os 12 polônicos selecionados se 

encontrarem em trajes oficiais e devidamente registrados neste programa de 

animação cultural, transcorreu oficialmente a abertura do curso a partir de uma 

etapa inicial de inauguração na sede do Salão de Jerzy Turowicz -Fundação de 

Stefan Batory41, mais precisamente uma apresentação intitulada “Inauguração 

da Escola de Animadores Culturais Polônicos”. 

Nesta sessão presidida por lideranças da Escola de Líderes - juntamente 

com a presença de convidados como representantes do Senado/Presidência 

da Comissão dos Assuntos da Emigração e Contatos com os Poloneses no 

Exterior; Terceiro-Secretário na Embaixada do Brasil em Varsóvia, I 

Conselheiro no Departamento de Cooperação com a Comunidade Polonesa e 

os Poloneses no Estrangeiro, representantes do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e da Chancelaria do Presidente da República da Polônia- os 

participantes foram inicialmente esclarecidos acerca dos saberes, técnicas, 

                                                           

41
 A Fundação Stefan Batory é uma organização não-governamental polonesa independente 

criada pelo financista e filantropo americano George Soros e um grupo de líderes poloneses da 
oposição dos anos 80 e registada na Polónia desde maio de 1988. Foi Com o nome de 
Stephen Báthory, o rei polonês do século XVI que esta organização tem assumido como meta 
a missão de apoiar o desenvolvimento de uma sociedade aberta e democrática na Polónia, 
juntamente com outros países da Europa Central e Oriental. 
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dinâmicas e estratégias tomados como básicos para a efetivação de formas de 

animação cultural, sobretudo sobre o que seria ministrado nas duas semanas 

de treinamento. A sequência do dia foi preenchida com atividades como a 

palestra (Comover conscientemente – como os animadores e líderes mudam a 

realidade envolvendo pessoas na ação), efetivada pelo vice-presidente da 

Associação Escola de Líderes e Presidente da Fundação Escola de Líderes; 

momentos de encontros para formação desse grupo em equipes com uma 

assistente; seminário (intitulado: Construção e envolvimento da equipe) e 

sessão de discussão (intitulada: Identidade do animador). 

Conforme a trajetória que foi descrita acerca das demais atividades que 

se sucederam entre os dias 13 e 23 de agosto, tal período foi igualmente regido 

por heterogêneas dinâmicas que se concentraram em muitas atividades 

dirigidas. Em termos gerais, este programa de “animação cultural” consistiu em 

eixos de formação que consistiram no envolvimento, animação e promoção da 

cultura e da colaboração internacional, bem como da gestão de projetos. 

Os participantes participaram, entre outras atividades, de seminários de 

construção e envolvimento de equipes, visitas de estudo nas cidades 

polonesas de Varsóvia e Lódz (nas quais estiveram reunidos com 

representantes de instituições estatais, organizações promotoras do Brasil na 

Polônia, tal como o Terra Brasilis) e interações com líderes locais. O 

acompanhamento de tais descrições sobre a concretização desse evento me 

possibilitou visibilizar, paulatinamente, como foi estrategicamente produzida a 

familiarização dos participantes com exemplos de iniciativas sociais realizadas 

na Polônia e, acima de tudo, como foi propiciado o desenvolvimento de 

algumas oportunidades de colaboração entre os envolvidos com setores da 

Polônia. Quanto ao eixo de formação relacionado ao gerenciamento de 

projetos, os participantes, sob a orientação de instrutores, puderam elaborar 

e/ou ampliar projetos de promoção da Polônia e da cultura polonesa nos quais 

proposições e ideias foram expostas durante ao final dessa sessão de curso 

em 2014 (a cerimônia contou com a presença do Embaixador da República da 

Polônia no Brasil, Andrzej Braiter que prestigiou o desfecho desse evento e 

demonstrou interesse em se inteirar melhor acerca das proposições de projetos 
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dos participantes). 

Ainda em relação à orientação formativa traçada por este evento, 

demais exercícios me foram sinalizados: alguns com diversificados métodos 

pedagógicos - Animação da cultura e descobrimento da história em projetos 

para crianças e jovens, com o exemplo no projeto “Historie u Fabykanta” 

(Histórias no Fabricante); Encontro no Café-Clube “Owoce i warzywa”; Métodos 

envolventes da promoção de minorias étnicas: encontro no Centro de Diálogo 

de Marek Edelman; Métodos inovadores de promoção da cultura tradicional e 

contemporânea: encontro no Museu Têxtil e no Skansen (Museu ao ar livre) de 

Arquitetura da Madeira; Arte urbana polonesa contemporânea: excursão 

seguindo vestígios das pinturas em murais na cidade de Lódz; Visita de estudo 

ao festival Kolory Polski em Lipce reymontowskie; Princípios e atividades de 

diplomacia cultural polonesa no terreno do Brasil (reunião no departamento de 

Diplomacia Pública e da Cultura- Ministério dos Negócios Estrangeiros); 

Política polonesa para com a comunidade polonesa no Brasil (reunião no 

Departamento de Cooperação com a comunidade polonesa e os poloneses no 

estrangeiro - Ministério do Negócios Estrangeiros). Além desses, ainda 

acionaram outros recursos estratégicos como o Painel de discussão: Relações 

entre Polônia e o Brasil; Visitas ao Centro Europeu Matecznik Mazowsze e ao 

Museu Mazowsze; História vista de uma perspectiva diferente : uma visita a 

Fotoplastikon de Varsóvia; Visita ao Estúdio Etnográfico; Inspirações 

contemporâneas do folclores: concerto do grupo musical Chlopcy Kontra Basia; 

Resumo, avaliação e conclusão da Escola de Animadores Culturais Polônicos. 

Ocorreram ainda outras sessões sinalizadas por alguns dos 

participantes como de extrema relevância tais como alguns encontros dos 

agrupamentos com assistentes da Escola de Animadores Culturais Polônicos e 

palestras - de cunho formativo e continuado - com potencial de serem atreladas 

aos modos de fazer polonidades dos participantes (Tarefas e métodos de 

animação da cultura; Como, graças às atividades de animação, mudar cidade? 

História do Jazdów Aberto; Trabalho do animador de cultura – como envolver 

comunidade local?; Possibilidades de cooperação com as instituições da 

Polônia –repasso de informações; Polônia- a história cultural mais recente; 
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Polônia contemporânea vista com os olhos de um brasileiro; Como a 

Comunidade Polonesa promove a cultura polonesa no estrangeiro? exemplos 

de projetos dos graduados da Escola de Líderes das Comunidades Polonesas; 

Planejamento e realização de projetos culturais: estudo de caso; Planos e 

atividades da diplomacia cultural polonesa: exemplo das atividades do Instituto 

de Adam Mickiewicz). Dentre esssas, foram destacadas igualmente outras 

sessões de seminários (Construção e envolvimento da equipe; Métodos de 

animação da cultura em prática; Planejamento e gestão de projetos- e pontuais 

sessões de discussão – Qual a Polônia que quero promover?; Construção da 

imagem da etnia polonesa no Brasil, etc.). 

Ao percorrer a descrição dessa densa e concentrada programação de 

atividades nesse período de duas semanas, outros aspectos me soaram 

significativos à medida que despertavam minha atenção para a tessitura de 

agências que mobilizavam para a fabricação dessa singular ocasião de 

formação polônica. De fato, dentre os percursos narrativos possíveis para 

seguir essa trajetória, foi deveras significante acompanhar quem se fazia 

actante mediante suas agências e quem. associadamente a outros actantes, 

promoveu tal fabricação, difusão e formatação de ativistas polônicos a partir de 

heterogêneas dinâmicas e formas de aprendizado. 

Tal reflexão me foi suscitada à proporção que as descrições e 

informações coletadas referentes ao projeto em ação da Escola de Animadores 

Culturais Polônicos - simultaneamente ao fato que distanciaram minha 

percepção de uma imagem fixa, rígida de evento polônico - redirecionaram 

uma maior atenção de minha parte para o evento como efeito de uma 

coprodução de muitos actantes em movimento, que passaram a emergir no 

decorrer de suas respectivas agências, tal como foi possível depreender sobre 

como transcorreu a composição do treinamento. 

Para além das agências dos muitos actantes humanos advogados, 

jornalistas, antropólogos, pedagogos, professores de diversas áreas, 

funcionários da Embaixada do Brasil em Varsóvia e do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros da República da Polônia, funcionários do Gabinete da Presidência 
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da República da Polônia, ativistas urbanos, entre outros, destacaram-se 

igualmente, por efetivarem parcerias em rede de agências compartilhadas, 

entidades e coletividades como a Sociedade de Iniciativas Criativas “ę” 

(Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę")42, a Sociedade Polono-Brasileira 

(Towarzystwo Polsko-Brazylijskie)43, Fundação da Cultura Brasileira Terra 

Brasilis (Fundacja Kultury Brazylijskiej Terra Brasilis”44, Associacao Puente45, 

Estúdio Etnográfico "Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna"46, entre outras 

que entraram em cena como coprodutores dessa extensa de rede fomentadora 

de polonidades. 

Na impossibilidade de seguir todos os rastros e agências que essa 

                                                           
42

 Conforme as informações disponibilizadas no site oficial dessa entidade (http://e.org.pl/), a 
mesma atua em todo território Polonês desde 2002 a desenvolver projetos entendidos como 
artísticos e socioculturais além do incentivo para a concessão de bolsas de estudo e 
publicação de livros. Neste evento de 2014 da Escola de Animadores Culturais Polonicos os 
participantes foram oportunizados a uma visita a esta entidade na qual puderam acompanhar 
como tem se dado a cooperação entre tais iniciativas, sobretudo quanto as formas de criação e 
mobilização de novos modelos de ação no âmbito da dimensão da cultura polonesa a partir de 
uma rede de animadores de cultura que explicitaram um pouco das suas agências, 
experiências e habilidades para implementação de novas tendências e projetos orientados por 
objetivos de animação cultural nas comunidades locais e maximação ao acesso de formas de 
educação e da  cultura polonesa na Polônia e no exterior. 

43
 Segundo o site oficial dessa entidade (https://polskabrazylia.wordpress.com/), a Sociedade 

Polono-Brasileira foi fundada em 1929 pelo Professor Julian Szymanski -Presidente do Senado 
da República da Polônia (1928-1930) –e, desde então, com suas atividades acompanhadas 
pela Embaixada da Polônia no Brasil, tem promovido como um dos seus objetivos principais, a 
intensificação dos contatos entre Brasil e Polônia alicerçada no processo histórico da 
emigração polonesa para o Brasil 

44
 De acordo com o seu site oficial (http://terrabrasilis.org.pl/), a Fundação da Cultura Brasileira 

Terra Brasilis - Fundacja Kultury Brazylijskiej Terra Brasilis- desde sua fundação em 2011 tem 
se consolidado como uma organização não governamental e perseguido como principal 
objetivo a divulgação da cultura brasileira na Polônia através da exposição de informações 
sobre o Brasil – sobretudo de ordem científica, literária, política, econômica, religiosa e 
cinematográfica- e da realização de diversas atividades que são veiculadas pelo site Terra 
Brasilis na internet. 

45
 Conforme informações gerais disponibilizadas pelo seu site (http://www.puente.pl/), esta 

associação é vinculada ao Centro dos Estudos Latino-americanos (CESLA) da Universidade de 
Varsóvia e tem agenciado estudantes e graduados em torno de heterogêneas atividades 
direcionadas à divulgação das culturas dos países da América Latina na Polônia, com objetivos 
pautados, sobretudo, na integração das comunidades polonesas e latino-americanas.  

46
 Segundo o seu site oficial (http://etnograficzna.pl/), essa entidade - fundada em 2006 na 

cidade de Varsóvia pela iniciativa de associação entre etnógrafos, antropólogos de cultura e 
estudantes do Instituto da Etnologia e Antropologia da Cultura da Universidade de Varsóvia - 
tem se consolidado como uma organização não governamental comprometida, entre outras 
agências, com a investigação, pesquisa, documentação, educação e popularização de 
dimensões tradicionais e modernas da cultura polonesa. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSz9D_mL3TAhUHl5AKHSadBNoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fe.org.pl%2F&usg=AFQjCNHq45qk0mEkTxyG1e18NnYRsS274A&sig2=druQiOpxihJ1Pd2FuFB93w
https://polskabrazylia.wordpress.com/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi48pzHwr3TAhVGk5AKHQetBzMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fterrabrasilis.org.pl%2Fsobre-nos&usg=AFQjCNEhQWryE4HIVllaxilCT1hUotpNjA&sig2=ih3VGxuy9ve6B9_aIANYog
http://e.org.pl/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi48pzHwr3TAhVGk5AKHQetBzMQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fterrabrasilis.org.pl%2Fsobre-nos&usg=AFQjCNEhQWryE4HIVllaxilCT1hUotpNjA&sig2=ih3VGxuy9ve6B9_aIANYog
http://www.puente.pl/
http://etnograficzna.pl/
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ampla rede de formação polônica viabilizou em meio ao meu rastreamento e 

antes de, impreterivelmente, demarcar uma ruptura nesse meu 

acompanhamento dessa rede – já que a mesma ramificou-se por infindáveis 

outros agenciamentos e associações, faz-se importante ainda relatar um pouco 

acerca da rede polônica em ação que me foi visibilizada nas descrições que se 

referiram aos já graduados a Escola de Líderes Culturais Polônicos (ELCP). 

Compreendendo o estabelecimento dessa rede mediante o 

acompanhamento de suas composições como efeito de conexões, partilha de 

informações e serviços entre indivíduos, coisas e/ou agrupamentos, me foi 

possível ainda visibilizar demais transformações e traduções decorrentes dos 

agenciamentos delineadores desse treinamento de formação polônica, 

sobretudo ao acompanhar a materialização de outras associações e 

coletividades polônicas que se sucederam posteriormente. 

Eis que me foram visibilizadas caracterizações acerca da organização 

de congressos dos graduados que transcorreram após sessões de formação 

de animadores polônicos - como esta de 2014 - nas quais enfatizaram a 

continuidade de intentos de formação de agrupamentos para o contínuo 

fortalecimento de habilidades e dos conhecimentos obtidos durante o 

treinamento, para além do aprimoramento da motivação para a continuidade de 

projetos e de atividades nas suas distintas localidades. 

Paulatinamente fui sendo apresentado a iniciativas de criação de 

espaços de discussão nos quais persistiu o acompanhamento em relação às 

mudanças na vida destes novos líderes graduados após a conclusão da ELCP, 

sobremaneira quanto ao que continuaram a desenvolver nas suas atividades e 

quais planos estavam sendo fabricados em termos de futuro. Em termos de 

experiência comum entre os já graduados, fui levado a visualizar que os ex-

participantes eram convidados a compor agrupamentos de graduados que os 

levavam a se tornarem integrantes da tessitura de uma extensa e forte rede de 

mútuo apoio, estendida pelo território dos cinco continentes nos quais existem 

graduados por sessões de formação polônica da ELCP. 

Conforme fui rastreando as informações disponibilizadas, uma ampla 
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rede sociotécnica se evidenciava, configurando-se constantemente à proporção 

que se mostrava dinamizada pela contínua interação entre a ELCP, graduados, 

dentre tantos outros actantes de ordem tecnológica que os mantinham 

organicamente agregados pela propagação direcionada de informações, 

formas de apoio e aproximação entre graduados de interesses comuns – 

mesmo a desconsiderar as localidades geográficas dos envolvidos - e, 

sobretudo, meios de atualização constante quanto ao exercício de polonidades 

como líderes polônicos. 

Esta extensa rede polônica emergiu para mim enquanto se difundia em 

meio a conexões de heterogêneas agências com a Escola de Líderes das 

Comunidades Polonesas, ao apresentar-se, sobretudo, associadamente e 

regularmente nutrida por coletividades no facebook - em perfis como o da 

ELCP (https://www.facebook.com/SzkolaLiderowPolonijnych/?fref=ts) e da 

comunidade virtual restrita aos membros Absolwenci Szkoły Liderów 

Polonijnych z Ameryki Południowej 

(https://www.facebook.com/groups/112890865473722/?fref=ts) referente aos 

diplomados da Escola de Líderes da América do Sul - e no portal da Internet 

(www.szkola-liderow.pl) que disponibiliza reiteradamente informações acerca 

de associações entre demais entidades e organizações em correspondência 

com a Escola de Líderes de maneira uniforme. 

Outras extensões dessa ampla rede polônica no Facebook, no portal 

oficial da Escola de Líderes, entre outras configurações como o Newletter - 

boletins informativos enviados por correio eletrônico (fundacja@szkola-

liderow.pl)- , foram visibilizados ao agirem como pontos de acesso dessa rede 

que tem se expandido igualmente para inúmeros outros sites ou subsites de 

pessoas e diversificadas organizações e, acima de tudo, articulando uma base 

dos já graduados na Internet que os mantém regularmente informados de todas 

as atividades da ELCP. 

Assim, tais actantes na internet foram se constituindo no decorrer de 

suas agências como relevantes mediadores dessa rede polônica à medida que 

não só agiam como propagadores de informações sobre os programas da 

https://www.facebook.com/SzkolaLiderowPolonijnych/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/112890865473722/?fref=ts
http://www.szkola-liderow.pl/
mailto:fundacja@szkola-liderow.pl)-
mailto:fundacja@szkola-liderow.pl)-
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Escola de Líderes, porém atuavam igualmente como mobilizadores de 

conteúdos e agências de outras entidades como o Ministério de Negócios 

Estrangeiros da República da Polônia, Chancelaria do Senado da República da 

Polônia, organizações e instituições que também se mostraram comprometidos 

com a dinamização da comunidade polonesa entre poloneses e seus 

descendentes no exterior. O próprio correio eletrônico da Escola de Líderes 

(fundacja@szkola-liderow.pl) entrou em cena como um significativo mediador 

entre os graduados e a Fundação Escola de Líderes ao viabilizar formas de 

intercâmbio de informações sobre projetos e atividades em andamento e ainda 

proporcionar formas de assistência, estabelecimento de colaboração mútua, 

troca de experiências entre líderes de vários países do mundo e cooperar para 

o agenciamento de novos líderes quanto à divulgação de seus programas e 

tramitação de novas inscrições. 

Dando continuidade em enredos que as redes de polonidades iam me 

disponibilizando no decorrer da trajetória de mapeamento e ao me permitir 

organizar descrições de desdobramentos de experiências de ativistas polônicos 

já graduados em formações polônicas (tal como esta sessão de 2014), eis que 

algumas significativas controvérsias passaram a me chamar atenção, 

identificadas por vezes em algumas entrelinhas dos próprios depoimentos que 

me foram direcionados, como expressões heterogêneas de redes de 

polonidades. Tais composições de etnicidade me foram visibilizadas em 

atuações que se alternavam ora em termos de mobilização étnica polônica com 

ênfase numa imagem “conservadora” de Polônia - correspondente ao passado 

desses imigrantes poloneses no Brasil, sobretudo com foco na herança cultural 

destes - em oposição a outras perspectivas, tais como as alimentadas por 

entidades como o Consulado Geral de Polônia em Curitiba, o Senado Polonês, 

a Escola de Líderes Polônicos, entre outros actantes que sinalizavam para 

outras formas de mobilização e direcionamentos de polonidades. 

Tem-se nestas entidades o empreendimento de uma série de atividades 

comprometidas com o despertar de uma Polônia contemporânea bem mais 

cosmopolita, motivada, sobretudo, pela intensificação do intercâmbio com o 

Brasil e demais países com processo histórico alinhado à presença de 

mailto:fundacja@szkola-liderow.pl
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imigrantes poloneses, para a mobilização de iniciativas culturais, artísticas, 

comerciais, acadêmicas, entre outras. 

3.1 O Plano de Cooperação entre a Polônia e Poloneses no Exterior em 

2014: diretrizes e estratégias 

Na continuidade do acompanhamento de “enredos” que as redes de 

etnicidade disponibilizavam no decorrer de minha trajetória de mapeamento de 

polonidades e ao me permitir organizar descrições acerca de desdobramentos 

das experiências de ativistas polônicos já graduados em formações de cunho 

étnico específicas (a exemplo desta sessão de 2014), eis que algumas 

significativas controvérsias passaram a me chamar atenção, identificadas por 

vezes em algumas entrelinhas dos próprios depoimentos que me foram 

direcionados, como expressões heterogêneas de redes de etnicidade. 

Tais controversas composições de polonidades me foram visibilizadas 

em atuações que se alternavam ora em formas de politização da mobilização 

étnica polônica com ênfase numa imagem “conservadora” de Polônia - 

correspondente ao passado destas levas de poloneses que migraram para o 

Brasil, mais precisamente quanto à seleção e propagação do que é concebido 

como herança cultural destes (tal como tem sido o trabalho desempenhado 

pela Missão católica polonesa no Brasil, pela edição e promoção de 

publicações polônicas e pela Sede da BRASPOL Nacional e seus respectivos 

núcleos), ora em termos de estabelecimento de relações, por vezes de 

aparente oposição, com outras perspectivas, tais como as alimentadas por 

entidades como o Consulado Geral de Polônia em Curitiba, o Senado Polonês, 

a Escola de Líderes Polônicos, entre outros actantes que sinalizavam para 

outras formas de mobilização e direcionamentos de polonidades. 

Estes actantes em rede, sob a condição de entidades, pessoas, entre 

outros entes agregados, demonstraram empreender uma série de atividades 

que amalgamavam o que deveria persistir como legado pertinente ao passado 

de imigração e o que deveria enfatizar da Polônia do presente. Delineava-se 

paulatinamente um campo de forças nem sempre unívoco, porém, igualmente 
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comprometido com a propagação de uma imagem da Polônia contemporânea 

bem mais cosmopolita, motivada principalmente pela intensificação do 

intercâmbio com o Brasil, entre demais países com o histórico de presença 

polonesa, para a mobilização de iniciativas culturais, artísticas, comerciais, 

acadêmicas, entre outras. 

Ao seguir alguns rastros destes actantes em ação, sobretudo a partir de 

alguns rastros observados em sites de entidades e coletividades polonesas na 

internet como o do Consulado Geral da República Polônia em Curitiba 

(http://www.brasilia.msz.gov.pl/pt/info_cons_pt/consulado_geral_da_polonia_e

m_curitiba/), do Senado da Republica da Polônia (https://www.senat.gov.pl/), 

do Ministério das Relações Exteriores da Republica da Polônia 

(http://www.msz.gov.pl/pl/) e até mesmo de organizações não governamentais 

polonesas como a associação (Towarzyszenie) “Wspólnota Polska” 

(http://stowarzyszenie.wspolnotapolska.org.pl/), pude seguir como tais 

entidades agiam intimamente conectadas a outras entidades e demais actantes 

– tais como representantes da Missão Católica Polonesa pertencentes às 

coletividades polônicas, entre outros eminentes profissionais de vários setores 

da ciência - ao se aliarem articuladamente em coletividades polônicas, tais 

como Conselhos polônicos, que articulavam tanto o que deveria ser a 

necessidade de cooperação da Polônia com seus compatriotas e descendentes 

de poloneses espalhados pelo mundo, como formas de resolução dessa 

necessidade a partir da elaboração de planos de cooperação entre a Polônia e 

poloneses no exterior. 

De fato, o acompanhamento de relatos pertinentes do Conselho 

Polônico associado ao Consulado Geral da Polônia do Brasil47 e, mais 

                                                           
47Conforme o que me foi relatado pelo Sandro (que é um dos integrantes), o Conselho Polônico 

é proveniente de uma solicitação articulada entre o Ministério das Relações Exteriores da 

Polônia e o Senado polonês, que, através da atuação dos Consulados da Polônia, promovem 

diversos segmentos da Polônia contemporânea em países que são irmanados, sobretudo, por 

terem acolhido a imigração polonesa em seu processo histórico. No Brasil o Conselho Polônico 

encontra-se intimamente relacionado ao Consulado Geral da República da Polônia em Curitiba, 

possui atualmente em torno de 10 integrantes (entre membros provenientes da Polônia e 

demais localidades de reconhecida presença polônica no sul do Brasil como Curitiba/PR, 

Araucária/PR, São Bento do Sul/SC, São Mateus do Sul/PR, Nova Prata/RS, entre outras) e 

http://www.brasilia.msz.gov.pl/pt/info_cons_pt/consulado_geral_da_polonia_em_curitiba/
http://www.brasilia.msz.gov.pl/pt/info_cons_pt/consulado_geral_da_polonia_em_curitiba/
https://www.senat.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl/pl/
http://stowarzyszenie.wspolnotapolska.org.pl/
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precisamente, dos objetivos e metas do Plano de Cooperação entre a Polônia e 

Poloneses no Exterior em 2014, tal como pude acompanhar mais detidamente 

a partir da veiculação deste documento feita pelo site do Ministério das 

Relações Exteriores da República da Polônia 

(http://www.msz.gov.pl/resource/1b892be2-ea7c-426c-835c-

f0741a36e413:JCR), tornou possível rastrear acerca do que foi estabelecido 

para este plano e visibilizar, em meio à tessitura de seu conteúdo e atribuição 

de metas e responsabilidades, algumas das associações entre actantes que 

entravam em cena e se mostravam cada vez mais relevantes para a 

compreensão de como se processava, dinamizava-se e, por vezes, 

estabilizava-se a cooperação da Polônia junto às formas de mobilização étnica 

vivenciadas por poloneses e descendentes de poloneses no exterior. 

Com efeito, fui levado a traduzir este plano de cooperação, originalmente 

escrito em polonês para o português, com auxílio de alguns polono-brasileiros, 

além da versão de tradutor do site Google na Internet 

(https://translate.google.com.br/) e dicionários bilíngues impressos polonês-

português, motivado, sobretudo, a seguir diretrizes, aspectos e agências que 

se apresentavam mais proeminentes. Eu, acima de tudo, ambicionei conseguir 

visualizá-los em possíveis rastros deixados nas heterogêneas atuações 

polônicas em rede que eu já tinha acompanhado nas minhas vivências de 

pesquisa até então, muitas vezes sem conseguir compreender os fios 

originários das tessituras destes incentivos poloneses para a produção e 

propagação de coletividades polônicas no Brasil e demais coletividades 

similares no exterior. 

Eis que alguns objetivos, premissas básicas e regras de 

execução/distribuição de responsabilidades deste Plano de Cooperação entre a 

Polônia e os poloneses no exterior, associado a muitos actantes agregados às 
                                                                                                                                                                          
representantes de heterogêneas entidades (Universidade Federal do Paraná, Casa de Cultura 

de Curitiba, Missão Católica Polonesa, entre outras). A primeira reunião formal entre os 

conselheiros (integrantes do Conselho Polônico junto ao Consulado Geral da Polônia em 

Curitiba) aconteceu no dia 23 de setembro de 2013, no qual o Cônsul Marek Makowski 

apresentou aos presentes o Plano de Cooperação com os Poloneses e Polônicos no Exterior 

para o ano 2014, enviado pelo Ministério de Relações Exteriores. 

 

http://www.msz.gov.pl/resource/1b892be2-ea7c-426c-835c-f0741a36e413:JCR
http://www.msz.gov.pl/resource/1b892be2-ea7c-426c-835c-f0741a36e413:JCR
https://translate.google.com.br/
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agências governamentais e órgãos da administração central da República da 

Polônia, tornavam-se cada vez mais visibilizados à proporção que os 

reconhecia como coprodutores e dinamizadores de agências polônicas no 

Brasil. Iniciativas de políticas externas direcionadas às coletividades de 

poloneses e descendentes de poloneses no exterior - conforme o que foi 

orquestrado e estabilizado neste plano de cooperação estabilizado para 2014 - 

apresentaram-se como continuidade de sessões de outros programas de 

cooperação já em andamento em localidades do sul do Brasil nas quais, com 

respaldo no histórico de levas migratórias de poloneses (entendidas nesse 

plano de cooperação como “diáspora polonesa”), deram margem à 

especulação da existência de coletividades polônicas no exterior, tais como as 

existentes no Brasil, que precisavam ser continuamente assistidas mediante 

algumas premissas básicas expressas em agências políticas estratégicas do 

Ministério das Relações Exteriores da República da Polônia, associado a muito 

outros actantes, tal como já foi advertido anteriormente. 

Ao me permitir acompanhar as diretrizes deste singular plano de 

cooperação pelo seu potencial de mediação como política estratégica ativa de 

etnização destes descendentes de poloneses no exterior (como 

desdobramentos dos processos migratórios de poloneses de outrora), foi 

possível seguir alguns dos aspectos que substanciavam as prioridades, 

objetivos e metas deste documento e os capacitavam a agir como 

promovedores de heterogêneas polonidades. 

Assim, a promoção de composições de etnicidade evidenciou-se neste 

singular plano de cooperação, sobretudo por este último posicionar-se como 

interlocutor, de teor hibridamente político e étnico, junto ao Ministério das 

Relações Exteriores da República da Polônia e demais entidades, para 

agências de coordenação, cooperação e sinergia entre organismos 

governamentais e não governamentais da Polônia e demais coletividades no 

Brasil e no exterior nas quais poloneses e seus descendentes faziam-se 

atuantes em termos de mobilização étnica. 

De fato, este Plano de Cooperação da Polônia e suas respectivas 

diretrizes, ao ser apresentado por polono-brasileiros como sendo consolidado a 
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partir do provimento financeiro resultante da arrecadação de fundos públicos 

provenientes dos contribuintes poloneses na Polônia, configurou-se em meio 

ao meu rastreamento de produções de polonidades como um significativo 

mediador e protagonista étnico, mobilizador de diversificados recursos e 

heterogêneas iniciativas de roupagem étnica na esfera da cooperação dessas 

coletividades polônicas no exterior. Para tanto, a composição deste plano 

mostrou-se revestida de regras de execução que se justificavam desde o que 

concebiam como o necessário respeito por parte da Polônia à fidelidade cívica 

dos indivíduos de origem polonesa no exterior, como também em nome da 

mobilização étnica de coletividades polônicas fora do território polonês atual. 

Comecei a depreender deste distinto Plano de Cooperação como alguns 

aspectos da vida cívica e política de descendentes de poloneses de outros 

países, tal como o Brasil, demonstravam estarem alinhados à ingerência 

sistemática do incentivo institucional da Polônia, expressos, sobretudo, na 

construção e manutenção de relações bilaterais que contemplavam 

coletividades polônicas no exterior para serem cada vez mais atuantes em 

termos de resistência étnica e direitos humanos. 

Em relação aos objetivos e áreas prioritárias dessa cooperação entre a 

Polônia, poloneses e descendentes de poloneses no exterior, o 

acompanhamento deste plano de cooperação de 2014 me sinalizou que, em 

nome da experiência adquirida com os demais planos de cooperação 

efetivados pela Polônia em anos anteriores, foi tomado como prerrogativa de 

crucial necessidade para ser adotada no decorrer de 2014 a implementação de 

três abrangentes objetivos prioritários alinhados a uma consistente cooperação 

entre a Polônia e as coletividades polônicas que são efeitos de processos 

migratórios no exterior, a saber: - a democratização da prática de ensino 

acerca da Polônia e do idioma polonês aos descendentes de poloneses no 

exterior; - a ativação, reforço, e mobilização das coletividades polônicas no 

exterior, sobretudo em países nos quais ocorrem intentos de mobilização étnica 

entre os descendentes de poloneses; - a intensificação de laços entre tais 

coletividades polônicas no exterior com segmentos institucionais, 

governamentais e não governamentais da Polônia como um todo. 
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A argumentação presente neste plano de cooperação - que elegeu e 

justificou o porquê de tais objetivos se constituírem como prioritários para a 

mobilização de uma cooperação entre a Polônia e demais coletividades 

polônicas no exterior de forma mais contundente - me levou ao intento de 

mapear o argumento que sustenta tais premissas. 

Eis que meus atos de tradução do idioma polonês para o português, com 

a mediação de actantes humanos e não humanos já citados, mesmo por vezes 

não me permitindo a traduções tão claras e coerentes, me levaram a seguir 

qual entendimento foi almejado por este plano de cooperação para a execução 

desses objetivos com ênfase na veiculação do idioma polonês.  

A narrativa que caracterizou a base deste plano, sobretudo nos objetivos 

plasmados para serem executados como ideal de cooperação entre a Polônia e 

demais coletividades polônicas no exterior, se sustentou principalmente em 

agências que oportunizavam processos de aprendizagem sobre a Polônia, com 

ênfase no idioma polonês, e na transferência de saberes que gerassem efeitos 

de preservação e promoção de repertórios eleitos como pertinentes à 

identidade étnica e à herança cultural da Polônia. 

Assim, ao seguir tais narrativas que relatavam as experiências de 

execução de programas de cooperação anteriores relatadas nesse plano de 

cooperação de 2014, foi possível averiguar que as delimitações das 

proposições apresentadas para este plano se justificavam a partir do 

reconhecimento tácito da ocorrência de uma paulatina e significativa ausência 

de falantes do idioma polonês entre os descendentes de poloneses em 

coletividades polônicas no exterior (de acordo com estimativas de 

estabelecimentos diplomáticos e consulares da Polônia divulgadas neste plano 

de cooperação de 2014, aproximadamente 70% de indivíduos de origem 

polonesa no exterior não sabem o idioma polonês). Apresentava-se como 

imprescindível neste documento uma necessária mobilização de esforços para 

a efetivação de um maior protagonismo do idioma polonês nestas coletividades 

polônicas. 

Percebi nas entrelinhas deste plano um esforço de dinamização do 

papel secundário exercido pelo idioma polonês - outrora entendido como um 
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mero intermediário veiculador de elementos do que é aceito como tradição e 

cultura polonesa - em direção a uma maior relevância como agente e mediador 

étnico ao agir como ferramenta para um maior acesso aos recursos intelectuais 

do que poderia ser assimilado como herança polonesa. 

Nesse sentido, o plano enfatizou a preocupação política e étnica 

estratégica que a Polônia deveria assumir em, principalmente, proporcionar 

meios de aprendizado, tanto do idioma polonês como acerca de outras 

dimensões do saber pertinentes à Polônia – sobretudo os direcionando a 

crianças e jovens dessas coletividades polônicas no exterior - que os 

mobilizassem para as vantagens do bilinguismo e da manutenção e 

intensificação dessa vinculação étnica herdada dos seus antepassados 

poloneses. 

Ao promover este propósito, o plano de cooperação de 2014 previa 

como urgente a intensificação de agenciamentos entre órgãos governamentais 

e não governamentais poloneses com outras instituições e demais actantes 

fora da Polônia que, igualmente, se responsabilizassem com disseminação de 

conhecimentos pertinentes à Polônia no exterior. Metas inicialmente 

apresentadas por este plano de cooperação como originalmente oriundas de 

entidades governamentais como o Ministério Público e a Diplomacia Cultural 

dos Negócios Estrangeiros da República da Polônia, porém que se estendiam 

para além da circunscrição do aparelho estatal polonês, ao associar-se a 

heterogêneas iniciativas que contemplassem desde departamentos 

universitários a outras entidades identificadas pelo potencial de mobilização 

étnica polonesa, com a promoção não só de formas de estudo do idioma 

polonês e da formação de professores para atuarem no exterior, como também 

de demais formas de aprendizado ligadas ao empreendedorismo étnico, tal 

como projetos de formação de animadores culturais polônicos executadas pela 

Escola de Lideres Polônicos. 

Nestes termos, este plano de cooperação de 2014 me visibilizou como o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da Polônia, 

associadamente a instituições tanto no âmbito da Polônia como no exterior, 

promove e financia diferenciados programas e modalidades de incentivo ao 
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aprendizado do idioma polonês (com o financiamento de bolsas de estudo para 

estudantes descendentes de poloneses em diversos níveis de formação em 

instituições polonesas e até mesmo o ensino à distância “ e-learning”) e de 

divulgação da Polônia sobretudo entre os jovens. Proposições de cooperação 

que se elevavam neste plano mediante uma coletiva mobilização de actantes 

que, estrategicamente, já agiam motivados por propósitos de ativação, 

promoção e intensificação de um maior interesse entre descendentes de 

poloneses no exterior em relação à Polônia, não apenas através do incentivo 

ao aprendizado do idioma polonês - incluindo demais saberes sobre a Polónia 

(cultura, história, geografia,..) – mas, principalmente, no incentivo à criação 

e/ou manutenção de coletividades polônicas que possam ser forjadas em meio 

ao cultivo da etnicidade polonesa como receita de crescimento e relevância das 

diversas composições de associações de cunho étnico em dimensões que 

concebem como culturais, sociais e econômicas. 

Acompanhar as premissas e metas deste plano de cooperação de 2014 

também me levou a sentir-me como percorrendo um projeto de criação e 

manutenção de coletividades polônicas empreendedoras e dinâmicas no 

exterior que pudessem ultrapassar o sentimento étnico preso a um passado de 

imigração dos seus antepassados e se permitissem a prosperar como uma 

nova geração étnica consciente que a Polônia invadida, pobre e atrasada de 

tempos passados na Europa Oriental, deu lugar a uma Polônia próspera no 

presente. 

Eis o momento que fui levado a visibilizar os contornos de uma face para 

este plano de cooperação de 2014: mais um mediador da República da Polônia 

contemporânea que incita intentos de fabricação de um sentimento étnico 

polonês no exterior sobre moldes distintos. Pude, sobremaneira, visibilizar uma 

rede que tem seus nós atados pelos esforços mobilizadores do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros da República da Polônia, junto a tantos outros actantes, 

direcionados a promoção de financiamentos a inúmeros investimentos de 

construção, reparação e modernização de iniciativas de cunho étnico em redes 

de descendentes de poloneses e coletividades polônicas em várias localidades 

fora da Polônia. 
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Nestes termos, muitas das prioridades que foram planejadas para 2014 

neste plano de cooperação encontravam-se condicionadas a agências 

associativas de cooperação de compatriotas e organizações promovedoras da 

Polônia no exterior em todos os níveis (políticos, culturais, científico, 

econômico, turismo, esportes, mídia, etc.), dentre outras formas de cooperação 

no seio das comunidades polônicas, com um foco particular na participação 

dos jovens (tal como a já relatada experiência de formação de líderes polônicos 

exclusivamente para jovens descendentes de poloneses brasileiros). 

Com efeito, o rastreamento deste plano de cooperação possibilitou 

acompanhar as múltiplas e dinâmicas associações que foram prescritas para 

serem desenvolvidas entre muitas entidades governamentais e não 

governamentais, dentro e fora da Polônia. Nestes termos, tal documento tanto 

demonstrava materializar o propósito polonês de socializar no exterior o que 

concebiam como recursos da cultura nacional polonesa - especialmente quanto 

ao que é promovido como eventos do que concebem como alta cultura 

contemporânea polonesa através de iniciativas artísticas como teatro, filme, 

música, grupos folclóricos, literatura, artes visuais, entre outros – a partir de 

boletins informativos, revistas, jornais, rádio, televisão, mídia eletrônica 

(Internet), entre outros meios, como também recomendava a promoção da 

tessitura de laços patrióticos mais estreitos entre a Polônia e demais 

coletividades polônicas no exterior. 

Com efeito, eu pude acompanhar junto a entidades polônicas no sul do 

Brasil muitas iniciativas conectadas a agências do Consulado da Polônia em 

Curitiba e a entidade não governamental polonesa “Wspólnota Polska”, ambas 

associadamente a captarem recursos perante o Senado polonês e a 

fortalecerem heterogêneos vínculos entre a Polônia e as pessoas de origem 

polonesa que vivem no Brasil. 

Concomitante ao acesso a este Plano de Cooperação de 2014, o 

rastreamento de redes de polonidades neste período igualmente me propiciou 

o acompanhamento de diversas formas de intercâmbio que congregavam 

descendentes de poloneses vinculados a núcleos da BRASPOL, entre outras 

coletividades polônicas.  
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A partir de agencias como as efetivadas pela entidade polonesa 

Wspólnota Polska, pululavam demais iniciativas em rede fora da Polônia - 

impossibilitadas de serem descritas aqui por suas respectivas extensões – que 

propiciavam e subsidiavam a efetivação de estadia temporária de 

descendentes poloneses, cuja finalidade declarada era a de oportunizar 

estudos e experiências a jovens associados a entidades polonicas que 

alinhavam projetos de recuperação e valorização étnica à promoção de 

relações econômicas e comerciais entre vários segmentos da Polônia e dos 

seus respectivos países, tal como, de forma similar, ficou evidenciado no 

processo seletivo e trajetória dos jovens brasileiros que participaram da Escola 

de Animadores Polônicos em 2014. 

Ainda quanto ao acompanhamento deste plano de cooperação em 

relação à divisão de responsabilidades entre actantes que, associadamente, 

seriam incitados a executar o que fora programado em termos de agências 

junto a coletividades polônicas no exterior em 2014, a tessitura dessas 

agências programadas visibilizou infindáveis actantes pertinentes ao âmbito 

governamental da Polônia, que, se devidamente agenciados entre si, incitariam 

a ramificação de tantas outras redes de polonidades que poderiam ser 

seguidas no Brasil e no exterior a partir dos tantos rastros que surgiram em 

cena a partir de suas mediações no transcorrer da pesquisa. 

Assim, conforme as diretrizes confeccionadas para o que deveria ser o 

exercício governamental de cooperação entre a Polônia e as coletividades 

polônicas no exterior em 2014, foi estabelecido: o Ministério de Educação - 

dirigir professores para trabalhar com o ensino do idioma polonês na Polônia e 

descendentes de poloneses no exterior; veicular livros e materiais didáticos de 

apoio ao ensino da língua polonesa, história, geografia, cultura e outras 

matérias ensinadas em polonês e expandir uma assistência substancial para 

cursos de polonês no exterior a partir da inovação de currículos, materiais 

educativos, além oferecer formação continuada; o Ministério da Ciência e do 

Ensino Superior - promover a língua e a cultura polonesa no âmbito de 

universidades no exterior onde há cursos de línguas estrangeiras para orientar 

e capacitar professores na área de ensino do idioma polonês, oportunizar o 

apoio de bolsas de estudos para a juventude polônica no exterior estudar na 
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Polônia e organizar e financiar todo processo de certificação oficial de 

conhecimento da língua polonesa para a obtenção de proficiência no idioma 

polonês; o Ministério da Cultura e do Património Nacional - trabalhar em prol da 

proteção dos recursos identificados como pertinentes ao patrimônio cultural e 

histórico nacional polonês que estão localizados fora das fronteiras polonesas, 

implementar, sempre que possível, com o apoio do Ministério das Relações 

Exteriores, entidades no exterior que possam consolidar projetos de 

recuperação e intensificação da herança cultural polonesa entre descendentes 

de poloneses e promover eventos de divulgação da cultura polonesa 

contemporânea no exterior, incluindo a participação da comunidade polônica; o 

Ministério da Economia - ativar a cooperação internacional entre negócios e 

investimentos em rede ao agenciar organizações empresariais polonesas a 

demais coletividades polonicas no exterior através da mediação das estruturas 

das embaixadas e consulados poloneses em todo o mundo, além de trabalhar 

em estreita colaboração dos cônsules poloneses honorários em eventos que 

promovam segmento da economia da Polônia nos mercados internacionais; 

Ministério do Esporte e Turismo - executar iniciativas que viabilizem o 

intercâmbio do turismo e práticas esportivas entre a Polônia e coletividades 

polônicas em muitos países no exterior; apoiar a promoção do desporto e 

turismo na Polônia, além de co-organizar conferências sobre o turismo na 

Polônia , entre outras atribuições agenciadas a outros actantes governamentais 

e não governamentais. 

Exercendo neste período um reiterado acompanhamento e comparação 

entre o que estava projetado por tais diretrizes nesse Plano de Cooperação da 

Polônia (2014) e as estratégias de mobilização de polônica que estavam sendo 

experienciadas localmente no sul do Brasil, eis que me deparei com outra 

extremidade dessa extensa rede da produção e estabilização de polonidades 

que me levou a seguí-la em termos sociotécnicos: a efervescência e as 

controvérsias em ação que fomentaram o processo de composição da nova 

Diretoria para a gestão 2014 do núcleo BRASPOL de São Mateus do Sul-PR. 
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3.2 O processo seletivo da Diretoria do núcleo da BRASPOL - São Mateus 

do Sul / PR em 2014: sobre agências eletivas e controvérsias 

Em meio às ramificações de polonidades em ação que me foram 

visibilizadas em acompanhamentos que efetivei durante o meu período de 

pesquisa, a exposição de controvérsias referentes a um evento de ordem 

polônica ocorrido em 2014, mais precisamente alguns impasses que 

caracterizaram o processo seletivo para a composição de uma nova diretoria 

para o núcleo da BRASPOL da cidade de São Mateus do Sul/ PR, trouxe à 

tona o processo de produção de sua composição que, se em condições 

normais de atuação poderia ter os actantes coprodutores desse evento 

invisibilizados, em segundo plano e/ou atrás dos bastidores, em condições 

adversas como essa, o florescer de conflitos e divergências revelam o quão 

hibridas e pouco estabilizadas são estas coletividades polônicas e, 

consequentemente, seus repertórios de polonidades.  

Quando decidi seguir os rastros reveladores de uma situação atípica 

como esta que selecionei, ou melhor, quando optei por dedicar uma maior 

atenção a este “recorte” de evento como expressão de um momento crítico de 

fabricação de uma coletividade polônica, eu não tinha como mapear as 

proporções que este poderia assumir. De fato, tal procedimento requereu de 

minha parte, entre outras atribuições e sensibilidades, assumir o compromisso 

de seguir um processo de fabricação de um fato polônico que não estava dado 

de antemão. Acima de tudo, esta iniciativa, impreterivelmente, exigiu que eu 

levasse em consideração a importância que determinados actantes podiam 

assumir em determinados cenários e ocasiões de perfil reconhecidamente 

polônico a partir do potencial de ingerência de suas agências. 

Assim, sob esta lógica de relevância que cada um assume mediante a 

intensidade de suas atuações, é que fui levado a seguir mais propriamente 

alguns actantes, em detrimentos de outros, que foram se revelando para mim 

como peças chaves na mobilização de outros componentes para a composição 

de fatos e coletividades polônicas. Ao ser incitado por tais reflexões, eu decidi 

trazer para um patamar de maior visibilidade algumas narrativas que eram 
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desdobramentos de minha interação com o ativista polônico de São Mateus do 

Sul, Sandro Zimny, já mencionado no início da tese. 

Desde nosso primeiro contato, que ocorreu em meio ao período de 

minhas aplicações de questionários avulsos para o reconhecimento de 

polonidades no interior do Paraná, fui surpreendido, em meio a outros tantos 

descendentes de poloneses, por sua indiscutível vivência como ativista 

polônico em São Mateus do sul. O Sandro foi um dos mais relevantes 

interlocutores que o percurso da pesquisa apresentou ao me posicionar em 

busca de informantes. De fato, a partir de suas narrações, mesmo as 

involuntárias, acerca de suas experiências em meio à produção e propagação 

de eventos polônicos locais, fui levado a ver muito mais rastros, indícios e 

ramificações que delineavam contornos de polonidades significativos de serem 

seguidos do que eu poderia presumir encontrar. Os muitos diálogos mantidos 

entre nós nunca deixaram de me sinalizar novas pistas do quão fabricadas 

eram muitas das iniciativas polônicas que estavam em ação, mesmo aquelas 

que estavam prestes a serem estabilizadas, tal como foi o processo de eleição 

da nova diretoria do núcleo da BRASPOL de São Mateus do Sul. 

Assim, como efeito da confiança alcançada após um longo convívio de 

interação com o Sandro, sobretudo a partir de meios interativos virtuais como 

e-mails, aplicativos (whatsaap) e redes sociais (Facebook) viabilizados pela 

Internet em meio ao processo de elaboração de meu estudo, eis que fui levado 

a presenciar os impasses que caracterizaram esse processo de eleição para 

uma nova diretoria da BRASPOL de São Mateus do Sul que, acima de tudo, 

deixavam transparecer um circuito de relações viabilizadores da produção de 

uma entidade polônica como este núcleo da BRASPOL.  

Nestes termos, fui, enfim, apresentado ao episódio correspondente ao 

período de transição dessa gestão da BRASPOL – São Mateus do Sul que se 

sucedeu, entre idas e vindas, a partir de 2014 a adentrar por 2015. O Sandro, 

que se manteve no cargo de presidente do núcleo da BRASPOL de São 

Mateus do Sul até a interrupção de sua gestão em 2014, ao se permitir relatar 

acerca desse adverso evento posteriormente em diálogos mantidos comigo 

sobre essa questão, principalmente após tais adversidades terem sido 

“harmonizadas”, me descreveu em pormenores, sobretudo alicerçados em 
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indícios e rastros, uma ampla rede de actantes associados e desdobramentos 

de agências que me propiciaram caracterizar esse fato polônico, dentre tantos 

outros, como um fato fabricado a partir de uma perspectiva processual e fluida, 

muito distanciada das narrativas alicerçadas propriamente numa pretensa 

“memória étnica polonesa” propriamente respaldada no legado deixado pelos 

antepassados poloneses. 

Eis que esse episódio polônico começou a obter uma configuração 

através dos relatos apresentados pelo Sandro acerca da conjugação de 

heterogêneos actantes associados e suas respectivas agências: publicação de 

editais de convocação das assembleias relativas à eleição para a nova diretoria 

da BRASPOL de São Mateus do sul e de matérias de jornais denunciadoras 

das divergências internas acerca deste processo de eleição (impressos locais 

como Aconteceu e Atual Notícias); e-mails trocados entre membros 

braspolinos, relação nominal da chapa de composição da nova diretoria para a 

BRASPOL de São Mateus do Sul oferecida em assembleia para apreciação; 

lista de autorizações individuais dos integrantes da chapa para dela fazerem 

parte na nova composição de diretoria; postagens pessoais públicas na Internet 

(Facebook) acerca das fases de impasse dessa eleição para uma nova 

diretoria com incisivas mensagens (de adesão e/ou oposição) direcionadas à 

BRASPOL de São Mateus do Sul; entre outros indícios igualmente produtores 

de agências e desdobramentos. 

O acompanhamento de tais actantes me levou a averiguar a importância 

que, para efeito de legitimidade dos resultados e seus desdobramentos 

discutidos e votados em assembleias deste núcleo da BRASPOL, tal como o 

que transcorreu nessas ocasiões da eleição de uma nova diretoria em São 

Mateus do Sul, apresentava-se como necessário que os membros desta 

entidade, para que pudessem ter algum poder de decisão (seja para votar, seja 

para ser votado), estivessem registrados oficialmente no núcleo em questão. 

Deste modo, à proporção que impasses vieram à tona sobre esta 

assembleia de eleição para uma nova diretoria, o questionamento do resultado 

dessa assembleia levou a outros questionamentos, sobretudo de quem poderia 

ser considerado, para todos os efeitos, como membros da BRASPOL. Em 

termos práticos, nesta assembleia consideraram como membros aqueles que 
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proviam de um reconhecimento público notório entre os pares, isto é, 

contribuíam ou participavam assiduamente dos eventos promovidos por esta 

entidade sem necessariamente possuírem uma filiação formal. A contestação 

do resultado desta assembleia sobre a chapa eleita repercutiu diretamente na 

discussão local sobre quem poderia ser reconhecido de fato como um polônico 

e braspolino de fato, com inscrição e/ou filiação escrita presente nos arquivos 

deste núcleo. 

O fato dos arquivos com os registros das filiações formais encontrarem-

se sob a responsabilidade de um dos membros braspolinos, que teve a 

iniciativa de contestar o próprio resultado dessa assembleia de eleição, acabou 

por favorecer a indagação da seriedade do resultado final por quem se 

encontrava numa posição privilegiada pelo acesso aos registros oficiais de 

todos os membros. Assim, eu fui apresentado a relatos que me propiciaram 

tanto a conjecturar versões acerca da produção desse acontecimento, como 

igualmente me alimentaram a expectativa de visualizar, para além de um grupo 

ou comunidade estabilizada, o que vem a ser, em meio a controvérsias, a 

contínua formação e dinamização da BRASPOL como entidade. 

Tem-se então um heterogêneo processo que se configura em cada 

núcleo pela singular participação e colaboração de inúmeros actantes para a 

composição de diversificados eventos que são reconhecidos pela militância em 

nome da causa polônica, mesmo que, por vezes, sejam desconsideradas as 

filiações formais dos actantes, ou, ao menos, até o momento que não geram 

maiores contestações e controvérsias, como é o caso desta singular 

assembleia de eleição que pleiteava a eleição da Diretoria Executiva Municipal, 

do Conselho Fiscal Municipal e do Conselho Comunitário Municipal de São 

Mateus do Sul em 2014. 

Sobre o que o foi visibilizado em meio aos relatos do Sandro quanto à 

contestação desse resultado de eleição que renovava seu mandato como 

presidente do núcleo da Brapol por mais uma gestão, fui levado a me deparar 

com um dos momentos iniciais e centrais dessa controvérsia que se deu na 

composição de uma reunião no dia 04/03/2014 para a convocação de possíveis 

chapas para concorrerem à eleição da nova diretoria da BRASPOL de São 

Mateus do Sul. Conforme o que foi salientado, tinha sido inicialmente produzida 
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para ser acolhida pela sua total transparência. Houve uma convocação via 

edital no prazo regulamentar com publicação nos dois jornais locais de São 

Mateus do Sul (Aconteceu e Atual Notícias) e envio de e-mail para todos 

reconhecidos pelo interesse e militância polônica na região (incluindo os 

polônicos braspolinos que acionaram posteriormente uma reclamatória para 

anular o resultado desta assembleia). 

Após e-mails trocados e ajustes quanto à organização desse evento 

realizados, houve essa reunião inicial que foi concretizada na data programada 

com um resultado singular que expressava o interesse de duas candidaturas 

para a disputa à presidência do núcleo da BRASPOL em questão. De um lado, 

o Sandro, que já se encontrava no cargo de presidente com uma chapa 

constituída de integrantes já atuantes e buscava dar continuidade à sua gestão, 

em oposição, outra candidatura apoiada por braspolinos que representavam a 

formação da composição de outra chapa. Nesta ocasião, fui também informado 

que houve a ocorrência de troca de e-mails e reuniões informais de menor 

dimensão entre braspolinos, sem validade para os parâmetros do Estatuto da 

BRASPOL, que se sucederam a esta primeira reunião para ajustes que 

levassem à composição de uma única chapa para concorrer à presidência 

deste núcleo (já que este fato correspondia a uma situação atípica: seria a 

primeira vez no âmbito das eleições de núcleos da BRASPOL que uma eleição 

seria disputada por candidaturas de duas chapas opostas). 

Transcorridas mediações por parte de alguns membros braspolinos em 

busca de um “acordo comum” entre representantes das chapas através de 

contatos e reuniões conciliatórias posteriores de cunho informal, articuladas 

entre trocas de e-mails e demais agencias de outros actantes, mesmo que a 

maioria dos membros não apresentassem meios de expressar seus respectivos 

posicionamentos a respeito, tornou-se possível uma momentânea sinalização 

para um acordo, uma fusão de interesses, para a composição de uma única 

chapa na qual permaneceria o Sandro com a sua candidatura para presidente 

e a outra candidata renunciaria seu interesse pela presidência, passando a 

concorrer para o cargo de vice-presidente. 

Eis a ocasião que uma controvérsia mais substancial passa a tomar 

“corpo”: o acordo informal da fusão de interesses não teve continuidade à 
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proporção que a maioria dos braspolinos integrantes, apoiadores e 

organizadores da primeira composição de chapa liderada pelo Sandro, ao 

serem comunicados sobre a possível fusão entre as chapas, alegaram 

individualmente motivações diversas e discordaram enfaticamente dessa outra 

indicação para o cargo de vice-presidência ou qualquer outro cargo de maior 

expressividade nesse específico núcleo. 

Ainda conforme o que me foi relatado: o tempo despendido pelas 

mediações de heterogêneos actantes (braspolinos, e-mails, Estatuto da 

BRASPOL, etc.) para fabricação desse possível acordo entre as chapas 

concorrentes até o momento da negativa final por parte dos integrantes da 

composição de equipe presidida pelo próprio Sandro em relação essa fusão, 

repercutiu na consequência imediata, mesmo sem ter sido um efeito intencional 

e programado, da inviabilização do prazo legal de composição e registro da 

outra chapa (não existia ainda a lista completa dos nomes para possíveis 

cargos) que pretendia se configurar como oposição à gestão do Sandro. 

Demais desdobramentos se sucederam em cadeia: a partir deste 

impasse houve ainda o intento por parte do Sandro, na condição de presidente 

do núcleo de São Mateus, nos últimos atos correspondentes à gestão anterior, 

de articular um encontro de cunho informal - um tipo de eleição prévia informal 

sem valor legal nos termos dos regulamentos que regem a BRASPOL - para, 

através da votação secreta, braspolinos pudessem propor o nome para ser 

elegível para o cargo de presidente. Assim, mediante a escolha coletiva do 

mais votado, o representante escolhido seria atribuído de poder para escolher 

os demais nomes passíveis de ocupar os cargos referentes à candidatura de 

uma única chapa. Tal proposta poderia ter efetivado um acordo comum, sob a 

formação de uma possível chapa única, com os nomes dos braspolinos 

elegíveis para os demais cargos a partir das atribuições do escolhido como 

Presidente, evitando assim a disputa de chapas distintas para os cargos dessa 

nova diretoria da BRASPOL de São Mateus do Sul. 

Tal evento, entretanto, não ocorreu tal como programado devido 

impedimentos de ordem pessoal que impossibilitaram a presença dos 

integrantes da outra chapa em formação e a negociação destes com os 

componentes da chapa presidida pelo Sandro. Assim sendo, transcorreu 
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normalmente a programação formal e decisória da assembleia da Brapol desse 

núcleo no dia 30/03/2014 na qual o Sandro oficializou sua candidatura para 

presidente, logo, sua permanência neste cargo, ao apresentar uma chapa 

completa, conforme o estipulado pelo Estatuto da BRASPOL, com uma lista 

completa de nomes e suas respectivas autorizações para todos os cargos 

disponíveis. 

Segundo me foi relatado, Sandro encontrava-se ciente que os 

representantes da outra chapa em formação fariam o mesmo no dia 

30/03/2014, isto é, que, em conformidade com as determinações e orientações 

estatutárias da BRASPOL, sobretudo veiculadas, informadas e/ou 

rememoradas a partir da troca de e-mails entre os braspolinos durante o mês 

de março do corrente ano, os interessados deveriam apresentar igualmente 

uma lista com nomes dos integrantes para o possível preenchimento dos 

respectivos cargos com suas devidas autorizações nesta mesma assembleia 

formal e decisória, já que nenhum acordo formal que viabilizasse uma chapa 

única tinha sido realmente efetivado anteriormente. 

Não ocorrendo a devida proposição formal da composição da outra 

chapa adversária completa, para que ninguém se sentisse excluído da gestão 

dessa nova diretoria, foi proposto em votação pelos braspolinos presentes 

nesta assembleia, sobretudo por parte de integrantes da equipe apresentada 

pelo Sandro, que ocorresse o registro da candidatura dessa única chapa na 

íntegra, acrescentando os nomes dos integrantes que estavam filiados a outra 

chapa ao Conselho Comunitário da equipe apresentada pelo Sandro, já que 

este conselho, nos termos do Estatuto da BRASPOL, poderia contemplar até 

50 membros. 

Conforme Sandro me relatou, tudo tinha transcorrido em obediência às 

determinações do Estatuto da BRASPOL: a eleição se revestiu de legalidade a 

medida que ocorreu de forma transparente, democrática, livre e soberana pela 

assembleia (mesmo esta chapa única sendo apresentada sem o registro em 

prazo regulamentar devido os tantos impasses transcorridos até então, 

contudo, com possibilidade de ser validada com base nas disposições do 

próprio Estatuto que determinava que a eleição fosse realizada até o último dia 

do mês de março). 
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A chapa presidida pelo Sandro, mesmo após ajustes, alterações e 

acréscimos, tendo sido eleita pela maioria dos presentes ao término da 

assembleia, deixou margem para a permanência de alguns impasses entre os 

braspolinos. Não houve unanimidade no entendimento dos integrantes 

presentes sobre como tinha se estabilizado a composição da nova diretoria 

após as tantas mediações de actantes diversos que antecederam essa 

assembleia. 

Em descompasso com os desdobramentos desse processo seletivo em 

rede, para alguns integrantes ainda estava ainda prevalecendo o intento 

informal de fusão entre as chapas, na qual a vice-presidência da chapa do 

Sandro estava sendo ocupada pela pretensa candidata à presidência da chapa 

adversária (o próprio Sandro após a assembleia, de forma equivocada e 

despretensiosa, ao conceder uma entrevista gravada, chegou a fazer um 

pronunciamento à Rádio Cultura – uma das emissoras de rádio local- no qual 

relatou que o cargo de vice-presidente seria ocupado pela integrante da chapa 

adversária). 

Equívocos e desníveis de entendimento como este favoreceram a 

formalização de uma reclamatória junto a Diretoria da BRASPOL Nacional na 

forma de uma reivindicação da candidata à presidência da chapa adversária ao 

cargo de vice da chapa presidida pelo Sandro. Apesar da análise posterior do 

áudio referente à gravação acerca do que transcorreu durante toda assembleia 

- e, sobretudo, quanto ao que foi decidido na votação final mantida pelo próprio 

núcleo - comprovar aos braspolinos e interessados que a chapa integralmente 

eleita tinha sido a inicialmente proposta pelo Sandro; mesmo após o real 

resultado dessa eleição - quando já se encontrava sob o conhecimento de 

todos - ser lavrado na Ata dessa assembleia e ter sido encaminhado para os 

procedimentos legais que viabilizaram o registro da composição final dessa 

nova diretoria do núcleo da BRASPOL de São Mateus do Sul no Cartório de 

Títulos e Documentos da mesma localidade, houve a iniciativa de reclamatória 

da pretensa candidata adversária ao cargo de vice-presidente através de um 

apelo pela intervenção da Diretoria da BRASPOL Nacional. 

Assim, se pela parte da postulante à vice-presidência da diretoria deste 

núcleo de São Mateus do Sul, existia a fundamentação desta reivindicação por 
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intervenção respaldada pela diretoria da BRASPOL Nacional - entre outras 

justificativas, acusações e ameaças de recorrer às instâncias judiciais, à 

imprensa e até outras organizações polônicas – a partir do áudio referente ao 

pronunciamento equivocado concedido pelo Sandro em entrevista à Radio local 

após a assembleia eletiva, pela parte do Sandro existiam em sua defesa 

disposições do Estatuto da BRASPOL48, o áudio referente ao que transcorreu 

em toda assembleia que legitimava sua primeira composição de chapa sem a 

ocorrência de nenhuma fusão, além da exposição de dados comprobatórios 

referentes à campanha difamatória efetivada por apoiadores da causa da 

reclamante ao cargo que se propagava desde o resultado final da assembleia 

(postagens na rede social Facebook, vazamento de informações de acesso 

restrito aos braspolinos à imprensa local – matéria veiculada no jornal 

Aconteceu-), entre outros desdobramentos, que estavam ocasionando danos 

tanto à imagem do núcleo da BRASPOL de São Mateus do Sul quanto à sua 

própria imagem.  

Com efeito, foi igualmente esclarecido pelo Sandro que, na ocasião da 

reunião com a Diretoria Executiva da BRASPOL Nacional na Prefeitura 

Municipal de São Mateus do Sul no dia 07/07/2014 (desde a primeira 

requisição por intervenção por parte da reclamante, o Presidente e a Vice-

presidente da BRASPOL Nacional já tinham se deslocado algumas vezes da 

sede da BRASPOL Nacional em Curitiba em direção a São Mateus com o 

intuito de solucionar tal controvérsia), na eminência de uma anulação do 

resultado final da assembleia, houve sua ponderação de se posicionar quanto 

aos possíveis desdobramentos danosos em rede que a anulação dessa 

assembleia poderia ocasionar ao núcleo da BRASPOL de São Mateus do Sul. 

                                                           
48

 Conforme o próprio Sandro me justificou respaldado no Estatuto da BRASPOL, mais 

precisamente no Art. 132, Parágrafo 3º do Estatuto da BRASPOL, -“§ 3º Se não for proclamada 
vitoriosa nenhuma Chapa em face de irregularidades ocorridas nas eleições e denunciadas 
mediante requerimento e devidamente fundamentadas, e, subscrito por no mínimo de 30% 
(trinta por cento) dos eleitores habilitados a votar, o Presidente da mesa encerrará a mesma e 
convocará uma nova eleição dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.”(Grifos do 
informante) - a medida que não ocorreram denúncias até o encerramento da assembleia – tal 
como evidencia igualmente o áudio referente ao que transcorreu em toda assembleia e o 
documento escrito pertinente à ata da mesma -, não existiam igualmente controvérsias que 
inviabilizassem o resultado final da eleição da nova Diretoria do núcleo de São Mateus do Sul. 
As reivindicações e reclamações realizadas dias após a realização da assembleia não 
deveriam ser consideradas uma vez que o Estatuto da Braspol contempla apenas as denúncias 
acorridas durante a assembleia e, acima de tudo, após serem devidamente assinadas por no 
mínimo 30% dos participantes, o que não transcorreu. 
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De fato, mesmo com a sinalização acerca das adversidades que 

poderiam decorrer dessa anulação, tais como a fragilização da imagem da 

BRASPOL junto ao seu público local; a desagregação de braspolinos; o 

afastamento de patrocinadores; a paralisação da agenda regular da BRASPOL 

a partir do cancelamento de eventos étnicos que, inevitavelmente, implicariam 

em prejuízo financeiro devido o pagamento de multas contratuais, entre outros 

possíveis danos, essas advertências não se mostraram eficazes o suficiente 

para inibir a permanência do impasse entre os integrantes do núcleo de São 

Mateus de Sul. 

Tais considerações, igualmente, não se mostraram convincentes para 

impedirem que o Presidente da BRASPOL Nacional, valendo-se de sua 

interpretação pessoal acerca das disposições do Estatuto da BRASPOL, 

considerasse e determinasse, como ultimato em relação a posturas desses 

representantes da BRASPOL de São Mateus do Sul que foram consideradas 

intransigentes e não condizentes com as origens étnicas dos antepassados 

imigrantes poloneses, que fosse nulo o respectivo resultado das eleições dessa 

Assembleia Comunitária Municipal da BRASPOL49. 

Nestes termos, fui ainda esclarecido que outros atos decorrentes dessa 

anulação foram deliberados pelo Presidente da BRASPOL Nacional nessa 

reunião com a Diretoria Executiva da BRASPOL Nacional em 07/07/2014. 

Imperativos determinados pela Diretoria executiva da BRASPOL Nacional 

correspondentes ao que deveria transcorrer para conter as controvérsias locais 

na sequência dos dias – tais como a enunciação que todos braspolinos deste 

núcleo aplicassem as disposições do Estatuto da BRASPOL (que previa a 

apresentação consensual de uma chapa completa com antecedência de 15 

dias até a próxima assembleia para eleição de uma nova diretoria) e a 

determinação de uma comissão provisória para a direção do núcleo da 

BRASPOL, com a anuência dos braspolinos presentes nessa reunião, que 

                                                           
49

 Conforme o que obtive ainda como esclarecimento, somou-se à fundamentação da anulação 
por parte da Diretoria executiva da BRASPOL Nacional, o entendimento de sobreposição de 
autoridade dado a um e-mail que o ex-presidente da BRASPOL de São Mateus do Sul aliado 
ao Sandro enviou para uma das lideranças da BRASPOL Nacional pelo Estado do Rio Grande 
do Sul com o intuito de esclarecer a controversa situação e a pedir auxílio. Esse e-mail, ao ser 
reencaminhado para o Presidente da BRASPOL Nacional em Curitiba, acabou repercutindo em 
outras controvérsias quanto à interpretação das hierarquias dos cargos reconhecidos pelo 
Estatuto da BRASPOL. 
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permaneceria até que o resultado dessa nova eleição fosse oficializado- 

impuseram forçosamente uma composição de estabilidade temporária que 

perdurou durante dois anos para o núcleo de São Mateus de Sul. 

Assim, fui esclarecido que, com o deslocamento destes actantes que 

protagonizavam projetos de polonidades específicos desde a gestão anterior, 

houve igualmente a recomposição tanto de associações que prevaleciam em 

ação nesta região, como dos possíveis percursos de polonidades que estavam 

sendo traçados em termos de futuro. 

Tal tramitação do impedimento desse resultado, sobretudo mediante o 

entendimento de alguns representantes da chapa que não tomaram a devida 

posse, visibilizava igualmente uma posição unilateral da Diretoria executiva da 

BRASPOL Nacional que revelava muito mais as frentes de ação antagônicas 

que se faziam presentes nos interstícios dessa entidade do que a formalidade 

de uma pretensa estabilidade poderia encobrir. 

Muitos dos argumentos impostos para justificar tal impedimento de 

posse, na compreensão de alguns destes braspolinos que foram afastados, 

conforme me foi relatado, ativaram igualmente a atmosfera propícia para que 

muitos atentassem tanto para os parâmetros que alicerçavam a BRASPOL 

como entidade e movimento polônico, como também para o poder permanente 

das determinações do Estatuto da BRASPOL que dava margem ao 

questionamento do motivo pelo qual não teria ocorrido alternância de 

ocupantes no cargo de Presidente da BRASPOL Nacional desde sua fundação 

(já que isto igualmente estava previsto no Estatuto). 

Conforme o que me foi esclarecido, o impedimento e transição 

temporária da diretoria da BRASPOL de São Mateus do Sul propiciou como 

efeito que o tempo de afastamento fosse utilizado estrategicamente para uma 

retomada de representatividade e liderança polônica através de votos 

viabilizados em assembleia pela BRASPOL. E assim transcorreu: fui 

igualmente esclarecido pelo Sandro que, na gestão de dois anos que o núcleo 

da BRASPOL de São Mateus esteve sob a gestão da comissão provisória, 

mesmo antes que fosse enunciado que haveria uma assembleia de votação 

para uma nova diretoria deste distinto núcleo via votação, já existia o intento de 

“fabricação” de uma nova chapa. Houve a composição de uma equipe liderada 
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pelo Sandro, e demais braspolinos aliados, inclusive com o apoio declarado da 

vice-liderança da BRASPOL Nacional pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

Houve todo um processo corpo a corpo de construção de estratégias de 

mobilização étnica e política que, mediante a oficialização da assembleia de 

votação para uma nova diretoria do núcleo de São Mateus do Sul, já existia 

uma chapa presidida pelo Sandro quase que inteiramente estruturada para ser 

registrada. 

O fato é que a preparação e a programação dessa nova chapa presidida 

pelo Sandro foram associadamente orquestradas com outros actantes que 

entravam em cena conforme eram acionados e informados acerca de tudo que 

estava sendo formalmente efetivado pela gestão provisória do núcleo de São 

Mateus do Sul, associadamente à Direção executiva da BRASPOL Nacional. 

Nestes termos, já que não mais correspondia apenas a oposições entre 

as formações de chapas em disputa pelo núcleo de São Mateus do Sul, porém, 

do necessário aceite da composição de algumas chapas para o núcleo de São 

Mateus de Sul por parte da Diretoria executiva da BRASPOL Nacional de 

Curitiba após as adversidades anteriormente ocorridas, dentre as articulações 

e associações efetivadas neste meio tempo entre a formação de chapas 

passíveis de concorrer formalmente e o registro formal da assembleia de 

votação para a nova diretoria do núcleo de São Mateus para gestão referente 

ao ano de 2016, alguns encontros e reuniões entre braspolinos - muitos dos 

quais aliados à articulação oposicionista liderada pelo Sandro - foram 

efetivados com pautas de trégua entre os actantes em disputa.  

Entre estas reuniões e encontros, destacaram-se, conforme o próprio 

Sandro me relatou, os que dispuseram da presença e/ou mediação do Cônsul 

da Polônia no Brasil, Marek Makowski. De fato, em resposta a reiterada 

mediação do Cônsul da Polônia com a proposição de trégua entre as partes em 

oposição no núcleo da BRASPOL de São Mateus do Sul, transcorreu a reunião 

do dia 05 de março de 2015 nesta mesma localidade, mais precisamente entre 

o Sandro e 20 lideranças e filiados da BRASPOL que representavam entidades 

religiosas (representantes da Paróquia São Mateus; Paróquia N. S. Aparecida 

e Czenstochowa; Comunidade Católica N. S. Navegantes; Igreja Presbiteriana 

do Brasil, etc.) e outras entidades de cunho étnico, civil e político.  



161 

Após os respectivos actantes presentes se encontrarem devidamente 

informados acerca do histórico das mobilizações polônicas em São Mateus do 

Sul em prol da preservação étnica polônica na região e, mais precisamente, da 

situação local deste núcleo da BRASPOL local, fui informado pelo Sandro que 

foram retomadas e esclarecidas as controvérsias decorrentes da intervenção 

promovida pela Direção Executiva da BRASPOL nacional. A partir do intento de 

resolução coletiva destas controvérsias mais pontuais, como condição de 

trégua entre as partes, foi formulado e encaminhado pelo Sandro e seus 

aliados um protocolo de intenções que estipulava algumas considerações e 

condições propostas pelos actantes envolvidos ao Cônsul da Polônia em 

Curitiba, tais como estas que seguem abaixo, que foram apresentadas a partir 

da ata desta reunião do dia 05/03/2015. Assim: 

O grupo de oposição aceita a mediação do senhor Cônsul 
Marek Makoski para o conflito, considerando sua iniciativa 
importante e proveitosa para que possa se estabelecer um 
período de trégua e a cessação das hostilidades entre as 
partes envolvidas; 

O grupo reivindica, para que que a trégua seja firmada, que a 
Comissão Provisória entregue ao grupo, num prazo máximo de 
trinta dias, a lista com os nomes de todas as pessoas que são 
consideradas filiadas ao núcleo, com direito a vóz e voto, para 
que a oposição possa se articular para o processo eleitoral 
futuro; 

O grupo reivindica, para estabelecimento da trégua, que sejam 
realizadas eleições gerais para diretória, conselho fiscal e 
conselho comunitário até o dia 30 de setembro de 2015 
impreterivelmente, a fim de que se restabeleça a legalidade do 
núcleo, quebrada com a intervenção promovida pela direção 
nacional e considerada inoportuna e ilegal, uma vez que o 
Estatuto da organização não prevê tal expediente; 

O grupo se compromete a cessar quaisquer tipos de críticas ou 
ações oposicionistas seja por meio da imprensa ou por meio de 
mobilizações e pronunciamentos de seus líderes, até que seja 
instaurado o processo eleitoral, fórum apropriado para o debate 
das ideias divergentes; 

O grupo se compromete a participar e colaborar ativamente de 
quaisquer eventos promovidos pela Comissão Provisória em 
nome da BRASPOL, desde que dentro das finalidades desta e 
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reivindica maior atenção e oportunidades de participação por 
parte da Comissão. 

Observadas essas condições, cujo compromisso deve ser 
firmado por escrito, com aval do Cônsul, o grupo está pronto 
para honrar as decisões tomadas na reunião. 

A Comissão Provisória reconheça publicamente o processo 
eleitoral ocorrido em 30/09/2014 e a posterior intervenção no 
núcleo; 

Se abstenha publicar quaisquer informações que denigram a 
imagem da oposição através da imprensa escrita e falada local, 
incluindo o programa mantido na Rádio Cultura Sul FM; 

Se abstenha de recorrer à direção nacional da BRASPOL ou 
aceite sua mediação para tratar do conflito ora existente e da 
gestão administrativa do núcleo. 

 

Diante da mediação do Consulado da Polônia e da representação da 

vice-presidência da BRASPOL Nacional pelo Estado do Rio Grande do Sul em 

relação à minimização das oposições que persistiam entre os actantes em 

ação em São Mateus do Sul, houve o encaminhamento e discussão de tais 

resoluções entre o Cônsul da Polônia e os respectivos representantes tanto da 

Comissão Provisória atuante na direção do núcleo de São Mateus do Sul, 

como de representantes dos Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul da 

Diretoria Executiva da BRASPOL Nacional. Na sequência de outros eventos 

posteriores nas quais reuniões, debates, ajustes e adaptações em relação às 

proposições apresentadas e os actantes envolvidos foram ambientados, 

transcorreram, enfim, as tramitações por parte da Comissão provisória que 

viabilizaram a assembleia para a votação da nova diretoria (gestão a partir de 

2016) para o núcleo de São Mateus do Sul. 

A Assembleia Comunitária Municipal Extraordinária do núcleo da 

BRASPOL de São Mateus do Sul, referente ao edital 1/2016, ocorreu as 19h no 

auditório da Câmara de Vereadores de São Mateus do Sul em 31/03/2016. 

Como ordem do dia, após a devida apresentação da pauta “Convocação para a 

eleição do Conselho Comunitário Municipal, Conselho Fiscal Municipal e da 
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Diretoria Executiva Municipal para o biênio (2016-2018) e dos nomes das 

chapas inscritas que concorriam a tal pleito, houve a contagem dos votos e a 

sucessão de mandatos após a divulgação do resultado final: foram 45 votos 

para a chapa Força, Fé e Compromisso (chapa vencedora liderada pelo 

Sandro), em detrimento dos 35 votos direcionados à chapa adversária 

Retornando às origens. 

 

3.3 O processo de produção de polonidades heterogêneas: entrando em 

redes de etnicidade a partir de publicações polônicas 

Seguir e mapear elaborações de composições de etnicidade entre 

descendentes de poloneses e demais actantes em redes sociotécnicas 

demanda uma perspectiva mais ampla e disponibilidade do olhar de 

pesquisador que, por vezes, não há parâmetros para guiar tal desempenho, 

logo, faz sentido arriscar-se e parafrasear o poema de Antonio Machado50: 

“Caminhante não há caminho, faz caminho ao andar”. De fato, exige-se, antes 

de qualquer coisa, operar um descentramento dos indivíduos em relação aos 

processos de formação de subjetividade que os circunda numa dada realidade 

– tal como alguns contornos da realidade polônica aqui rastreados - e, acima 

de tudo, tornar-se capaz de avaliar a incidência de formas heterogêneas e 

coletivas de agências na composição dessas configurações de etnicidades nos 

mais diversos meios e sob as mais diversas configurações. 

Assim, dentre os formatos assumidos por essas expressões de 

polonidades decorrentes de actantes diversos, buscou-se, neste capítulo, 

contrastar como o acompanhamento e análise de composições de publicações 

polônicas, sejam as veiculadas em comunidades virtuais como a rede social 

facebook no âmbito da internet, sejam algumas narrativas impressas 

(históricas, literárias, acadêmicas, entre outras), à luz da teoria ator-rede (ANT), 

                                                           

50
  Ver: MACHADO, Antonio. Poema XXX S: Proverbios y Cantares. Poesías Completas, p. 

415-416. 
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expandem heterogêneos posicionamentos forjados no âmbito da modernidade 

referentes ao fenômeno étnico e demais termos correlatos, à proporção que 

reconhece a pluralidade de actantes com suas respectivas agências, tramas e 

práticas em redes. 

Nesses termos, intentei aqui, sobretudo, descrever e expor um quadro 

analítico amplo e complexo pertinente aos processos híbridos e múltiplos de 

etnização polônica em redes sociotécnicas a partir do que foi depreendido de 

narrativas polônicas publicadas. 

Embebido do interesse de acompanhar como são desencadeados 

processos de etnização entre os descendentes de poloneses quanto às formas 

de polonidades enunciadas, optei por caracterizar como foi trilhado meu 

percurso até a percepção de tais agências polônicas concomitante aos seus 

respectivos efeitos em rede. A priori, achei relevante destacar que as 

imponderáveis situações vivenciadas em meio à pesquisa de campo nas 

ambiências selecionadas propiciaram o planejamento de estratégias de 

rastreamento acerca desses indícios de polonidades. 

Para tanto, até me sentir apto a consolidar os passos e trilhar caminhos 

possíveis que me guiassem às agências de polonidade confeccionadas pelos 

muitos actantes humanos e não-humanos em questão, e, sobretudo, prover-se 

de capacitação para depreender desses escritos polônicos o quanto são 

actantes, foi uma densa trajetória. De fato, a constituição de meu olhar de 

pesquisador foi muitas vezes dinamizada pelas muitas transformações que, 

inevitavelmente, vivenciei quanto à percepção de agências fomentadoras de 

polonidades em rede para além dos humanos envolvidos e associados. 

A averiguação de heterogêneas e múltiplas agências em rede e, 

simultaneamente, do quanto também são efeitos de associações que 

transcorreram enquanto a pesquisa se desenvolvia e delineava contornos 

singulares, visibilizaram contornos familiares e consecutivos para meu 

processo de investigação que, por vezes, me pareceram como dinamicamente 

contínuos durante esse caminhar orientado para polonidades: em termos de 

regularidades constatadas em relação ao que foi mais fortemente presenciado, 
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destacaram-se alguns posicionamentos de descendentes de poloneses que, ao 

se depararem em frente à minha pessoa (pesquisador; desconhecido pela 

maioria quanto ao biótipo e em relação aos interesses expressos, modos de 

falar e, sobremaneira, na forma de inquiri-los acerca de suas origens étnicas e 

modos de ser e de viver), predominantemente se omitiam quanto ao 

esclarecimento de aspectos sobre a imigração polonesa na região e/ou sobre a 

identificação com a origem polonesa (era visível o estranhamento inicial de 

grande maioria desses polono-brasileiros à minha pessoa). 

Em detrimento destes desinteressados e majoritários posicionamentos, 

em termos gerais, destacavam-se outros significativos posicionamentos 

entusiastas, comprometidos com a ancestralidade polonesa e, sobremaneira, 

orientados por iniciativas de mobilização étnica no tempo presente. Estas 

iniciativas, independente das ambiências do Brasil meridional nas quais eu 

interpelei polono-brasileiros para que expressassem sobre a condição étnica 

que nutriam, apresentavam procedimentos similares que me sinalizavam a 

importância de se ponderar sobre tais composições de etnicidade para além 

das agências dos indivíduos em questão. Obtive esclarecimentos e versões de 

identificação étnica permeadas tanto por adesões e interações sociotécnicas 

em redes de polonidades na internet (sobretudo no âmbito da rede social 

facebook); pela exposição de artefatos das mais diversas configurações 

(religiosas, folclóricas, literárias, etc); dentre outras formas de interação “in 

loco”- que, articulados às narrativas expressas pelos polono-brasileiros, tais 

como co-participantes, induziam suas respectivas percepções de sentidos de 

pertença étnica. Eram, em suma, indivíduos articulando posicionamentos de 

auto-descrição associadamente confeccionados em rede por tais agências de 

expressão e enunciação coletiva entre humanos e não humanos que, nessas 

situações especificamente, não tínhamos como distanciar onde terminava o 

humano polono-brasileiro, onde começavam os aparatos que validavam sua 

condição singular, logo, expressavam uma continuidade híbrida um no outro, 

invalidando leituras situacionais que os adequassem como entidades distintas 

em termos ontológicos. 

Na verdade, sob efeito da abordagem latouriana (LATOUR, 2005), 
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comecei a rastrear posicionamentos de polonos-brasileiros que me permitiam 

inferir acerca dos mesmos: mesmo individualmente, ao expressarem suas 

formas de auto-descrição étnica aparatadas e/ou relacionadas a demais não 

humanos em geral como coisas, indumentárias, publicações, artefatos em 

geral, internet, entre tantos outros actantes não humanos, incorriam na 

produção de uma condição de híbrido, um produto composto que é efeito 

dessa tradução de humanos/não-humanos associados em redes sociotécnicas. 

Dessa forma, foi possível rastrear como tal processo de etnização 

instaurador de polonidades entre descendentes de poloneses está ciclicamente 

emaranhado e difundido por actantes diversos que trilham frentes heterogênas 

de mobilização. Na impossibilidade de se comprometer com os inumeráveis 

actantes e suas respectivas agências forjadoras das expressões de 

polonidades na atualidade, intentei visibilizar neste capítulo o acompanhamento 

de alguns relevantes actantes a partir de suas agências que se desdobram em 

atuações desde as mais simples até mais densas, tais como as híbridas 

agências na internet no âmbito da rede social facebook e a tessitura de 

publicações de cunho histórico, literário, acadêmico, folclórico, religioso etc, 

entre outros feitos, produzidos e veiculados por descendentes de poloneses e 

demais actantes. A trajetória de actantes humanos e não humanos - aqui 

representados tanto pelo rastreamento de agências que reverberam efeitos 

polônicos no facebook, como pelo acompanhamento de publicações 

concomitantemente de caráter historiográfico, religioso e literário como as 

edições dos Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa (1970-1977), 

exemplares de revistas biligues (português/polonês) de estudos polono-

brasileiros Projeções (publicada entre 1999-2009) e sua continuidade sob a 

nomenclatura de Polonicus (publicada desde 2010 até os dias atuais), entre 

outros escritos de orientação polônica - passaram a florescer no transcorrer da 

pesquisa, a sinalizar, sobremaneira, o quanto agiam associadamente, 

atentando continuamente para a mediação de uns nos outros. 

Tais averiguações continuamente se confirmavam no delinear da 

trajetória dessa pesquisa à proporção que, impreterivelmente, o acesso a 

agências, publicações e feitos polônicos tinham sido informados e 
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disponibilizados preponderantemente por polono-brasileiros através de suas 

enunciações e/ou doações provenientes de suas próprias aquisições. Em 

muitas situações igualmente tais inscrições de polonidades me foram 

sinalizadas para serem vistas e/ou adquiridas em ambiências específicas, tais 

como sites da internet, algumas bibliotecas, eventos polônicos, feiras de livros, 

consulados da Polônia, entre outras localidades nas quais outros actantes, 

acabavam sendo apontados e justificados por esses mesmos sites e 

publicações, em meio a redes sociotécnicas que expressavam. 

Assim, tais processos que referendavam essas associações anunciadas 

tornavam cada vez mais evidentes os contornos de criação e propagação de 

visibilidade étnica como efeitos da produção de reconhecimento étnico nas 

quais expressões e práticas heterogêneas mostram-se correlacionadas. Nesse 

sentido, com base num exaustivo acompanhamento de polono-brasileiros, 

entre demais actantes, mediante suas respectivas agências em nome da 

mobilização étnica polônica, sobretudo ao seguir os rastros desses muitos 

actantes associados em torno de polonidades a partir dessas agências na 

internet e nas publicações veiculadoras dos seus feitos, conflitos, dilemas e 

tramas, optei pelo mapeamento, tanto quanto possível, do processo de 

produção dessas agências polônicas que se mostraram relevantes no 

processar e na produção de polonidades em rede. 

Partindo desse pressuposto metodológico latouriano (LATOUR,1997; 

2000) pude depreender ainda que apenas foi possível e pertinente pesquisar 

seriamente a constituição de certas coletividades polônicas heterogêneas– a 

exemplo de pesquisas de Latour acerca da constituição de estudos científicos - 

ao me renegar partir de pólos e enfoques privilegiados que concebem de 

antemão quem são sujeitos e objetos em ação e, tanto quanto possível, ao me 

debruçar sobre actantes humanos e não humanos em ação quanto aos efeitos 

de suas negociações em rede; ao me permitir seguir indícios munido por um 

necessário estranhamento sobre as agências e associações que contempla 

ligações com efeitos de polonidades e, impreterivelmente, ao me prover de 

uma maior consciência acerca da relevância que as investigações empíricas 

podem revelar. 
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Na impossibilidade de assumir de antemão a existência de uma 

“comunidade brasileira polônica” ontológica e polarizada, intentei aqui, tal como 

já sinalizado anteriormente, a consulta e análise processual dessas inscrições, 

agências e publicações polônicas selecionadas a partir de informantes polono-

brasileiros, entre outros actantes, nas quais se efetivou o interesse de estudar 

como se processam a criação e transformação desses atores-rede, ou melhor, 

de actantes e agências mediante redes sociotécnicas de polonidades. 

3.4 Acompanhando actantes e comparando publicações: o âmbito das 

similitudes 

Ao me arriscar a uma primeira descrição e comparação sobre os 

percursos, indícios, impressões e aspectos gerais compartilhados pelas 

expressões e publicações polônicas avaliadas nessa tese que, 

associadamente, se apresentaram como actantes em rede, experienciei a 

sensação de que tais exemplares, indiscutivelmente, estavam inseridos e 

interligados em objetivos aproximados em relação à problematização de 

polonidades. 

As observações rastreadas mediante meu acompanhamento desses 

trajetos de polonidades em rede pareciam revelar continuamente a proliferação 

de outras associações e interesses que, em termos processuais, acabaram 

assumindo uma roupagem polônica apenas após se encontrarem como fatos 

estabilizados, ou melhor, depois de invibilizarem todo processo elaborativo que 

os antecediam. De fato, a forma como se efetivou esse intento de rastreamento 

dos meios como se apresentam e se conectam essas publicações polônicas 

como efeitos de actantes humanos e não humanos - sobretudo em termos de 

edição, formatação e conteúdo expressos em coletivos respaldados num 

similar processo histórico de ancestralidade étnica polonesa - possibilitou uma 

maior aproximação em relação ao que dispõem em comum. Essas 

publicações, em termos gerais, se revelaram como produções organizadas 

tendo-se à frente actantes tais como diversos escritores poloneses e polônicos, 

como também representantes da Missão Católica Polonesa no Brasil (MCPB); 
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BRASPOL (Representação Central da Comunidade Brasileiro-Polonesa no 

Brasil); Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Varsóvia; 

Embaixada da República da Polônia (Brasília) e do Consulado Geral da 

República da Polônia (Curitiba); Associação “Wspólnota Polska” de Varsóvia 

(Polônia), entre tantos outros actantes humanos e não-humanos conectados 

pelo mesmo ideal de publicação e associadamente articulados por uma série 

de actantes heterogêneos. 

O rastreamento das agências promovedoras de tais publicações 

polônicas (edições dos Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa, livros 

polônicos e demais exemplares das revistas biligues de estudos polono-

brasileiros {Projeções e Polonicus})- me propiciou depreender o quanto tais 

edições eram elucubradas e engendradas a partir de estreitas conexões entre 

esses actantes diversos mediados pela reflexão em torno dessa condição 

polono-brasileira singular, direcionada, sobretudo, a um público de “polônicos”, 

que, de antemão, já eram definidos como brasileiros marcados por raízes 

étnicas polonesas. 

Sob esta orientação, os escritos polônicos que obtive acesso e decidi 

rastrear me visibilizaram indícios gerais expressos nas linhas editoriais, 

referências acionadas, pautas dos conteúdos que se apresentavam 

intercalados, sobretudo, aos interesses de poloneses e descendentes que, em 

razão de se sentirem chamados a cultivar sua pertinência étnica, sentiam-se 

igualmente ligados à Polônia. 

Ao partir desse acompanhamento de possíveis tessituras de publicações 

polônicas, entre demais composições de associações, articuladas a partir de 

agências de actantes humanos e não-humanos idealizadores e propagadores 

de etnicidade, foi possível observar densas e diversificadas redes sociotécnicas 

e, sobretudo, ponderar como e sob quais condições, em meio a tais produções 

polônicas, muitos actantes tem sido acionados e, por vezes, se permitido a 

transformações e atuações múltiplas. 

Um dos principais desdobramentos decorrentes do rastreamento em 

relação à constituição dessas heterogêneas publicações (com suas respectivas 
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temáticas e formas de polonidade) foi o efeito de visibilizar um híbrido processo 

de agências articuladas de revistas e demais produções publicadas no Brasil e 

no exterior num contínuo processo de etnização polônica. Processo este que, 

fabricado associadamente entre heterogêneos actantes, permitiram observar o 

quanto exerciam influências e interferências mútuas à medida que se 

validavam, se deslocavam e/ou se rememoravam uns aos outros. 

Tal efeito de polonidades começou a se revelar, sobretudo a partir da 

oportunidade de acompanhar a circulação de revistas como a “Polonicus” e o 

boletim “Echo Polonii” (mantidas pelo Reitor da Missão Católica Polonesa no 

Brasil, o Pe. Zdzisław Malczewski), entre outras edições como o “Kurier” e o 

“Kurierek” (da BRASPOL), o boletim “Polonia Carioca”, o “Informativo “Amigos 

da Polônia” de Brasília e o mais recente boletim “Tak”produzido a partir do 

início de 2017 em Curitiba. Igualmente relevante foram as demais Informações 

adquiridas a partir do Pe. Malczewski (2002), que me levaram a rastrear a 

ocorrência de publicações polônicas atuando no Brasil desde 1892 quando 

ocorreu o surgimento do primeiro periódico polonês Gazeta Polska w Brazylii. 

Este impresso - correspondente à nomenclatura “Jornal Polonês no Brasil”, 

organizado por alguns imigrantes poloneses em Curitiba e direcionado à 

conformação de coletivos poloneses que ainda estava se consolidando - foi 

evidenciado, juntamente com outras publicações polônicas mais 

contemporâneas, principalmente quando comecei a levar em consideração que 

tais produções polônicas apresentavam-se como pertencentes a um contínuo e 

heterogêneo processo sociotécnico de etnização, logo, eram iniciativas 

passíveis de ser rastreadas pela ênfase, abrangência e conteúdos 

demarcados.  

Sugestionado por tais rastreamentos, passei a identificar como tais 

publicações polônicas – Revistas (Anais, Projeções e Polonicus), livros e 

pesquisas acadêmicas (monografias, dissertações e teses)- se revelavam 

fabricadas mediante públicos anteriormente direcionados, porém, orientadas, 

sobretudo, por aproximações de nós de contato e estabelecimento de laços 

entre o Brasil e Polônia a partir da seleção, fabricação e positivação de fatos 

comprometidos com a apresentação de versões da história da Polônia e da 
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imigração polonesa no Brasil e das conquistas dessa suposta coletividade 

polônica. 

Entre tantas outras possibilidades de rastreamento acerca dessas 

publicações polônicas, optei, a partir do que o acompanhamento dessa etapa 

da pesquisa permitiu, por traçar uma tipologia das revistas polônicas já 

mencionadas e, acima de tudo, em arriscar uma síntese, um recorte da 

imagem do que se evidenciou como recorrente em meio aos multifacetados 

contornos polônicos destas publicações, visibilizado sobremaneira pelos temas 

e conteúdos enfatizados nestas edições sinalizadas. Assim: 
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Quadro 02 - Revistas e conteúdos abordados 

Revista Edição Síntese 

A
n

a
is

 

1
9

7
0

 a
 1

9
7

7
 

Estudos- Conjuntura Emigratória Polonesa no Século XIX; A “febre brasileira” na emigração 

polonesa; Biografia de Saporski – “O pai da imigração polonesa para o Brasil”; a monografia 

histórica de Ruy Christovam Wachowicz “As escolas da colonização polonesa no 

Brasil”(Departamento de História da UFPR); -Memórias –Relatos do Diário de um dos 

poloneses pioneiros a liderarem a comunidade polonesa e brasileiro-polonesa no sul do Brasil, -

Mariano Hessel; Memórias referentes aos colonos descendentes de imigrantes poloneses; 

Recordações e Memórias de viagem de Estanislau Klobukowski ao Paraná –Impressões sobre 

a situação dos poloneses no Brasil -Documentos e Fontes primárias e documentais da 

Gazeta Polska e Kalendarz Polski (Sul do Paraná); Esboço bibliográfico das publicações na 

Polônia sobre o Brasil; - História da imprensa periódica polonesa no Brasil (levantamento e 

catalogação de periódicos). 

P
ro

je
ç
õ

e
s
 

S
e

m
e
s
tr

a
l,
 2

0
0

2
 a

 2
0

0
9

 

Estudos, projetos, reflexões e apresentação de vultos e instituições – Divulgação e análise 

de resultados de pesquisas de universidades polonesas e brasileiras (cooperação entre o 

CESLA –Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Varsóvia e instituições 

universitárias do Brasil), entre outros ensaios efeitos de demais motivações – sobretudo de 

ordem religiosa e/ou pela pertença étnica – com direcionamentos temáticos relativos à Polônia 

contemporânea; à História da imigração e dos assentamentos poloneses na América Latina, 

sobretudo no âmbito Brasil meridional; às atividades de ordem cultural e étnica dos poloneses e 

dos polono-brasileiros: o papel  histórico do folclore polonês, da escolas étnicas, a imprensa 

polonesa no Brasil, a literatura em língua polonesa e/ou portuguesa no Brasil, às práticas de 

bilinguismo polono-português; à gastronomia polonesa, entre outras); Religiosidade: a 

contribuição e atuação da Missão católica polonesa no Brasil a partir dos padres vicentinos, 

Congregação dos Verbitas, Sociedade de Cristo, demais congregações religiosas de fundação 

polonesa atuantes no Brasil;-Resenhas de livros:  resenha de livros poloneses e de edições 

brasileira com interesses temáticos voltados para a comunidade polonesa e polônica. 

Atividades brasileiro-polônica e relações bilaterais oficiais entre entre Brasil e a Polônia 

–Pronunciamentos de Embaixadores e Cônsules Gerais da Polônia no Brasil,; do Departamento 

Econômico e Comercial da Embaixada da República da Polônia no Brasil; Divulgação de 

relações bilaterais comerciais contemporâneas entre os países e realidade social polono-

brasileira. Crônicas acerca de eventos de cunho étnico polonês ocorridos na Polônia e no 

Brasil no período relativo à revista em questão. 

P
o

lo
n

ic
u
s
 

S
e

m
e
s
tr

a
l,
 2

0
1

0
 a

 2
0

1
5

 

Correspondências de incentivo de hierarcas da Igreja Católica (Polônia e Brasil) à equipe 

redacional da revista em questão; Escritos sobre as relações diplomáticas entre Brasil e 

Polônia; Divulgação e análise de artigos e resultados de pesquisas de universidades polonesas 

e brasileiras (cooperação entre universidades polonesas, tal como o CESLA –Centro de 

Estudos Latino-Americanos da Universidade de Varsóvia e instituições universitárias do Brasil), 

entre outros ensaios efeitos de demais motivações – sobretudo de ordem religiosa e/ou pela 

pertença étnica – com direcionamentos temáticos relativos à Polônia contemporânea; à história 

da imigração e acerca de biografias de emigrados poloneses na América Central e do sul; 

sobretudo em relação aos redutos poloneses no Brasil meridional; às atividades de ordem 

cultural e étnica dos poloneses e dos polono-brasileiros; Artigos sobre a religiosidade polonesa, 

com destaque ensaios sobre a biografia e beatificação do Papa João Paulo II;-Mensagem do 

Papa Bento XVI acerca do Dia mundial do migrante; Análise de questões relativas à Pastoral 

Polônica no Brasil, ao Instituto da Pastoral Emigratória da Sociedade de Cristo e Missão 

Católica Polonesa no Brasil. Crônicas, poemas, entrevistas e efemeridades acerca de 

personalidades polonesas e polônicas e eventos de cunho étnico polonês ocorridos na Polônia 

e no Brasil no período relativo à revista em questão 

Fonte: elaboração do autor com base em material cedido pelos descendentes de imigrantes, 2016. 
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Quadro 03 - Livros polônicos (eixos temáticos abordados) 

Tema Título Autor Ano Editora páginas 

Migração e memória Reconstruindo memórias: os poloneses do Santo Inácio. BOSCHILIA, Roseli  2004 
Universidade Tuiuti do 
Paraná. 135p 

O imigrante polonês e a Colônia Guarany. POLANCZYK, Antonio José  2010 Edigal 360p 

Aspectos culturais, materiais, 
linguísticos e identitários dos 
polono-brasileiros no Brasil; Memória cultural polonesa. HALEWICZ ,Tiago  2008 Rodycz & Ordakowski 154p 

-Aspectos históricos e 
contemporâneos da Polônia; Polônia para brasileiros DILL,  Aidê Campelo 2004 Literalis 144p 

Atuação religiosa na -comunidade 
polono-brasileira. Nós cantamos com você!: Spienwnik Koscielny POPLAVSK, Irmã Isa Carolina I 2013 Graffoluz 260p 

Imigração polonesa e memórias 
acerca dos núcleos de colonização 
no Brasil 

Imigrantes poloneses no Brasil em 1891 CHELMICKI, Pe.Zygmunt  2010 
Senado Federal (Conselho 
editorial) 356p 

Montanhas que furam as nuvens! (Imigração polonesa em 
Áurea-RS -1910-1945). WENCZENOVICZ ,Thaís Janaína  2002 

Universidade de Passo 
Fundo 173p 

Aspectos culturais, materiais, 
linguísticos e identitários dos 
polono-brasileiros no Brasil; Marcas da presença polonesa no Brasil MALCZEWSKI, Zdzisław 2008 Biblioteka Iberyjska 320p 

Imigração e memórias acerca dos 
núcleos de colonização no Brasil. 

Estes imigrantes entre outros: imigração polonesa na 
Serra Gaúcha. KOZOWSKI, Vitor Inácio. 2003 VI Kozowski 422p 

Perfis polônicos no Brasil. 
WACHOWICZ, Ruy Christovam & 
MALCZEWSKI, Zdzisław. 2000 Vicentina 476p 

Colonização e imigração em Erechim: A saga de famílias 
polonesas. GARCEZ, Neusa Cidade 2003 NC Garcez 184p 

Os imigrantes poloneses, seus descendentes. ORCHANHESKI, H; MAYER,V. L. de O. 2006 Gráfica Vila Velha 149p 

A presença eslava na formação de Arapongas. MARTINS, Claudia Regina Kawka 2008 Vicentina 142p 

Estudo sobre a comunidade polonesa no município de 
São Mateus do Sul. STANISZEWSKI, Ana Márcia Kotrich. 2006 Vicentina 94p 

Da Polska à terra prometida - o legado polonês em Santa 
Catarina e um tributo à comunidade do 
Chapadão/Orleans. 

SOUZA, Celso de Oliveira; ZWIEREWICZ, 
Marlene (Orgs.) 2009 Insular 168p 

As escolas da colonização polonesa no Brasil WACHOWICZ, Ruy Christovam. 2002 Champagnat 128p 

Nos Peraus do Rio das Antas. WONSOWSKI, João Ladislau 1976 ESTSLB/UCS, 78p 

Aspectos históricos e 
contemporâneos da Polônia; 
História da Imigração e memórias. 

Polônia e polono-brasileiros: história e identidades MALCZEWSKI, Zdzisław. 2007 Vicentina 192p 

Os poloneses no Brasil: subsídios para o problema da 
colonização polonesa no Brasi 

GLUCHOWSKI, Kazimierz; KAWKA, 
Mariano 2005 Rodycz & Ordakowski 328p 

Contenda: assimilação de poloneses no Paraná SAITO, Hiroshi. 1963 Sociologia e Política 85p 

Desafio polonês. DILL,  Aidê Campelo 2003 Literalis 80p 

Imigração: memórias e biografia Mensagem do Vovô Bronislaw. KRASNOWSKI, Bronislaw  1989 Independente 96p 

https://megaleitores.com.br/busca?busca=Mensagem+do+Vov%F4+Bronislaw&categorias=&coluna=titulo
https://megaleitores.com.br/busca?busca=Bronislaw+Krasnowski&categorias=&coluna=autor
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Fonte: elaboração do autor, com base em pesquisa bibliográfica, 2016. 

 

Atuação religiosa na -comunidade 
polono-brasileira. Papa João Paulo II: sua Santidade e o Paraná. MACEDO, Rafael Greca de (Org.) 2005 Imprensa oficial  

Imigração e memórias e 
informações acerca dos núcleos de 
colonização no Brasil. 

Poloneses em Santa Catarina: a colonização do Alto Vale 
do Rio Tijucas. BARRETO, Maria Theresinha Sobierajski 1983 Editora da UFSC 143p 

A trajetória do sol: um estudo sobre a identidade do 
imigrante polonês no sul do Brasil. BUCHMANN, Elane Tomich 1995 

Prefeitura Municipal de 
Curitiba 142p 

Anotações de uma Imigrante Polonesa. GOULART, Maria Carmo Ramos Krieger 1998 Independente 79p 

Virmond-colonização e desenvolvimento. PSZDZIMIRSKI, Selma Antonia. 1998 

Centro de Estudos Latino-
Americanos Universidade de 
Varsóvia 88p 

Primórdios da imigração polonesa no Rio Grande do Sul 
(1875-1975). STAWINSKI, Alberto Victor. 1976 

Universidade de Caxias do 
Sul 193p 

Meu caminho para a Lua LYCHOWSKI, Tomasz 2010 Letra Capital 152p 

O imigrante polonês no Rio Grande do Sul WENDLING, Líbia Maria. 1971 
Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos 156p 

Imigração e colonização polonesa no Rio Grande do Sul. GARDOLINSKI, Edmundo. 1958 Regional 114p 

Imagens do trabalhador imigrante no sul do Brasil – Os 
poloneses do acervo Ruy Christovam Wachowicz. Arquivo Público do Paraná 2007 Imprensa Oficial 76p 

Josué Bardin: história e religião das colônias polonesas 
STAWINSKI, Alberto Victor; BUSATTA, 
Félix Fortunato. 1982 

 Escola Superior de Teologia 

São Lourenço de Brindes 75p 

 A imigração polonesa nas Colônias Itajahy e Príncipe 

Dom Pedro: uma contribuição ao estudo da imigração 
polonesa no Brasil meridional. GOULART, Maria do Carmo Ramos Krieger 1984 Independente 85p 

Imigração polonesa em Brusque: um recorde histórico GOULART, Maria do Carmo Ramos Krieger 1988 Independente 51p 

A saga dos polacos: a Polônia e seus imigrantes. IAROCHINSKI, Ulisses. 2000 Mansão  

Os poloneses sob o Cruzeiro  do Sul. MAZUREK, Jerzy. 2009 

Instituto de Estudos Ibéricos 
e Ibero-americanos da 
Universidade de Varsóvia 228p 
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Quadro 04 - Pesquisas acadêmicas (temas abordados em monografias, dissertações e teses) 

Tema Título Autor Ano editora páginas 

História da Imigração e 
memórias e informações 
acerca dos núcleos de 
colonização no Brasil. 

Poloneses da colônia 
São Pedro (1870-
1930) 

BENTHIEN, Muriélle 
Silveira Boeira 2005 

Dissertação 
(UFSC) 98p 

 Imigração polonesa: 

raízes históricas de 
um preconceito 

DOUSTDAR, Neda 
Mohtadi 1990 Tese (UFPR) 156p 

Luto e silêncio: 
doença e morte nas 
áreas de colonização 
Polonesa no Rio 
Grande do Sul (1910-
1945) 

WENCZENOVICZ, 
Thaís Janaina 2007 Tese (PUC-RS) 278p 

Os traços da 
identidade cultural 
polonesa nas práticas 
educacionais da 
escola Casemiro 
Stachurscki 

SCHILLING, Isabel 
Conti. 2007  

Dissertação 
(UNESC) 97p 

O silencio discursivo 
na imigração 
polonesa no Rio 
Grande do Sul. 

RACOSKI, Paulo 
Roberto Siberino 2006 Monografia(UFSM) 49p 

A dicotomia cultural 
do imigrante e a 
polonidade 
anunciada. 

DE ARAUJO FILHO, 
LOURIVAL. 2003 

Monografia 
(UFPR) 60p 

O camponês polonês 
no Brasil 

WACHOWICZ, Ruy 
Christovam. 1974 Tese (UFPR) 224p 

Fonte: elaboração do autor, com base em pesquisa bibliográfica, 2016. 

 

O esforço e as estratégias que acionadas para elaborar estes quadros 

explicativos com o propósito de sistematizar os escritos polônicos que acompanhei me 

propiciaram, entre tantas outras opções, visibilizar rastros e temas que me foram 

sendo revelados como actantes mais proeminentes no decorrer da pesquisa e, assim 

sendo, dando pistas para perseguir do que dependia a constituição de polonidades 

nestas publicações. 

O rastreamento exercido teve como intento maior – ao invés de auxiliar e 

ratificar a estabilização de versões de polonidades em “caixas pretas” nas quais os 

rastros evidenciados, sobretudo as ênfases temáticas, fossem por si só suficientes 

para visibilizar polonidades em ação - acompanhar estas produções polônicas como 

mediadores que mobilizavam e selecionavam saberes e conhecimentos tratados como 

propriamente polônicos, em detrimentos de outros.  
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Com efeito, ao rastrear, sistematizar e equiparar tais publicações e, acima de 

tudo, percebê-las como efeitos de heterogêneos actantes, meu intento foi o de trazer 

para um primeiro plano o complexo processo que envolve essa produção de escritos 

comprometidos com a propagação e mobilização de polonidades: motivado tanto para 

entender quais actantes e quais agências (papeis) desempenhavam alguma 

relevância na confecção desses escritos polônicos, como também para visibilizar a 

rede sociotécnica de associações que compreendia a veiculação desses escritos entre 

poloneses e polônicos. 

Ao empreender o mapeamento de polonidades em meio a tais publicações 

selecionadas, comecei a depreender a relevância das mesmas a partir das inscrições, 

rastros e relatos referentes aos papeis (agências) desempenhados por heterogêneas 

frentes de actantes para a construção e comunhão de um sentimento de pertença 

étnico polônico. 

De fato, a imersão nos conteúdos de tais escritos possibilitou acompanhar e 

equiparar como estas publicações estavam irmanadas em oportunizar aos seus 

respectivos leitores a problematizar, questionar, pensar, reelaborar, enfim edificar 

conhecimento e temas eletivos referentes não apenas à Polônia, entretanto acerca de 

uma suposta singularidade das coletividades de poloneses e polônicos no Brasil e ao 

redor do mundo. Ao perceber, mediante a confecção destes quadros de sínteses 

acerca das edições polônicas rastreadas, que temas e actantes entravam em cena 

repetidamente e se sobressaíam de forma mais proeminente nesses escritos 

analisados, foi possível observar como se evidenciava o protagonismo de alguns 

actantes e eixos temáticos à proporção que delineavam quais contornos 

circunscreviam e direcionavam narrativas propagadoras de polonidades. 

A tessitura de polonidades no âmbito destes escritos polônicos, antes mesmo 

da materialidade de indícios expostos localmente nas localidades de presença 

polônica visitadas, pareceram exercer efeitos mais contundentes ao se revelarem 

como inscrições nessas narrativas e conhecimentos observados que se mostravam 

mobilizados para a formação étnica de muitos polônicos, sobretudo entre aqueles que 

já se encontravam mais distanciados de um sentimento de pertença em relação a uma 

pretensa coletividade polonesa por já se encontrarem etnicamente dispersos como 

descendentes de 3ª e 4ª geração nascidos no Brasil.  

Nestes processos de etnização delineados a partir da orientação temática 

destas publicações polônicas pude observar, para além de rastrear meros intentos de 
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popularização de conhecimentos delimitados como de cunho polônico, como a 

textualização de polonidades não se constitui como uma reprodução unívoca de 

conhecimento étnico e formas de mobilização polônica. O acompanhamento de tais 

publicações, sobretudo quanto à insistência dada em tais escritos a alguns actantes e 

temáticas – tais como podem ser visualizados nestes quadros de sínteses acerca das 

publicações polônicas rastreadas -, exerceram a possibilidade de reflexão de como o 

processamento da produção e veiculação de arranjos de conhecimento étnico polônico 

parte de um processo de manipulação e fabricação sobre fatos. Logo, corresponde à 

delimitação de polonidades eletivas que não existem necessariamente como fatos e 

dados absolutos, pelo contrário, são igualmente artefatos efeitos de heterogêneas 

composições de actantes a partir de suas associações em redes (sendo necessário 

até incluir as apropriações e delimitações feitas por mim neste estudo).  

De fato, para que fosse possível compor os quadros explicativos com sínteses 

que sinalizassem as orientações temáticas dos escritos que selecionei em relação às 

Revistas (Anais, Polonicus, Projeções), livros com temas polônicos e algumas 

produções acadêmicas foi necessário que efetivasse uma pesquisa bibliográfica 

(expressa no levantamento da produção preexistente acerca de temas pertinentes à 

Polônia e à promoção de polonidades através de descendentes de poloneses, como 

também em bibliotecas e/ou em sites de buscas da internet), seguida de um esforço 

de catalogação destas produções a partir dos autores e títulos, além da compilação e 

sistematização dos temas recorrentes que se fizeram proeminentes no decorrer das 

minhas correlações e análises. 

O levantamento e a identificação dos temas polônicos eletivos (tanto da 

hierarquia de relevância concedido a cada tema, quanto da destribuição de espaços 

diferenciados em conformidade com cada actante e/ou tópico acionado nas 

publicações observadas) só se revelaram como agências relevantes para mim a partir 

do momento que fui capaz de reconhecer como algumas informações constantes 

disponíveis desde as ementas introdutórias de cada escrito até os recursos narrativos 

acionados pelos diferentes tipos de escritos analisados direcionavam para 

determinados eixos temáticos. 

Com efeito, foi apenas mediante a comparação das publicações entre si que 

composições de eixos temáticos polônicos foram visibilizadas como proeminentes e, 

principalmente, que foram sinalizados alguns indícios do quanto de planejamento tinha 

sido exercido anteriormente para se materializarem em efeitos de publicações 

polônicas, dentre outras formatações de escritos: seja ao revelarem a função de 
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mediação destes escritos como suportes ou guias de polonidades para os 

interessados, seja ao serem apresentados como conteúdo de polonidades que eram 

abrangidos e delimitados sob a forma de temáticas principais e secundárias.  

Tal como pode ser observado nos quadros explicativos referentes às sínteses 

das publicações abordadas, foram selecionadas/compiladas para a análise um 

significativo número de revistas, livros e escritos resultantes de pesquisas acadêmicas 

(monografias, dissertações e teses). Inicialmente, na leitura realizada em relação à 

totalidade dos escritos mencionados, me deixei influenciar pelas sinalizações 

constantes direcionadas pelos objetivos principais que justificavam a existência de 

cada um dos escritos disponibilizados. Estas mesmas sinalizações de leitura 

presentes nas ementas das publicações, delimitadoras da organização dos temas e 

dos conteúdos dos escritos analisados, exerceram uma significativa mediação quanto 

ao foco da atenção em relação às polonidades rastreadas nas narrativas à medida 

que, paulatinamente, propiciou o deslocamento de minha preocupação quanto ao 

mapeamento de autores que se dedicavam às temáticas polônicas na direção de uma 

maior atenção ao heterogêneo fluxo de produção de conhecimentos correspondentes 

à polonidades nas quais eixos temáticos polônicos estavam sendo confeccionados 

como norteadores da propagação e perpetuação de etnicidade. 

Sob a inspiração de uma abordagem sociotécnica latouriana, ao considerar a 

agência e relevância destes escritos rastreados e, sobretudo, ao reconhecer as ações 

de mediação dos eixos temáticos substanciados por recordações, fontes documentais 

(primárias e secundárias), dentre tantas outras composições de documentos e escritos 

que se fazem presentes nestas edições, acompanhei a tessitura de tais publicações 

de forma que me respondessem, para além de concebê-las como fatos e dados de 

etnicidade, como se constituíam como artefatos aglutinadores de narrativas 

persuasivas de cunho étnico que são fabricados a partir da mobilização de interesses 

diversos (religiosidade, valores étnicos, tradições, heterogêneos conhecimentos de 

ordem política, jurídica, científica, etc). 

Assim, diante das considerações apresentadas até aqui, sobretudo as 

apresentadas no âmbito dos quadros explicativos referentes aos conteúdos e 

direcionamentos temáticos dos escritos polônicos rastreados, se o acompanhamento 

de tais escritos polônicos num primeiro momento revelou fatos relativos à polonidades 

como se fossem dados materializados e inquestionáveis, os efeitos e desdobramentos 

deste rastreamento se configuraram como uma porta de entrada para uma pesquisa 

bibliográfica mais reflexiva. Acima de tudo, trouxe para um primeiro plano de 
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observação e pesquisa uma rede de amplas e densas associações que sinalizavam e 

visibilizavam o fluxo de polonidades em ação tanto a partir das agências de 

heterogêneos actantes conectados entre si, como a partir da elaboração, mobilização 

e propagação de eixos temáticos eletivos - sobremaneira em relação à temáticas 

relativas à história da imigração, memórias e informações acerca tanto dos 

desdobramentos dos ex-núcleos de colonização polonesa da atualidade no Brasil 

como da Polônia contemporânea ( associações em rede de coletividades religiosas, 

políticas, educacionais, folclóricas, midiáticas, ...) - como podem ser acompanhados 

nos quadros explicativos já mencionados que denunciam tanto a movimentação de 

alianças entre os actantes envolvidos como , simultaneamente, exercem e sofrem 

influências na produção de composições de etnicidade. 

3.5 O facebook e os agenciamentos em rede: polonidades em movimento. 

O continuado propósito de rastreamento de polonidades em ação no decorrer 

da trajetória de pesquisa me levou a visibilizar a formação de heterogêneas 

composições de associações em rede e de fluidas coletividades polônicas que, para 

além das expectativas delineadas no projeto de tese, só o percurso de pesquisa me 

tornou capaz de reconhecer como relevante. 

De fato, acredito que, de uma perspectiva sociotécnica, tal como não teria como 

mapear a trajetória de minha constituição como pessoa, sobretudo nos últimos 20 

anos, distanciada das minhas experiências e interações constituídas via formas de 

Comunicação Mediada por Computador (CMC), igualmente, em relação à pesquisa 

em questão, desde os momentos iniciais de meu intento em problematizar questões 

relativas aos descendentes de poloneses no sul do Brasil, já me encontrava como 

usuário da internet - inclusive do que já era comumente aceito como redes sociais 

virtuais ( Orkut, Facebook, dentre outras.). 

O Facebook, sobretudo, foi se tornando um actante deveras peculiar no 

cotidiano: para além de agir como mero intermediário ao me permitir estabelecer 

interações com outros internautas e transportar informações, imagens, arquivos, em 

meio a uma infinidade de outros dados, sobressaíu em outras ações que o fazia agir 

igualmente como mediador, actante e interlocutor imprescindível para o rastreamento 

da produção de polonidades em ação que conecta humanos e não humanos a partir 

de infinidade de fluxos. 
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A intensa dinamização da minha vida cotidiana após o advento da internet – 

mais precisamente atrelada a heterogêneas tecnologias (softwares, smartphone, 

notebook, entre outras), possibilitou, sobretudo, entre demais alternativas no percurso 

desta pesquisa, avanços consideráveis quanto ao mapeamento dos processos de 

etnização polônica entre descendentes de poloneses e inúmeros outros actantes que, 

por diferentes meios, apenas foram expressos no Facebook em meio ao rastreamento 

de pessoas, dados, fontes, informações gerais que se apresentaram mediante suas 

próprias atuações como actantes produtores, mobilizadores e propagadores de 

polonidades em rede. 

Dentre as muitas conexões em rede passíveis de serem rastreadas e descritas 

relacionadas à Internet que, acima de tudo, me associaram a demais actantes 

constituidores e visibilizadores de polonidades no percurso dessa pesquisa, decidi me 

posicionar mais detidamente no acompanhamento da rede social Facebook, sobretudo 

a dinâmica e heterogênea composição grupo virtual “Descendentes de Poloneses no 

Brasil”. 

Imagem 01 - Página do agrupamento DESCENDENTE DE POLONESES NO BRASIL 

 

Fonte: Facebook, 28 de setembro de 2017 
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Em detrimento de outros agrupamentos virtuais em constante dinamização que 

emergiram para mim em meio ao mecanismo de pesquisa do Facebook51 (Brasileiros 

na Polônia, BRASPOL, Comunidade Polska – Descendentes de Poloneses no Brasil, 

Culinária Polonesa (Brasil), Brasil Polônia Network, Cultura Polonesa, Descendentes 

de poloneses - braspolinos, Descendentes de poloneses, FOLCLORE 

POLONÊS/BRASIL – Polskiego Folkloru Brazylia, Grupo Folclórico POLÔNIA –

Sociedade Polônia / POA-RS-BR, Núcleo BRASPOL Irati, Poloneses no Brasil, 

Poloneses no Brasil – Polacy w Brasylii, Sto-Lat, Tradição Polonesa, ...), tanto após 

buscas por rastros de polonidades, como os que foram sugeridos pela ação de 

cruzamento de dados viabilizados pelo recurso de pesquisa automatizada do próprio 

Facebook, tive a decisão de acompanhamento do agrupamento DESCENDENTE DE 

POLONESES NO BRASIL igualmente influenciada pelo actante “algoritmo”52 do 

Facebook que emergiu como umas das coletividades com maior quantidade de 

filiações e de um maior fluxo de postagens (mais de 27.300 membros entre pessoas e 

entidades filiadas até o início do ano de 2017). 

O acompanhamento desse específico agrupamento virtual em contínua 

formação igualmente permitiu a identificação de diversificadas postagens 

associadamente viabilizadas e replicadas em rede por usuários e actantes em comum 

                                                           
51

 Conforme uma matéria denominada “Descubra como funciona a nova ferramenta de busca do 
Facebook” num site especializado em informática (<https://www.tecmundo.com.br/facebook/37353-
descubra-como-funciona-a-nova-ferramenta-de-busca-do-facebook.htm>), acesso em 07/03/2016), já 
transcorria algum tempo que o Facebook estava dinamizando seu mecanismo de buscas. De fato, a 
partir de uma ferramenta mais inovada denominada Graph Search, o sistema de buscas do Facebook - 
que operava aliado a um software chamado Unicorn - apresentava-se capaz de acionar algoritmos e 
“numerar” todas as informações requisitadas como “buscas”, além de assumir agências automatizadas 
de cruzamento de dados e, acima de tudo, revelar quais as similitudes existem entre estes tornando 
possível tanto localizar membros e grupos do Facebook com gostos e perfis similares, como também 
amigos em comum e/ou outros membros que estejam próximos, levando em consideração articulações 
e aproximações numéricas. 

52
 Os algoritmos, em suma, correspondem a uma série de fórmulas matemáticas que detém o potencial 

de agência e mediação ao decidirem, em última instância, quais postagens veiculadas em redes sociais 
e sites da Internet os usuários poderão ver ou não em sua timeline. Dessa forma: “ (...) cada um dos 10 
mil posts analisados pelo Facebook recebe uma pontuação de relevância, ou seja, ele tenta descobrir o 
quão relevante determinado post é para você. E, para chegar a uma pontuação de relevância ideal, 
vários aspectos são considerados, dentre eles: - A pessoa que postou é um amigo próximo ou só um 
conhecido?; - Há quanto tempo você é amigo daquela pessoa?; - Você e o autor do post costumam 
trocar mensagens inbox com frequência?; - Você costuma curtir as coisas que aquela pessoa posta?; - 
Aquela pessoa costuma curtir as coisas que você posta?; - Os melhores posts daquela pessoa são 
fotos, textos ou links pra outros sites?; - Há quantas horas aquele post foi publicado?; - O post daquela 
pessoa já está fazendo sucesso entre outros amigos, ou não recebeu nenhuma curtida? Após avaliar 
todos esses aspectos (e diversos outros), o algoritmo decide quais serão os 100 posts mais 
interessantes para você e os exibe na sua timeline.”( Portal Agência Mouse - Timeline do Facebook: como 
funciona? Disponível em: < https://www.agenciamouse.com.br/timeline-do-facebook-como-funciona/>. 
Acesso em 3 de julho de 2016. 

https://www.tecmundo.com.br/facebook/37353-descubra-como-funciona-a-nova-ferramenta-de-busca-do-facebook.htm
https://www.tecmundo.com.br/facebook/37353-descubra-como-funciona-a-nova-ferramenta-de-busca-do-facebook.htm
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aos demais agrupamentos virtuais de cunho polônico que mencionei anteriormente. 

Estes últimos, entretanto, começaram a entrar em cena apenas mediante suas 

respectivas ações como mediadores de minhas buscas no mecanismo de pesquisa do 

Facebook. Era justamente pelas suas mediações que heterogêneos actantes 

passaram a emergir como igualmente coprodutores de polonidades em rede: estes 

recursos fomentadores de rastreamento e propagação de informações diversas, 

apesar de terem o processo fomentador de seus respectivos desempenhos até então 

invisibilizados no Facebook, apenas “passaram a existir” para mim quando comecei a 

questionar o que faz fazer buscas no âmbito do Facebook. 

Nestes termos, recursos fomentadores do Facebook foram se revelando como 

formas de mediação decisivas na orientação deste rastreamento por coletividades 

polônicas na medida em que me orientaram tanto em relação ao que era mais 

acessado/relevante como resultado das buscas efetivas ao levar em consideração a 

combinação de fatores relativos aos meus interesses como usuário do Facebook, 

como também em relação ao meu diversificado comportamento na rede: tais recursos 

me relembravam desde o período no tempo que acionei e/ou compartilhei 

determinados tipos de postagens até os diversos usos dos recursos disponíveis (como 

curtidas, respostas etc.) na interação com meus amigos.  

O fato de ter podido identificar posteriormente inúmeros amigos descendentes 

de poloneses de diversas localidades do sul do Brasil com perfis atrelados a esse 

singular agrupamento do Facebook que optei por rastrear, me impulsionou ainda mais 

a segui-lo mais detidamente. A constante dinamização dos compartilhamentos de 

diversificadas postagens que acompanhei desde o aceite de minha filiação a este 

grupo (adicionado em 07/08/2012) me fez amadurecer em direção a uma crescente 

consciência sociotécnica em relação à observação de certa convergência de variáveis 

e atributos que, mesmo não compreedidos como necessariamente “étnicos”, confluíam 

igualmente para a composição de polonidades em ação. 

Tal constatação foi ficando cada vez mais clara à proporção que fui visualizando 

quantos actantes surgiam em cena a partir de suas agências e, sobretudo, sobre que 

formas e direcionamentos de polonidades teciam. Nesta específica investigação em 

rede, sobretudo ao considerar a realidade etnográfica referente a este agrupamento 

direcionado aos descendentes de poloneses no Brasil, acompanhei uma série de 

dispositivos, recursos, imagens, postagens, links para sites, entre outras variáveis que 

fomentavam a expansão de redes sociotécnicas. Redes sociotécnicas que foram se 

constituindo na medida em que, paulatinamente, iam se revelando como produtoras de 
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significados e geradoras de fluidas identificações entre os associados, igualmente com 

amplo potencial para a conexão tanto entre pessoas em torno de si, como de tantos 

outros recursos e artefatos narrativos, midiáticos e tecnológicos igualmente 

considerados.  

Alcançar uma consciência sociotécnica como efeito do acompanhamento de 

polonidades em ação não foi algo que emergiu para mim de imediato, nem mesmo fui 

capaz de projetar antes de seguir polônicos e polonidades em ação nas suas 

heterogêneas composições de coletividades. Houve a necessidade de um período 

para tentativas de experimentação em relação a formas de rastreamentos dessas 

expressões de polonidades que nem sempre se encaixavam nas expectativas que eu 

tinha criado antes de segui-las em seus próprios fluxos de criação e propagação. 

Houve embates acirrados entre mim e os recursos em ação do Facebook para 

que me fosse permitido acompanhar postagens antigas: ao tentar não apenas seguir a 

ordenação de postagens sugeridas pelo Facebook na minha própria timeline (linha do 

tempo do facebook), por inúmeras vezes fui submetido a uma inesperada interrupção 

de meu rastreamento, seguido de um automático redirecionamento do meu acesso à 

minha página inicial, ou mesmo não tendo êxito ao tentar abrir postagens na íntegra e 

imagens que já se mostravam indisponíveis pelo sistema. 

Na impossibilidade de um maior comprometimento com a infinidade de 

ramificações e controvérsias passíveis de serem seguidas, principalmente por se 

encontrarem atreladas a redes sociotécnicas igualmente promovedoras de 

polonidades, passei a restringir minha descrição sociotécnica – inspirado em 

pesquisas de cunho etnográfico efetivadas pelo Grupo de Pesquisas em 

Ciberantropologia – GRUPCIBER/UFSC (SEGATA & RIFIOTIS, 2016). Optei por fazer 

um corte nessa extensa e híbrida rede que estava acompanhando. De fato, fazendo 

uso do verbo “cortar” a partir do entendimento que Marilyn Strathern acionou em 

relação ao Derrida (STRATHERN, 2011) - explícito nas necessárias interrupções 

(cortes) que devem ser dadas às interpretações e análises da imagética de qualquer 

rede sociotécnica que se desdobre tipicamente em processos recorrentes e/ou 

iterativos, em cadeia, de redes dentro de redes -, necessariamente, tive que centrar a 

atenção no rastreamento e descrição de alguns pontos e eixos desta coletividade 

associada ao facebook a partir do agrupamento em ação DESCENDENTE DE 

POLONESES NO BRASIL. Assim, distanciei a atenção de incontáveis associações 

possíveis, o que levou a uma autorreflexão do quanto tinha me tornado igualmente 

actante dessa “rede” rastreada a partir da minha mobilização eletiva de aspectos em 
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meio a essa descrição sociotécnica. 

Como trajeto fundamental para a descrição sociotécnica dessa coletividade 

sobre descendentes de poloneses no Brasil associadas ao Facebook foi definido o 

percurso de dinamização desse singular agrupamento a partir dos eixos temáticos 

mobilizados como expressões polônicas em ação. A descoberta desse agrupamento 

e, principalmente, da continuada fluidez dos heterogêneos temas associadamente 

priorizados emergiram como indícios que delinearam o acompanhamento de 

polonidades, sobretudo como efeitos discursivos de agências múltiplas de humanos e 

não humanos que se mostravam como mobilizadores de polonidades. Mesmo estando 

impactado pela imagem de aparente caos quando iniciei a apreciação dessa imagética 

de veiculação intensa e diversificada de postagens em meio a esse agrupamento, o 

acompanhamento contínuo dos desdobramentos destas inúmeras publicações 

postadas e replicadas de temáticas diversas referentes à polonidades permitiu, em 

última instância, avaliar quais temas, imagens, entre outras inscrições recorrentes, 

equivaliam para os membros/usuários como inscrições polônicas.  

Ao observar continuidades e nuances nas trajetórias de imagens e narrativas 

apresentadas, senti a necessidade de identificar certa “ordenação” neste processo de 

constituição de polonidades, sobretudo quando resolvi, movido pela dinamização de 

tantas ações em cadeia on line, mobilizar e agregar em eixos temáticos as variáveis, 

imagens e narrativas que foram se revelando à medida que evidenciava contornos de 

um protagonismo polônico constituído nesta coletividade. 

Eis que minha experiência na observação de polonidades a partir de rastros de 

polônicos e simpatizantes (poloneses e descendentes de poloneses em sua maioria), 

entre outras inscrições, em configurações dessa extensa rede sociotécnica que 

acompanhei – Literatura polônica, Escola de líderes polônicos, e demais agências de 

entidades polonesas e/ou polônicas como a BRASPOL, Consulado polonês de 

Curitiba, o Senado polonês, etc.- foi de suma importância para que conseguisse 

visibilizar como tais actantes estavam se posicionando como mediadores decisivos 

para o mapeamento de composições de polonidades. De fato, foi justamente neste 

acompanhamento de eixos temáticos polônicos no âmbito do Facebook que muitos 

dentre os representantes destas entidades polonesas e/ou polônicas se revelaram 

igualmente como membros/usuários deste agrupamento em ação mediante o teor de 

suas postagens, logo, apenas segui rastros de polonidades já referendados em outras 

instâncias. 
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Dentre outras considerações a esse respeito, faz-se relevante ainda destacar 

que, na tessitura dada à descrição sociotécnica deste acompanhamento de 

polonidades sob esta configuração on line, não tive como prescindir da interferência de 

certa vigência de regras, sinalizações e advertências (mesmo por vezes sendo 

sinalizadas indiretamente em meio à sucessão de postagens deste agrupamento 

virtual em ação), realizadas tanto pela administração deste agrupamento em ação on 

line como por demais usuários, sobre quais direcionamentos e limites as postagens e 

temas deveriam assumir para que fossem publicadas e coletivamente aceitas. 

Com efeito, tratavam-se de recomendações para que não fossem veiculadas 

postagens - repercutindo em advertências e exclusões como consequências - que 

contivessem publicidades pessoais ou de empresas particulares (eventos, festas, 

reuniões, teatro podem ser divulgados desde que relacionado ao tema do grupo); 

assuntos que não estivessem relacionados a notícias sobre a Polônia, tradições, 

cultura, religião, culinária, genealogia dos imigrantes poloneses e seus descendentes 

(outros temas, por mais interessantes ou engraçados que fossem, deveriam ser 

postados em suas respectivas páginas pessoais); "anexos indisponíveis" seriam 

devidamente apagados; debates político-partidários, palavras de baixo calão ou de 

ofensas pessoais ou coletivas seriam excluídas, tais como demais agências que 

fossem de encontro à manutenção deste “agrupamento” destinado a amigos, 

poloneses e/ou descendentes, e a todos aqueles que curtissem e amassem tudo que 

correspondesse à cultura polonesa, etc. 

Estas incisivas e imperativas orientações, mesmo que projetadas e 

direcionadas às mensagens polônicas em geral veiculadas pelos usuários e demais 

actantes fomentadores deste agrupamento, acabaram mediando igualmente o meu 

posicionamento de acompanhamento acerca de tantos temas, imagens e narrativas que 

emergiram como rastros de polonidades: reiteradas e associadas postagens acerca de 

monumentos, lugares, fatos históricos, registros narrativos, práticas rituais, festas e 

santos católicos, entre outras inscrições e traduções que fomentavam o que deveria ser 

promovido como a história dos poloneses e de seus descendentes. 

Nestes termos, efetivei um “corte” no rastreamento da sequência de postagens 

veiculadas neste agrupamento relacionado aos descendentes de poloneses atrelados 

ao Facebook como meio de tornar minha descrição sociotécnica funcional. Com um 

acompanhamento on line de forma aleatória e manual, delimitei e segui uma amostra 

da extensão dessa rede sociotécnica (referente ao mês de maio de 2016) quanto ao 

foi produzido e propagado associadamente por heterogêneos actantes. Com efeito, 
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investiguei agências sociotécnicas que geraram efeitos de polonidades a partir da 

híbrida conexão de temas, objetos, eventos e séries de circunstâncias, com o intento 

de, ao final, apresentar um recorte destes atos de modelagem de polonidades em 

ação através destas agências de elementos associados. 

Este período de acompanhamento investigativo durante todo o mês de maio de 

2016 me levou a agregar heterogêneas narrativas e imagens polonesas/polônicas 

publicadas de forma mais reiterada que geraram como efeito 5(cinco) eixos temáticos: 

1- Aspectos históricos e arquitetônicos; 2-Festividades; 3-Gastronomia; 4-Mídias e 

Arte e 5-Religiosidade. Longe de se constituírem como arranjos permanentes, a todo 

tempo me levaram a observar o quão dinâmicas, situacionais e mutáveis eram, 

conforme se sucediam publicações passiveis de serem inscrições associadas a mais 

de um eixo temático. Assim, eis que pude organizar as diversificadas e heterogêneas 

postagens em temas afins a partir da respectiva frequência destas neste período 

delimitado e as sistematizei em eixos temáticos polônicos, tal como se segue: 
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Quadro 6 - Síntese de eixos temáticos de polonidades (maio/2016) 

Quadro -1 - Aspectos históricos e arquitetônicos 

Vetor frequência 

Cidades polonesas 21 

Arquitetura Polaca 23 

Arquitetura da Polônia 21 

Bandeiras e mapas 4 

Castelos da Polônia 4 

Eventos na Polônia 2 

Imagem da Polônia 3 

Monumentos 3 

Paisagens da Polônia 6 

Palácios da Polônia 2 

Referências à personagens históricos 2 

Referências ao Holocausto 13 

Pórticos e placas de cidades 2 

Roteiro dos caminhos poloneses 4 
 

Quadro -4 - Mídias e arte 

Vetor frequência 

Patriotismo 6 

Lições de língua polonesa 5 

Memes poloneses 9 

Artesanato Polaco 9 

Artesanato polonês 19 

Cartilha para ensinar polonês 1 

Decoração de casa polaca 11 

Instrumento de trabalho agrícola 5 

Instrumento musical 1 

Símbolos e brasões poloneses 16 

Trajes poloneses 3 
 

  

Quadro 2 - Festividades 

Vetor frequência 

Apresentação de grupos folclóricos do 
Brasil 1 

Apresentação de grupos folclóricos 
Poloneses 2 

Apresentação de grupos folclóricos na 
Polônia 3 

Exposições e eventos poloneses no Brasil 2 

Festividades polonesas na Polônia 1 

Festividades polonesas no Sul do Brasil 10 

Jantares poloneses no Sul do Brasil 3 

 

Quadro 3 - Gastronomia 

Vetor frequência 

Bebidas artesanais polonesa 8 

Bebidas polonesas 6 

Estoque de conservas 1 

Gastronomia campeira 10 

Gastronomia polaca 8 

Gastronomia polonesa 8 

Preparação da Sopa barszcz 4 

Preparação de Cuca, pão caseiro e broa 4 

Preparação de torresmo 2 

Processo de defumação de embutidos 2 

Receita e preparação de bigos, pierogie e 
Golabki 22 

 

Quadro - 5 – Religiosidade 

Vetor frequência 

 Imagens sagradas 3 

Cemitério polonês 2 

Convento da Congregação de 
freiras 1 

Festa religiosa entre os 
descendentes 2 

Igrejas da Polônia 21 

Igrejas Polacas 7 

Imagem de Santos -Santa Faustina 1 

Imagem de Santos -São Jacinto 1 

Imagem de Santos Jesus 
misericordioso 1 

Imagem de Santos Santo Estanislau 1 

imagem de santos-Santa Edviges 
da Polônia 1 

Livro de orações dos antepassados 2 

Oratórios e altares 3 

pão ázimo-Polônia, Oplatek 1 

Procissão de Corpus Christi na 
Polónia 6 

Procissão de Corpus Christi no 
Brasil 6 

Referências à Nossa Senhora 8 

Referências ao Papa 10 

Santuários da Polônia 1 

Sinagoga – Polônia 2 

Velas polonesas 3 
 

Fonte: Elaboração com base em levantamento no Facebook, maio de 2016. 
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Tais eixos temáticos apenas foram se circunscrevendo no decorrer do 

rastreamento da sucessão de postagens, fotos e imagens em geral 

aproximadas pelo dispositivo algoritmo do Facebook através da correlação de 

temáticas afins, entre outras publicações replicadas na minha timeline (linha do 

tempo do facebook), na medida em que, ao acessar a timeline deste 

agrupamento relativa aos descendentes de poloneses no Brasil, pude visibilizar 

estes heterogêneos temas de polonidades que, simultaneamente, estavam me 

direcionando a planejar e compor este trabalho investigativo. 

A diversidade de temas veiculados como inscrições de polonidades me 

levou a visibilizar muitas associações que, pelo tempo que já me encontrava 

familiarizado com a hibridez de tantas expressões de polonidades em outras 

instâncias, me permitiram a identificar, por vezes num mesmo eixo temático, 

imagens e narrativas que concatenavam outros temas numa mesma 

configuração. Situação que, de certa forma, me surgiu como uma controvérsia 

que deveria ser contornada para que pudesse retratar, neste período de tempo 

determinado para esta pesquisa, este momento no qual se constituíam 

polonidades em ação a partir da produção e propagação de temas em rede: 

afinal, o que faz fazer com que tais imagens e narrativas reiteradas em 

postagens deste agrupamento sejam experenciadas coletivamente como 

polonesas e/ou polônicas? E ainda: como, em muitos casos, seria possível 

visibilizar, para além da fluidez e imediatismo das definições polônicas 

usualmente acionadas em postagens, quais imagens, narrativas, entre demais 

variáveis polonesas e polônicas, seriam majoritariamente eletivas em suas 

frequências, repercussões e desdobramentos como mobilizadoras de 

polonidades?  

Eis que, movido por tais inquietações, fui seguindo rastros polônicos 

através do acompanhamento de postagens associadas a imagens de cunho 

polônico que se sucediam aleatoriamente neste singular agrupamento polônico 

associado ao Facebook. A própria incidência em rede destas mensagens 

associadas a imagens que remetiam a composições de etnicidade acabaram 

determinando a trajetória de rastreamento e agrupamento aleatório destas 

postagens em eixos temáticos polônicos, culminando na minha produção e 
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obtenção de arranjos que resultaram nesta síntese de polonidades em ação, 

mesmo não definitiva, sob o período acompanhado (ver a síntese de eixos 

temáticos polônicos apresentada). 

Foram justamente os efeitos inicialmente causados por esta, 

aparentemente, desordenada e coletiva fabricação sociotécnica de etnicidade 

on line que me levaram a experienciar esse meio de “traduzir” esta conexão de 

heterogêneos actantes em meio a produção de polonidades em rede, tal como 

pode ser apresentado pelos rastros que trilhei neste acompanhamento. Trilhas 

estas que me conduziram, através de postagens suscitadas durante o mês de 

maio de 2016 neste singular agrupamento do facebook, a polonidades que se 

configuraram, coletivamente e associadamente, em combinações de temáticas 

similares e/ou equivalentes como se fossem dinâmicos mosaicos de 

artesanatos, historicidade, religiosidade, festividades, gastronomia, entre 

outras, até a exaustão das ocasiões nas quais as repetições dos temas se 

visibilizaram bem mais que outros direcionamentos temáticos diferenciados. 

Eis que me foram visibilizadas algumas composições de imagens 

(mesmo sendo instáveis e flúidas) acerca do que tem caracterizado as 

polonidades, a Polônia, os poloneses e os polônicos para os actantes/ usuários 

deste agrupamento no Facebook. O acompanhamento dessa sequência 

dinâmica de postagens atreladas às imagens disponibilizadas permitiu 

visibilizar tanto algumas tessituras através dos quais usuários e demais 

actantes associados replicavam o que era concebido como representativo 

desta coletividade sociotécnica e polônica, quanto como coletividades de cunho 

polônico passaram a se constituir como um diversificado mosaico fomentador e 

promovedor de mobilização étnica. 

Com efeito, a sucessão destas postagens aliadas a imagens, ao 

conectarem aspectos históricos, gastronômicos, religiosos, arquitetônicos e 

contemporâneos da Polônia e do sul do Brasil, me levavam a traduzi-las como 

processos de produção e propagação de sentido étnico, polônico, como um 

arranjo dentre outros possíveis de polonidades em ação, que se encadeavam 

pelo próprio dinamismo temporal da timeline deste agrupamento Descendentes 
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de Poloneses no Brasil relacionado ao Facebook.  

Tais rastros de polonidades em termos de postagens aliadas a imagens 

me levaram ao acompanhamento de seu singular processo de modelagem: fui 

conduzido pelos efeitos destas postagens a descrever, em termos 

sociotécnicos, quais eixos temáticos eram esses que, associadamente, 

repercutiam em polonidades. 

O período de rastreamento deste processo de elaboração coletiva deste 

agrupamento do Facebook me levou a traçar composições e dinamizações de 

temas fomentadores de polonidades que, ao serem apresentados 

associadamente sob o mesmo formato em meio à sucessão de postagens, 

muito mais pareciam estar conectados entre si e passavam a visibilizar a 

materialidade destas mesmas polonidades. Assemelhavam-se fortemente à 

tessitura de uma colcha de retalhos que, ao conectarem heterogêneas 

temáticas, propiciaram contemplar o momento de produção de “arranjos” de 

polonidades, mesmo não se constituindo num fato que assumia uma forma fixa 

e estabilizada. 

Assim, foram visibilizadas associações entre aspectos que fomentam de 

pertencimento étnico (polonês e polônico) na medida em que, 

concomitantemente, mostravam-se como mobilizadores da dinamização e 

propagação de expressões de polonidades aglutinadoras deste agrupamento 

em ação no Facebook. Ao me debruçar sobre a dinâmica construção de 

narrativas em meio às postagens de cunho polônico rastreadas, comecei a 

ponderar que o agenciamento das dimensões temáticas presente nas 

postagens, por mais diversificadas que aparentassem nas suas respectivas 

unidades, pareciam potencializar certo chamamento étnico em relação aos 

usuários coparticipantes deste agrupamento em ação, atuando como 

mediadores da construção de formas possíveis de identificação étnica 

polonesa e polônica. Guiando-me pela indagação de ordem sociotécnica O que 

faz fazer a veiculação de tais postagens temáticas se constituírem como fontes 

de expressão e significação de polonidades?, pude prosseguir meu 

rastreamento dos heterogêneos actantes que, associadamente, passavam a 
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tecer, como efeito de suas articulações, uma multiplicidades de postagens 

aliadas à imagens para o que reverberavam como reivindicação étnica, nas 

quais aspectos artesanais, gastronômicos, históricos, religiosos, naturais, entre 

outros, foram acionados e mobilizados como constitutivos da singularidade 

étnica polonesa e, sobretudo peculiares a todos herdeiros desse legado 

polonês, mesmo não sendo poloneses de fato e/ou sem conhecer a Polônia.  

Na trajetória de rastreamento desta mobilização sociotécnica de 

postagens temáticas em meio a este agrupamento em ação direcionado a 

poloneses e descendentes de poloneses no Brasil no Facebook - para além de 

acompanhar como no transcorrer de maio de 2016 heterogêneos mediadores 

(tanto os atrelados mais propriamente ao sistema de busca e veiculação de 

postagens do Facebook, como os usuários humanos associados) foram se 

revelando paulatinamente como impulsionadores e agenciadores de efeitos 

étnicos em roupagens de artesanato, historicidade, arquitetura, religiosidade, 

gastronomia, mídias, entre outros - pude acompanhar como diversos aspectos 

temáticos relacionados ao legado étnico polonês, associadamente, 

sustentavam as narrativas que substanciavam a constituição das expressões 

de polonidades selecionadas. 

A timeline do agrupamento em ação Descendentes de Poloneses no 

Brasil do Facebook – de forma similar ao que ocorre nas demais configurações 

de timeline de agrupamentos on line disponibilizadas por esta rede social - ao 

se mostrar dinamizada por heterogêneos actantes (tanto os usuários e 

administradores da página, como os demais entes portadores de agência, tal 

como todo o processo de filtragem algorítmica de diversos algoritmos 

computacionais), guiaram-me por todo mês de maio de 2016 ao visibilizar 

apenas as publicações temáticas que se mostraram relevantes por este próprio 

mecanismo de ordenação algorítmica neste período acompanhado. Apenas ao 

seguir mais detidamente as postagens exibidas neste agrupamento em ação 

on line no período especificado que foi possível perceber o quanto o repertório 

de publicações postadas por usuários eram analisadas primordialmente pelos 

algoritmos dinamizadores do Facebook que, paulatinamente, iam se revelando 

como significativos protagonistas ao definirem, associadamente a outros 



192 
 

actantes humanos e não humanos, o que estava repercutindo como postagens 

tanto na minha timeline, como na do próprio agrupamento. 

Dentre as tantas mensagens categorizadas e ranquedas por tal filtragem 

algorítmica do Facebook, comecei a seguir as composições de polonidades 

privilegiadas em tais postagens temáticas e, assim, traçar como estavam sendo 

delineadas formas de engajamentos propagadores de etnicidade. 

Em meio a essas heterogêneas e híbridas camadas de seleções e 

filtragens relacionadas às postagens veiculadas neste singular agrupamento do 

Facebook é que, mediante tal ordenação algorítmica que foi orquestrada a 

priori, consegui mapear e sistematizar tais eixos temáticos de polonidades, a 

começar pelo fluído cenário que foi visibilizado pela momentânea coadunação 

de aspectos percebidos como étnicos, religiosos, folclóricos, naturais, 

históricos, gastronômicos e arquitetônicos pelos participantes deste 

agrupamento. 

A sucessiva veiculação e o compartilhamento de postagens a partir de 

heterogêneos actantes em relação a aspectos transmitidos como polonidades 

tornaram perceptível uma heterogênea e contígua produção de dinâmicos 

arranjos de imagens que, associadamente ao que estava sendo disponibilizado 

nessa timeline do Facebook a partir da sequência induzida por actantes 

diversos, tais como os próprios dispositivos algoritmos, me incitaram a compor 

mosaicos, relativos à contínua reunião e conexão de imagens alinhadas entre 

si, que traduziam ação e reconfiguração simultaneamente. 

À proporção que seguia o ritmo de postagens resultante da combinação 

das agências e interferências dos heterogêneos actantes em ação no 

Facebook, iniciei a organização dos eixos temáticos que concatenavam desde 

inscrições referentes ao patriotismo polonês - expresso na difusão de imagens 

da bandeira e de mapas geográficos da Polônia – até a transmissão de 

imagens mais pontuais do que foi concebido polos usuários deste agrupamento 

como elementos representativos da história, religião católica, gastronomia e 

arquitetura polonesa e polônica, a saber: 
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Mosaico 01 -  Cidades polonesas, arquitetura e monumentos da Polônia. 

   

   
Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016. 

 

 Os arranjos temáticos assumiram materialidade, tal como ilustra o 

mosaico acima, como desdobramentos da minha apreensão desse fluxo de 

postagens acopladas a imagens características das inúmeras associações 

possíveis que fomentam a dinamização da rede social Facebook. Seguir tão 

heterogêneos actantes me levou a traçar sequências. Nessa ilustração acima - 

referente às cidades polonesas, arquitetura e monumentos da Polônia – foram 

arrigementadas na margem superior do mosaico, da esquerda para a direita, 

inscrições referentes à Polônia, tal como a paisagem da cidade de Cracóvia, 

seguida da Estátua do Cristo Rei (Pomnik Chrystusa Król) na cidade de 

Świebodzin e da Estátua do Dragão de Wawel (Smok Wawelski) na Cidade de 

Cracóvia. Na margem inferior deste mesmo mosaico, da esquerda para a 

direita, inscrições referentes às cidades polonesas de Varsóvia, Gniezo e 
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Biskupin. 

Mosaico 02 - memes53, símbolos e ilustrações da pátria polonesa. 

   

   

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016. 

 

 

 

                                                           
53

 Sem a pretensão de categorizar ou recuperar a acepção meme a partir de abordagens 
conceituais já estabilizadas no âmbito da ciência moderna, destacarei aqui, para os propósitos 
desta tese, como tais memes de Internet foram visibilizados no decorrer de meu rastreamento 
on line como mediadores na transmissão/transformação de opiniões, sátiras e histórias quanto 
à condição singular, muitas vezes estereotipada, de ser polonês ou descendente de poloneses: 
os memes mostraram-se como constructos midiáticos constituídos por heterogêneos elementos 
digitais, sobretudo imagens associadas a breves posicionamentos, sendo, por vezes, criados e 
veiculados pelos próprios poloneses ou descendentes aliados a demais actantes não humanos, 
com a intenção de satirizar e/ou fazer piadas sobre aspectos que os tornam igualmente 
vinculados à Polônia. 
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Mosaico 03 - Referência ao Holocausto e celebração do início do Roteiro 

turístico “caminhos poloneses” em Áurea/RS 

   

   

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016. 

 

A trajetória de acompanhamento de postagens foi me redirecionando 

gradativamente a sucessões de imagens que contemplaram desde postais da 

Polônia, até roteiros turísticos como os “caminhos poloneses” em Áurea - RS, 

pórticos e placas de cidades, castelos, casas artesanais, fotos de monumentos 

com referências a personagens históricos da Polônia e ao Holocausto de 

judeus em território polonês. As composições dos mosaicos referentes à 

memes, símbolos e ilustrações da pátria polonesa e à Referência ao 

Holocausto e celebração do início do Roteiro turístico Caminhos poloneses em 

Áurea - RS se constituíram igualmente como desdobramentos das associações 

sociotécnicas que abrangeram tais eixos temáticos em reiterado fluxo no 
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Facebook. Sucessivamente, tais imagens foram se conectando entre si e 

assumindo contornos de dimensões de polonidades materializadas que, de 

maneira muito particular e amorfa, evocavam igualmente díspares 

composições e encadeamentos de um sentimento coletivo de pertencimento 

étnico em rede: seja pela sátira estereotipada dos memes que singularizam e 

generalizam polono-brasileiros (inscrições que validam estereótipos sobre uma 

singular tonalidade de pele celta, modos característicos de se expressar e a 

difícil escrita dos sobrenomes); seja pela objetivação do patriotismo e/ou 

orgulho étnico polonês evocado a partir das imbricadas agências de mídias e 

símbolos; seja pelo estímulo à rememoração do holocausto transcorrido no 

passado (inscrições referentes ao Holocausto judeu a partir de menções ao 

Museu Memorial de Auschwitz-Birkenau na Polônia), seja pelas iniciativas de 

empreendedorismo étnico em localidades que já foram redutos de imigrantes 

poloneses (lançamento do Roteiro turístico “Caminhos Poloneses” em Áurea-

RS em 2016, com destaque para a ritualização da oferta do pão e sal que, 

além de ser um ritual religioso para os cristãos, simboliza hospitalidade em 

residências, sobretudo em cerimônias polonesas). 

Quanto às composições dos mosaicos referentes aos arranjos de 

inscrições associadamente de arquitetura e religiosidade polonesa, sobretudo 

mediante as hibridizações entre as dimensões étnicas, religiosas e artísticas 

das redes de polonidades em contínuo fluxo no Facebook, tornaram-se 

perceptíveis no encadeamento dessas postagens: casas antigas 

confeccionadas a partir do aproveitamento de madeiras em diversas 

localidades do sul do Brasil (reconhecidas popularmente entre os pares como 

“casa de polaco”), decorações internas e externas de casas polonesas em 

Zalipie na Polônia (vilarejo pintado à mão), alinhadas à imagens de edificações 

de Igrejas na Polônia e no Brasil, como também à personalidades do 

catolicismo (Santo Papa João Paulo II e Nossa Senhora de Czestochowska), 

dentre outras inscrições associadas como cultos católicos, procissões de 

Corpus Chrsti no Brasil e na Polônia e referências a altares e oratórios, a 

saber: 
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Mosaico 04 - Arquitetura Polonesa  

   

   

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes de 

Poloneses no Brasil, 2016. 
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Mosaico 05 – Sedes de igrejas na Polônia e no Brasil 

   

   

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016. 
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Mosaico 06 –  Santo Papa João Paulo II e Nossa Senhora de Czestochowska 

   

   

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016. 
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Mosaico 07 – Procissões de Corpus Chrsti (Brasil e Polônia) e altares de 

santos católicos 

   

   

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016. 

Têm-se sequências cíclicas de imagens que, como inscrições de 

polonidade articuladas associativamente por inúmeros actantes humanos e não 

humanos, possibilitaram híbridas composições de mediação étnica e religiosa 

em rede. Desses arranjos de imagens arregimentando em mosaicos, 

transcorreram, sobretudo, agências que invocavam e rememoravam modos de 

viver relacionados a inscrições étnicas de residências (beirais nos telhados 

com lambrequins como estilo característico dos imigrantes poloneses); 

composições de edificações de igrejas eslavas no Brasil e na Polônia, 

santuários e paróquias, dentre outras heterogêneas iniciativas enquadradas 

nos repertórios de polonidades vivenciados pelos polono-brasileiros.  
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A reiterada sucessão de postagens traçou igualmente o perfil de 

religiosidade polonesa e polônica como sendo assumidamente católica. 

Alinhado à ordenação algorítmica e à frequência de compartilhamentos que se 

fizeram visíveis neste período, pude seguir reiteradas postagens associadas a 

imagens de igrejas e templos católicos tradicionais em cidades da Polônia e do 

sul do Brasil em estreita conexão tanto com frequentes postagens e menções 

ao Santo Papa polonês João Paulo II, à santa padroeira Nossa Senhora de 

Czestochowa – dentre outras imagens de santos católicos, sobretudo os de 

origem polonesa como Santa Faustina, São Jacinto da Polônia, Santa Edviges 

da Polônia, Santo Estanislau, entre outros - como também com demais 

imagens sagradas expressas em cemitérios poloneses, velas polonesas, 

conventos religiosos, oplatek (pão ázimo), procissões do dia sagrado de 

Corpus Christi (na Polônia e no Brasil), oratórios, altares e livros de orações 

dos antepassados. 

Em relação ao período de acompanhamento destas reiteradas 

postagens evidenciado em rede como rastros e inscrições de polonidades 

neste agrupamento do Facebook, dentre muitas outras híbridas composições 

na fabricação de fatos/feito polônicos, igualmente se configurou a tessitura de 

atributos gastronômicos polônicos em ação. O rastreamento destes sucessivos 

posts mobilizadores de processos de preparação de alimentos e bebidas, 

usualmente, me fizeram remeter à uma origem étnica não essencialmente 

polonesa de muitos destes actantes humanos conectados a outros 

heterogêneos entes que agem associadamente em rede nestas iniciativas de 

postagens e imagens. Emergiram associadamente nesses arranjos temáticos 

diversificados estilos de vida locais (referenciados nas formas de interação e 

hibridização com demais agrupamentos étnicos e/ou estilos de vida nativos 

e/ou campeiros54) vivenciados coletivamente no sul do Brasil que, por vezes, 

                                                           
54 O termo campeiro (a) apresenta-se usualmente utilizado (a) no sul do Brasil em referência às 

pessoas e coisas imbricadas numa rede de relações vistas como nativas, características da 
vida rural vivenciada no Brasil meridional, que conjuga atividades laborais relacionadas à 
pecuária, agricultura, entre outros aspectos em rede. A amplitude dessa rede de associações, 
no entanto, circunscreve, em termos de fronteiras político-geográficas, os estados do sul do 
Brasil e os países vizinhos, Argentina e Uruguai e tem na gastronomia campeira apenas mais 
um dos seus singulares e heterogêneos efeitos. 
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mostravam-se associadamente alinhados à procedência polonesa destes 

mesmos actantes humanos em rede. 

Tais constatações foram efeitos substanciais do que pude visibilizar em 

termos de processos de materialização de polonidades como fatos produzidos 

de forma heterogênea. À proporção que foi sendo traçada uma frequente e 

singular sequência de postagens alinhadas a um repertório de alimentos 

produzidos e/ou mobilizados associadamente por actantes em rede, estes 

desdobramentos propiciariam tanto traçar o processamento de algumas etapas 

necessárias para híbridas combinações de receitas e/ou modos de preparação 

de alimentos relacionados à gastronomia polonesa (com destaque para 

alimentos como bigos, pierogies, golabkis, sopas barszcz, bebidas artesanais 

e/ou insdustrializadas de origem polonesa, etc...), quanto a demais itens 

alimentícios popularmente reconhecidos em toda região sul do Brasil. 

Assim, eram alimentos, ora identificados no repertório do reconhecido 

como gastronomia campeira (tal como a preparação de torresmos, os 

churrascos fogo-de-chão, a preparação de galinhas campeiras no forno à 

lenha, a preparação de embutidos com cortes de carnes derivadas de suínos e 

bovinos, dentre outros alimentos processados de forma mais rústica), ora 

igualmente referenciada no rol de produtos alimentícios associados aos demais 

agrupamentos étnicos que são relacionados às mesmas localidades - tais com 

italianos e alemães - a partir de algumas receitas e modos de preparação 

(cucas, pães caseiros, broas, estoques de conservas, processos de defumação 

de embutidos, entre outros) 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

 

Mosaico 08 – Gastronomia polonesa  

   

 

 

  

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016. 
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Mosaico 09 - Gastronomia campeira 

   

   

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016. 

 

Ao me comprometer com a elaboração de uma descrição sociotécnica 

sobre como tais composições de polonidades se apresentaram em ação on line 

neste agrupamento do Facebook, sobretudo em relação ao acompanhamento 

destas tessituras de postagens específicas que me remeteram à fabricação de 

itens alimentícios relacionados à gastronomia de poloneses e polônicos, 

priorizei acompanhar - em meio a sequencia das postagens visibilizadas neste 

distinto período de mapeamento - o registro das imagens de apropriações de 

“receitas de família” e dos diversificados ingredientes selecionados com o 

intuito de rastrear os percursos de elaboração desses alimentos que 

visibilizaram o processar de polonidades em termos gastronômicos. Isso 

significou, sobretudo, a preocupação em revelar como as agências de 
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dosagens, misturas, períodos de cocção, as formas de manipulação feitas por/ 

em utensílios (panelas, fôrmas, tigelas, entre outros instrumentos de cozinha), 

técnicas e temperaturas específicas propiciaram alimentos com sabores e 

texturas alinhados ao que consideravam como herança cultural polonesa. 

Assim, tornaram-se perceptíveis em rede composições de repertórios de 

postagens e imagens que traçavam o consumo de bebidas polonesas desde 

sua distribuição em caminhões de entrega específicos até a preferência por 

algumas marcas de Vodkas da Polônia, dentre outras bebidas polonesas 

resultantes de processamentos diferenciados, tal como a bebida alcoólica 

hidromel ETG Czwórniak. Quanto aos intentos de visibilidade à produção de 

cerveja polaca caseira (Piwo) em muitas localidades do sul do Brasil, foram 

visibilizados em rede diferenciados tipos de processamentos que, dentre 

nuances e similitudes, mostravam-se associadamente alinhados em relação às 

necessárias etapas: preparação inicial e cozimento dos ingredientes, filtração 

da composição após fermentação da bebida e engarrafamento da bebida, tais 

como ilustrados a seguir: 
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Mosaico 10 - Bebidas Polonesas  

   

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016. 

 

Mosaico 11 - Preparação de cerveja caseira polaca “Piwo” 

    

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016 

 

O continuado acompanhamento desta sucessão de postagens neste 

mesmo agrupamento ainda permitiu visibilizar demais configurações de 

polonidades expressas em tessituras e associações mobilizadoras de 

composições de artesanatos, mídias e festividades em rede. De fato, ao seguir 

concomitantemente múltiplos percursos que tais postagens atreladas a 

ilustrações remetiam, pude rastrear imagens que concatenavam desde o 

processamento heterogêneo e contíguo de artefatos considerados poloneses 

e/ou polônicos, com algumas nuances e particularidades considerando se a 

elaboração tinha sido efetivada em alguma das regiões da Polônia ou por 

descendentes fora da Polônia, dentre os quais polono-brasileiros. Com efeito, 

foi evidenciado associadamente em rede, respectivamente, sequências como a 



207 
 

apresentada pelo Mosaico 14 referente a Artefatos e ornamentações artesanais 

polonesas: elaborações de Wicynanki (arte de papel recortado); pratos 

pirografados em Madeira e pisanki (Ovo em madeira pintado) -, divulgação de 

diversificadas fotos de família – evidenciadas nas ilustrações do Mosaico 13, 

respectivamente: antepassados poloneses ainda na Polônia; uma antiga escola 

polaca no sul do Brasil; Desfile de Etnias (1953) em Curitiba/PR -, até eventos 

de cunho étnico polonês, simultaneamente produzidos no Brasil e na Polônia 

neste mesmo período de rastreamento de polonidades on line no Facebook – 

ilustrações do Mosaico 12 -, entre outras expressões midiáticas que foram se 

delineando sob os diversos formatos e exercendo agências de mediação em 

relação à intensificação e propagação de um sentimento de pertença polonês. 
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Mosaico 12 -  Grupos folclóricos (poloneses e polônicos) e festas polonesas no 

sul do Brasil 

 
  

   

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016 
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Mosaico 13 - Imagens antigas de ancestrais poloneses 

   

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016 
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Mosaico 14 - Artefatos e ornamentações artesanais polonesas 

   

 
  

Fonte: Elaboração do autor, com base em pesquisa virtual comunidade Descendentes 

de Poloneses no Brasil, 2016. 

 



211 
 

 Após essas elucidações de agenciamentos alinhados a heterogêneos 

actantes que foram se revelando a partir do rastreamento das veiculações de 

postagens acopladas a imagens neste agrupamento do Facebook, foi possível 

traçar e descrever alguns contornos reveladores de como redes de etnicidade 

foram confeccionadas e ambientadas igualmente nesta dimensão virtual. 

Seguir tais actantes no Facebook tornou perceptível, invariavelmente, - além de 

visibilizar dinâmicas tramas de polonidades como efeito de manifestações de 

pertencimento étnico negociáveis e plurais -, acompanhar a dinamicidade 

inerente a tais processos fomentadores de etnicidade em rede que foram se 

constituindo hibridamente em meio a tesssituras que alinhavam dispositivos 

técnicos a conteúdos temáticos discursivos (como os referentes à religiosidade, 

folclore, arquitetura, artes, mídias, gastronomia, entre outras composições). 

Acima de tudo, desvelar e ratificar como fatos/feitos polônicos são abrangidos, 

delimitados, articulados e processados a partir de momentâneos interesses 

aliados à múltiplas e heterogêneas associações não necessariamente étnicas, 

entretanto, que propiciaram como efeito visibilidade e reivindicação étnica 

polonesa. 
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4 A REPERCUSSÃO DE VERSÕES DE ETNICIDADE E DEMAIS ACEPÇÕES CORRELATAS: 

RECONHECENDO PERSPECTIVAS E EFEITOS POSSÍVEIS 

Em meio à imersão neste estudo relativo ao acompanhamento de 

polonidades em redes sociotécnicas, um dos aspectos que mais me incitou a 

refletir sobre a minha atuação como pesquisador ao traçar essa trajetória de 

pesquisa foi o gradativo reconhecimento acerca do quanto eu ainda ignorava 

sobre muitos componentes que agiam para a elaboração dessa realidade 

étnica polônica no Brasil e, concomitantemente, do quão relevante seria tal 

aprendizado para minimizar meus estranhamentos iniciais e pré-noções a 

respeito desses polono-brasileiros que me acompanharam nesse período de 

pesquisa e vivências.  

As muitas relações estabelecidas com polono-brasileiros nas mais 

diversas ambiências (trabalho, universidade, sites e redes sociais na internet 

(Facebook), eventos de cunho folclórico e religioso, espaços de sociabilidades 

em geral, etc) me levavam a ponderar acerca da multiplicidade de saberes 

polônicos que estavam a me disponibilizar cotidianamente, sob as mais 

diversas fundamentações, a despertar descrições possíveis acerca do quanto 

agiam em prol de tais polonidades e, sobretudo, a refletir, a partir de minha livre 

inspiração em Despret (2001), como tais saberes teciam versões distintas de 

etnicidade que se entrecruzavam ao se influenciarem e/ou se negarem 

mutuamente. 

Uma versão poderá se articular com outras e com o 
conjunto da cultura, mas estas articulações podem ser 
qualificadas, avaliadas, segundo seu regime de 
coexistência simples, ou em conflito, em negação da 
existência de outras versões ou sua desqualificação, 
emulação, ativação de outras versões, ou ainda simples 
prolongamento (DESPRET,2001, p.39). 

Nesse denso período no qual a pesquisa me levou a compor 

interpretações acerca das tramas de polonidade que acompanhei e descrevi, 

resta-me reconhecer como fui igualmente actante e efeito dessas redes 

sociotécnicas de polonidades. Não há como negligenciar o quanto minhas 

ações também fizeram emergir tais polonidades nas redes sociotécnicas que 
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tenho me debruçado. Do mesmo modo, não há como minimizar como meu 

alicerce de estudos da etnicidade implicou sobre minhas escolhas, atuaram 

sobre a delimitação desse estudo, e, principalmente, me persuadiaram a 

concatenar versões possíveis de etnicidade aos dados polônicos que 

floresciam a cada passo da trilha rumo às polonidades. Assim, apresento nesse 

quarto capítulo a problematização acerca do termo etnicidade, entre demais 

acepções correlatas, quanto aos usos já consolidados que comportam no 

âmbito das Ciências Sociais e, sobremaneira, como se apresentaram 

relevantes para a elaboração de apropriações da etnicidade que comportem a 

extensão e heterogeneidade das redes polonidades em ação como efeito de 

diferenciados actantes em rede. 

4.1 O Patamar das etnicidades: a emergência das etnias 

Postula-se que a emergência da acepção etnia e seus desdobramentos 

foram intensamente mencionados enquanto uma reação “politicamente correta” 

às mudanças ocorridas nos Estados coloniais europeus e em referência aos 

fluxos migratórios de pessoas do Terceiro Mundo em direção à Europa e para 

os Estados Unidos ao término dos anos 194055. 

O cerne da questão era como lidar democraticamente com judeus, 

negros, poloneses, argelinos, chineses, italianos, entre tantos outros que 

passavam a dividir os mesmos estreitos e conturbados espaços urbanos das 

metrópoles americanas e europeias. Veio à tona todo um repertório de ideias e 

estereótipos acerca da diferenciação entre as raças que se mostravam 

                                                           

55
 Para uma maior compreensão acerca do posicionamento do programa das ciências sociais 

em relação a questões interétnicas e raciais e/ou sobre a política imperialista norte-americana 
e europeia no início do séc XX, ver, dentre outros: COHEN, Ronald. Ethnicity: Problem and 
Focus in Anthropology, in Annual Review of Anthropology, vol. 7, 1978, p.379-403; HUGUES, 
Everett C. Colonies, Colonization and Colonialism, in John W. Bennett (Ed.) The New Ethnicity: 
Perspectives From Ethnology, West Publishing CO., First Edition, New York, 1975, p.13-21; 
GLAZER, N. e MOYNHAM, D. Introduction, in Nathan Glazer e Daniel Moynihan (Ed.), 
Ethnicity: Theory and Experience, Harvard University Press, Cambridge,1975, p. 1-26 e 
BANKS, Marcus. Ethnicity: Anthropological Constructions, Routledge, First Edition, London, 
1996. 
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envoltos de etnocentrismo56 e implicaram diretamente numa maior 

preocupação dos cientistas sociais de então, na busca de uma resposta menos 

constrangedora e mais pluralista.  

Dessa forma, tem-se que as acepções etnia e etnicidade57 

correspondem ao fenômeno das interações sociais entre grupos que se veem 

culturalmente diferenciados e que, de uma forma geral, são concatenados de 

modo desigual e irregular. Nesses termos, percebe-se que há uma clara 

diferença entre a acepção etnia e cultura à proporção que esta primeira apenas 

se concretiza em meio a situações de interação intercultural, ou melhor, nas 

relações de oposição entre grupos organizados que se veem etnicamente 

diferenciados58.  

Acerca das particularidades que delineiam a acepção etnia, pode-se 

mencionar Cardoso de Oliveira ao analisar tal acepção sob as perspectivas 

“identidade” e “estrutura social”. Segundo este autor, na ambiência da estrutura 

social os diversos grupos (majoritários ou não) estariam dispostos em meio a 

um sistema social cuja dominação de uns para com outros se faz presente, 

sendo tal fenômeno percebido enquanto fricção interétnica.59 

Com efeito, a identidade étnica para Cardoso de Oliveira apresenta-se 

enquanto uma “representação coletiva” a qual indivíduos acionam conforme 

                                                           
56

 Para maiores esclarecimentos acerca de temas como etnicidade e racismo, faz-se 
importante destacar a contribuição de BANTON, Micheal. Ethnic and Racial Consciousness, 
Longman, Second Edition, London, 1997. 

57
 Dá-se aqui uma maior ênfase na perspectiva interacionista e relacional de Fedrik Barth 

acerca das acepções etnia e etnicidade, ver: BARHT, Fredik. Towards Greater Naturalism in 
Conceptualizing Societies, in Conceptualizing Societies, (Ed.) Adam Kuper, First Edition, 
London Routledge, 1992, p.17-33. Diante da perspectiva adotada, percebe-se que não há uma 
grande distinção entre os termos etnia e etnicidade, a não ser pelo fato da segunda invocar, ao 
que me parece, uma maior transitoriedade e dinâmica do papel das etnias. Logo, etnicidade é a 
terminologia que será utilizada de forma mais corrente no decorrer desse trabalho por se 
mostrar mais relacionada à realidade das coletividades estudadas. 

58
 Ver: BARTH, Fredik. Grupos Étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, P. Teorias da 

etnicidade. Seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth, Philippe Poutignat, 
Jocelyne Streiff-Fenard. Tradução de Elcio Fernandes. São Paulo: UNESP, 1998. 

59
 CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. (1976). Identidade, etnia e estrutura social, Editora 

Pioneira, São Paulo. 1976. Postula-se que o termo “fricção interétnica” compreende as 
relações de dominação e/ou assimétricas que são efetivadas em meio aos conflitos interétnicos 
possíveis nas relações de contato entre os grupos diversos. 
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suas inserções nas mais diversas situações de contato com outros grupos em 

determinados contextos sociais60. De fato, a etnia é compreendida como 

fomentadora de formas de interação assimétricas entre grupos culturais num 

palco expresso por um sistema social constituído por relações de dominação. 

Relações estas que se mostram forjadas por “ideologias de caráter 

etnocêntrico” representativas das atuações dos grupos culturais.  

De uma forma analítica, a partir da equiparação da abordagem de 

Cardoso de Oliveira, entre outros autores, que elucubram acerca das acepções 

de etnia, identidade étnica, dentre outros termos similares, pode-se mensurar 

que tais perspectivas teóricas enfatizam aspectos distintos acerca das mesmas 

acepções em questão: umas, de uma forma geral, priorizam a dimensão 

representacional, tais como as fronteiras e/ou ideologias étnicas e as 

identidades61; outras perspectivas assumem uma maior ênfase na dimensão 

mais instrumental e prática dos grupos étnicos e de suas respectivas formas de 

organização, seja esta política ou não, tal como ocorrem com os movimentos 

étnicos e demais associações constituídas por esses grupos62. 
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 Ver Cardoso de Oliveira (1976, p. 5-7). 

61
 Ver: GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1989; 

ISAACS, Harold. Basic Group Identity: The Idols of The Tribe, in Nathan Glazer e Daniel 
Moynihan (Ed.) Ethnicity: Theory and Experience, Harvard University Press, Cambridge,1975, 
p.29-52; PARSONS, Talcott. Some Theoretical Considerations on The Nature and Trends of 
Change of Ethnicity, in Nathan Glazer e Daniel Moynihan (Ed.) Ethnicity: Theory and 
Experience, Harvard University Press, Cambridge, 1975, p.53-83; ARONSON, Dan (1976). 
Ethnicity As a Cultural System: An Introductory Essay, in Frances Henry (Ed.) Ethnicity in The 
Americas, Mouton Publishers, Chicago, First Edition, 1976, p.9-19; CARDOSO DE OLIVEIRA, 
Roberto. Identidade, etnia e estrutura social, Editora Pioneira, São Paulo. 1976; CAIUBY 
NOVAES, Sylvia. Jogos de espelhos: imagens da representação de si através dos outros, 
EDUSP, Primeira Edição, 1993. 

62
 Ver: COHEN, Abner Ed. Urban Ethnicity, First Edition, Tavistock, London, 1974; MITCHELL, 

James. Perceptions of Ethnicity and Ethnic Behaviour: An Empirical Exploration, in Abner 
Cohen (Ed.), Urban ethnicity, London, 1974, p.1-35; BARTH, F. Grupos Étnicos e suas 
fronteiras. In: POUTIGNAT, P. Teorias da etnicidade. Seguido de grupos étnicos e suas 
fronteiras de Fredrik Barth, Philippe Poutignat, Jocelyne Streiff-Fenard. Tradução de Elcio 
Fernandes. São Paulo: UNESP, 1998; HECHTER, Micheal. Rational Choice Theory and The 
Study of Race and Ethnic Relations, in John Rex e David Mason (Ed.) Theories of Race and 
Ethnic Relations, Cambridge University Press, First Paperback Edition, Cambridge, 1986, 
p.264-279; DESPRÉS, Leo (1975). Ethnicity and Ethnic Group Relations in Guyana, in John W. 
Bennett (Ed.) The New Ethnicity: Perspectives from Ethnology, West Publishing CO., First 
Edition, New York, 1975, p.127-147; WALLMAN, Sandra (1986). Ethnicity and The Boundary 
Process in Context, in John Rex e David  Mason (Ed.) Theories of Race and Ethnic Relations, 
Cambridge University Press, First Paperback  Edition, Cambridge, 1986, p.226-245, dentre 
outros... 
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Posto tais nuances entre algumas perspectivas teóricas que contemplam 

acepções de etnicidade, e/ou demais conceitos adjacentes, mais propriamente 

por suas dimensões simbólicas ou práticas, a proposta da tese em questão 

buscou dialogar mais propriamente com perspectivas teóricas que abranjam o 

fenômeno étnico a partir de seu caráter performativo no qual, tal como sinaliza 

Pierre Bourdieu, práticas sociais e discursos mostraram-se concatenados e, 

assim sendo, foram forjados na ação de orientar, individualmente e/ou 

coletivamente, as identidades e fronteiras étnicas e culturais63. 

De uma forma aproximada a este posicionamento teórico, pode-se 

depreender da abordagem de Fredrik Barth, tal como está exposto na sua 

introdução à coletânea “Ethnic Groups and Boundaries” (1969), que este é um 

dos pioneiros cientistas sociais a enfatizar a dimensão organizacional do 

fenômeno étnico ao acionar uma abordagem reconhecida em meio às 

perspectivas interacionistas. Grande parte das análises desenvolvidas por 

cientistas sociais em relação aos grupos culturais, ao menos até o advento de 

abordagens teóricas de cunho interacionista, percebiam os atuais grupos 

reconhecidos enquanto étnicos por “tribos”. A designação “tribo” era percebida 

como um dado à priori a partir da identificação de coletividades culturais 

isoladas e fixas. 

A abordagem de Barth avança na análise do fenômeno étnico à 

proporção que questiona tais perspectivas teóricas que restringem o 

entendimento das “tribos” a meros recipientes de cultura. Nesse sentido, o seu 

posicionamento teórico propôs a sistematização dos caracteres delineadores 

dos grupos étnicos e de suas fronteiras, tais como: - tais grupos garantem sua 

continuidade biológica ao se autoperpetuarem; - a partir da manifestação de 

formas culturais como a língua, parentesco, religião, dentre outros aspectos, 

tais grupos validam o compartilhar de seus respectivos valores culturais 

básicos; - a integração do grupo é forjada em meio a uma teia de interação e 

comunicação e a auto identificação de um grupo étnico, tal como a 

identificação dos demais, se efetiva mediante o reconhecimento mútuo de 
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 Ver: BOURDIEU, Pierre. L'Identité et la Représentation: Élèments pour une réflexion critique 
sur l'idée de région, in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 65 novembre, 1980, p.64. 
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serem integrantes a categorias específicas de interação.64 

Mediante a caracterização dos grupos étnicos desenvolvidas por Barth, 

pode-se sublinhar a adscrição categorial65 como o fator fundamental para a 

definição e composição dos grupos étnicos. Esta se reconhece na 

autoidentificação dos agrupamentos étnicos, tal como foi possível rastrear nas 

composições de identificação efetivadas por polono-brasileiros enquanto 

integrantes de categorias específicas de interação. Para Barth, o ponto crucial 

para o entendimento do fenômeno étnico reside na própria percepção da 

composição dos grupos étnicos a partir dos seus respectivos tipos de 

organização. Nestes termos, pude inicialmente contemplar as fluídas acepções 

poloneses, polacos e polônicos sendo compreendidos como categorias de 

adscrição que viabilizavam sentimento de pertença de indivíduos e 

coletividades, na mesma proporção que intensificavam a solidariedade interna 

desses agrupamentos. 

Não obstante, a percepção da etnicidade enquanto categoria de 

adscrição possibilitou igualmente a caracterização dos polacos a partir de 

rótulos e/ou estereótipos atribuídos por outros e, até mesmo, assimilados pelos 

próprios polono-brasileiros. Pude observar nesses casos o quanto a etnicidade 

mostrou-se resultante de um processo que se encontrava subdividido em duas 

dimensões quanto a sua atuação em meio às situações de contato intercultural: 

havia uma primeira dimensão subjetiva- expressa na autoidentificação e 

composição interna da solidariedade entre polono-brasileiros; e a segunda 

dimensão que se configurava na adscrição categorial efetivada pelos outros, tal 

como se concretizou nos processos básicos de rotulação e classificação 

presentes nas formulações dos estereótipos66que acompanhei no transcorrer 
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 Ver: BARTH, Fredik (1998). 

65
  Sendo uma tradução do inglês adscriptive, no contexto da obra de Fredrik Barth pode ser 

compreendido enquanto uma identificação, em termos de se encontrar inerente, inscrito e/ou 
inserido numa classe ou grupo. 

66
 Para um maior esclarecimento a respeito, além de BARTH (1998); JENKINS, Richard. Social 

Anthropological Models of Inter-Ethnic Relations, in John Rex e David Mason (Ed.) Theories of 
Race and Ethnic Relations, Cambridge University Press, First Paperback Edition, Cambridge, 
1986, p.170-186; CAIUBY NOVAES, Sylvia. Jogos de espelhos: imagens da representação de 
si através dos outros, EDUSP, Primeira Edição, 1993, entre outros. 
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da pesquisa. 

Assim sendo, pude igualmente acompanhar que existência da 

pervasividade característica dos processos étnicos se configurou mediante a 

composição dos agenciamentos étnicos entre polono-brasileiros enquanto tipos 

sociais de organização que são engendradas em situações de contato. Tal 

como salienta Barth, tal realidade se efetiva mediante a dinamicidade de uma 

série de elementos culturais que jamais se mostram fixos e imutáveis nas 

composições dos grupos étnicos. Faz-se importante sublinhar que, conforme a 

abordagem de Barth, os processos de etnização estão muito mais focados na 

manutenção de sua configuração organizacional do que propriamente na 

matéria cultural que substancializa tais grupos, o que, de certa forma, foi algo 

reiteradamente observado nas diversificadas composições de redes de 

polonidades sociotécnicas que pude rastrear. 

Neste sentido, tornou-se perceptível que a composições dos 

agrupamentos polônicos acompanhados assumiram trajetórias específicas e/ou 

exclusivas mediante o reconhecimento da não existência de valores e demais 

elementos culturais (diacríticos) inerentemente étnicos. Tal como sinaliza Barth, 

o mais importante a ser averiguado se faz presente nas formas como os grupos 

organizam suas experiências cotidianamente e, sobretudo, na percepção dos 

meios pelos quais os valores, fronteiras étnicas e demais traços culturais são 

veiculados e manipulados nas relações e contatos interétnicos. 

Contrariamente ao que fora censurado por Ronald Cohen ao modelo 

teórico desenvolvido por Barth, as relações étnicas devem ser compreendidas 

enquanto instrumentos sociopolíticos em meio às interações entre grupos 

diferenciados culturalmente. Para Cohen haveria um equívoco na abordagem 

de Barth por este, supostamente, ao reificar processos e fronteiras étnicas 

enquanto tipos de organização exclusivos promovedores da continuidade dos 

grupos étnicos, isto poderia ocasionar igualmente a reificação da matéria 

cultural peculiar a tais grupos, os tornando imutáveis em termos 
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organizacionais67. Por outro lado, pode-se reconhecer que tal crítica não se 

confirma inteiramente no modelo teórico de Barth à proporção que este orienta 

sua ênfase para as formas como as experiências culturais dos grupos são 

organizadas socialmente, logo, torna possível a compreensão de que os 

processos étnicos encaminhados pelos grupos são confeccionados 

dinamicamente nas suas interações com os outros68, tal como pude igualmente 

relatar a partir das descrições sociotécnicas acercas de fatos/feitos polônicos. 

Em nome da resolução desse impasse, postula-se que a abordagem de 

Barth dá margem a uma compreensão acerca da acepção de etnicidade que a 

confere de flexibilidade e continuidade, ou melhor, de estabilidade e 

transformação simultaneamente. Tal premissa se justificou em meio a minha 

pesquisa na medida em que os fenômenos polônicos que acompanhei foram 

inteiramente percebidos a partir das manipulações e estratégias cotidianas 

efetivadas pelos membros de cada agrupamento conforme as formas de 

organização de suas experiências coletivas, o que não condiz com elementos 

culturais e fronteiras étnicas estáticas e/ou reificadas mediante os processos de 

interação interétnicos. 

A abordagem de Barth acerca do fenômeno étnico, ao concentrar seus 

esforços nas formas como os processos étnicos se constituem e tem 

continuidade, foi de suma relevância para que eu ponderasse acerca de 

demais alternativas de análise, tal como a abordagem da teoria ator-rede 

acionada na produção dessa tese. 

Tal como pode ser averiguado em demais trabalhos de Barth, como 

também no exercício etnográfico que experienciei na presente tese, 

possibilidades de composições étnicas emergiram como instrumentos 

sóciopolíticos que se mostraram arranjados e/ou manipulados.  
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 Ver: COHEN, Ronald. Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology, in Annual Review of 
Anthropology, vol. 7, 1978, p. 379-403. 

68
 Para maior esclarecimento a respeito, ver: BARTH, Fredik. Towards Greater Naturalism in 

Conceptualizing Societies, in Conceptualizing Societies, (Ed.) Adam Kuper, First Edition, 
London Routledge, 1992, p.17-33. 
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Em meio a pesquisas que problematizam formas de relações étnicas 

enquanto instrumentos sóciopolíticos, algumas enfatizam a dimensão 

representacional dos fenômenos étnicos, nas quais buscam compreender 

como tais identidades étnicas são constituídas em situações de contato 

interétnico69. 

Nesses termos, paulatinamente pude averiguar que as redes de 

polonidades que estavam sendo observadas se revelavam como um produto 

sociotécnico, efeito igualmente de heterogêneos actantes, entre as quais 

representações coletivas, que fomentaram todo um aparato cultural, identitário 

e ideológico, tal como de fronteiras étnicas, em meio a situações de contato 

interétnico observadas. Compreendi que as configurações de fenômenos 

étnicos que analisei em meio aos polono-brasileiros se efetivaram igualmente 

mediante um complexo de representações coletivas que são fabricadas em 

situações de contato interétnico. Sistemas de representações que foram 

igualmente responsáveis pela confecção das fronteiras étnicas, tais como das 

demais composições ideológicas étnicas e identitárias pertinentes às suas 

diversificadas coletividades, ao serem elaboradas diferentemente em meio as 

diversificadas situações rastreadas enquanto instrumentos viabilizadores de 

situações de contato assimétricas nas quais a etnicidade se evidenciou. 

Para outros autores a relação entre etnicidade e ideologia também se 

faz pertinente. Conforme a perspectiva teórica de Dan Aronson, as diferenças 

culturais são responsáveis por engendrarem nos grupos composições 

ideológicas étnicas distintas. Logo, as formas de etnicidade com seus 

respectivos símbolos étnicos mostram-se como produtos sociais das diferenças 

culturais e, mais propriamente, de situações de contato assimétricas que 

propiciam o conflito de interesses e visões de mundo. Portanto, a etnicidade 

[...] cria consciência coletiva, produz afirmações sobre a 
condição e perspectiva da sociedade (vista como certos tipos 
de nós e eles), tornando possível o compromisso e as ações 

                                                           
69

 Ver, dentre outros, CARDODO DE OLIVEIRA, Roberto. Identidade, etnia e estrutura social, 
Editora Pioneira, São Paulo 1976; ARONSON, Dan. Ethnicity As a Cultural System: An 
Introductory Essay, in Frances Henry  (Ed.) Ethnicity in The Americas, Mouton Publishers, 
Chicago, First Edition, 1976, p.9-19. 
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construtivas. A etnicidade deve ser então um tipo particular de 

ideologia.
70

 

Ao analisar como as configurações étnicas são confeccionadas em 

situações de contato interétnico, Aronson desvela duas dimensões que 

asseguram os contornos da etnicidade: o plano discursivo e o plano 

comportamental. Seja na análise da dimensão dircursiva - referente ao âmbito 

da moralidade e a um complexo de valores peculiares a cada grupo que por 

vezes mostram-se antagônicos – seja na dimensão comportamental – referente 

às práticas sócio-culturais e étnicas distintas desses grupos – o autor 

evidencia, de uma forma geral, uma certa percepção de “desengajamento” 

entre os pertencentes desses grupos, principalmente em termos políticos71. 

Tal constatação se justifica para este autor em meio às situações 

interétnicas nas quais indivíduos ou mesmo grande parcela desses grupos em 

interação não tomam partido em relação aos mesmos sentimentos, valores 

coletivos e experiências, repercutindo, por vezes, em formas de exclusão 

social. 

Não obstante, torna-se ainda possível articular o posicionamento de 

Aronson acerca da etnicidade enquanto um sistema cultural com a perspectiva 

do antropólogo Clifford Geertz72, dentre outros autores. Tais perspectivas, de 

certa forma, coadunaram com o entendimento das formas de etnicidade como 

representações coletivas que assumi majoritariamente em relação às 

percepções primeiras sobre os polonos-brasileiros. Foram cruciais para o 

entendimento da elaboração e reprodução de elementos culturais diacríticos 
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 ARONSON, Dan. Ethnicity As a Cultural System: An Introductory Essay, in Frances Henry  
(Ed.) Ethnicity in The Americas, Mouton Publishers, Chicago, First Edition, 1976, p.13 (tradução 
nossa) 
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 Para Aronson (1976:15), o “desengajamento”, principalmente no que concerne à arena 

política, referente a indivíduos e/ou grupos se configura quando “[...] uma ideologia étnica 
afirma que nós não concordamos com os valores essenciais (ou objetivos e fins) do sistema, e 
que nós queremos, consequentemente, ficar sós (talvez com recursos suficientes) para 
podermos perseguir nossos próprios objetivos [...]”.(Tradução nossa). 

72
 Postula-se que a acepção de ideologia para Geertz num sistema cultural que funciona como 

uma teia de significados e orienta as ações humanas a partir de um modelo simbólico ativo 
constituído por imagens, metáforas, esquemas, dentre outros aspectos culturais. Para uma 
maior compreensão a respeito, ver: GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de 
Janeiro: LTC Editora, 1989, p. 215-220. 
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entre os polono-brasileiros que, fossem estes simbólicos ou concretos, 

corporificavam e atualizavam cotidianamente as tradições e ideologias étnicas 

e conferirem às ações dos grupos um sentido social. 

Assim sendo, a etnicidade tornou-se perceptível como categoria em 

meio à minha trajetória de pesquisa na medida em que foi compreendida no 

percurso do acompanhamento de polo-brasileiros, mais precisamente na série 

de elementos culturais diacríticos que demonstraram ter assimilado 

coletivamente para estabelecimento de laços de solidariedade interna entre os 

mesmos. 

Há também outros autores73 que enfatizam como fato primordial o 

entendimento de como as práticas e discursos sociais forjam as relações 

identitárias e interétnicas entre os grupos para, apenas assim, ter subsídios 

para se compreender como se efetiva a elaboração e os arranjos dos atributos 

e valores culturais pelas identidades étnicas. Nesse sentido, pode-se sublinhar 

o posicionamento de Caiuby acerca da composição das identidades: 

[...] a identidade só pode ser evocada no plano do discurso e 
surge como recurso para a criação de um nós coletivo. Este 
nós se refere a uma identidade (igualdade) que efetivamente 
nunca se verifica, mas que é um recurso indispensável ao 

nosso sistema de representações.
74

 

Depreendi igualmente que o surgimento de coletividades étnicas 

polônicas estava vinculado às formas de como as composições de identidade 

étnica estavam sendo instrumentalizadas nas situações de contato interétnico 

com os demais brasileiros e com os poloneses. Tinha objetivo de, sobretudo, 

elaborar, articular e difundir no âmbito discursivo todo um conjunto de valores, 

sentimentos e interesses coletivos enquanto categorias de distinção. Assim 

sendo, as formas de solidariedade rastreadas no âmbito das coletividades 
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 Ver, dentre outras aproximações teóricas possíveis, BOURDIEU, Pierre. Le Nord e Le Midi: 
Contribution a une analyse de l'effet Montesquieu, in Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales, 65 novembre. 1980; CAIUBY NOVAES, Sylvia. Jogos de espelhos: imagens da 
representação de si através dos outros, EDUSP, Primeira Edição. 1993; CARNEIRO DA 
CUNHA, Manuela. Etnicidade: da Cultura Residual mas Irredutível, in Revista de Cultura e 
Política. 1978. 
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 Caiuby Novaes (1993, p. 24). 
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étnicas polônicas investigadas mostraram-se primordialmente comprometidas 

com o consenso de cada coletividade em questão. Tais laços de solidariedade 

desenvolvidos no interior dos agenciamentos polônicos rastreados 

demonstraram igualmente, para além de tornarem perceptíveis como, 

coletivamente, actantes diversos mostram-se enredados em associações 

aliadas a uma mesma moralidade – tal como é teorizado na perspectiva 

sociológica de Durkheim – e assumiram também outra face perante a qual 

situações conflituosas e relações interétnicas adversas e assimétricas com os 

outros, como foi anteriormente mencionado a partir da abordagem teórica de 

Aronson, engendraram demais laços de solidariedade e fundamentaram as 

composições de polonidades e seus respectivos repertórios ideológicos de 

forma contrastiva. 

Algumas proposições podem ser inferidas a partir da apreciação das 

abordagens acerca da etnicidade até então mencionadas, assim: - os 

processos de produção, interiorização e exteriorização de polonidades 

mostraram-se fluídos e se efetivaram igualmente no âmbito das experiências e 

práticas cotidianas dos indivíduos e agrupamentos, como na ambiência dos 

discursos; – A produção e propagação dos aparatos identitários e ideológicos 

em meio aos agrupamentos polônicos fomentaram laços de solidariedade 

social que, seja pela anuência interna dos membros de cada grupo, seja pelo 

contraste e dissenso externo com outros indivíduos e/ou grupos, expressaram 

serem fundamentais para a organização social e corporificação de 

comunidades étnicas. 

A abordagem de Manuela Carneiro da Cunha sobre a dimensão 

organizacional pertinente aos fenômenos étnicos revela-se significativa75. 

Numa breve aproximação com a abordagem de Max Weber76, pode-se 
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 Ver Carneiro da Cunha, 1978. 
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 Conforme o posicionamento de Max Weber, há ações comunitárias específicas que são 

efetivadas e fundamentadas em meio as comunidades étnicas e estas devem ser consideradas 
como ações políticas. Diferentemente do que ocorre com as classes que partilham poderes 
econômicos no âmbito do mercado, os estamentos, tal como o que ocorre nas comunidades 
étnicas, agem de forma similar ao assumirem um tipo de distribuição de poder conforme a 
honra estamental existente e os demais laços de origem social evocados. Para um maior 
esclarecimento a respeito, ver: WEBER, Max. 1992. Ensaios de Sociologia, Ed. Guanabara, 
Rio de Janeiro. 1992, pp.221-222. 
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sublinhar o quanto a autora destaca a importância de se analisar a ambiência 

discursiva e os aspectos organizacionais que circundam os grupos étnicos 

enquanto comunidades políticas. Por outro lado, há outros aspectos que não 

são necessariamente compartilhados pelos autores em questão: se para 

Carneiro da Cunha mede-se o estabelecimento e demais contornos de um 

grupo étnico como comunidade política a partir da construção e manutenção de 

espaços sociais estratégicos, Weber enfatiza primordialmente o aspecto da 

divisão e partilha do poder entre membros pertencentes às organizações 

sociais expressas em comunidades étnicas. 

O posicionamento de Carneiro da Cunha evidencia primordialmente os 

princípios substantivos instrumentalizados pelas identidades étnicas cuja 

linguagem assume um caráter retórico essencial na organização e expressão 

da etnicidade. A linguagem é entendida como constituída e veiculada pelos 

indivíduos e grupos de forma estratégica e manipulativa com o objetivo de 

organizar e demarcar politicamente poderes, recursos e áreas sociais em 

disputa pelos grupos e comunidades étnicas. 

Nesse sentido, a linguagem aplicada à etnicidade, muito além de ser um 

mero meio de comunicação, funcionou em meio ao meu rastreamento de redes 

de polonidades de forma pervasiva, flexível, por vezes resistente – tal como a 

relevância atribuída ao processo ensino/aprendisagem da língua polonesa fora 

da Polônia pelas diretrizes do Plano de Cooperação entre a Polônia e os 

poloneses no exterior (2014), sem comprometer sua atuação como geradora 

de formas de identidades e suas respectivas fronteiras. 

De fato, ao usufruir do seu caráter retórico, a linguagem étnica propicia 

meios para sua compreensão: na mesma proporção que a acepção “retórica”, 

em termos gerais, expressa significados de signos em determinados contextos. 

A etnicidade assim, através dos recursos da linguagem, de forma manipulativa 

e estratégica, executa, dissemina e até mesmo reinventa tradições, valores 

culturais, expressões e significados étnicos como “coisas” atemporais e 

originais e/ou delineadoras de distinção, o que, de certa forma, justifica os 

reiterados esforços de heterogêneos actantes aliados, seja para a 
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implementação de publicações polonicas bilíngues, seja para fomentar um 

maior estretamento de laços entre a Polônia e o Brasil a partir de iniciativas 

diversas, tais como as rastreadas na presente tese. 

Em tempo, o simples comungar de uma origem comum por partes dos 

membros dos agrupamentos polônicos investigados, mesmo havendo o 

reconhecimento de quão forte são os laços de consanguinidade, não se 

revelaram suficientes para alicerçar a unidade de uma identidade étnica, logo, 

as experiências socioculturais vivenciadas pelo polono-brasileiros em meio às 

relações interétnicas rastreadas tornaram perceptíveis um permanente 

remanejamento e atualização de valores e tradições que, em suma, projetavam 

a manutenção organizacional dos respectivos agrupamentos. Para tanto, 

salienta Manuela Carneiro Cunha: 

O significado de um signo não é intrínseco, mas função do 
discurso em que se encontra inserido e de sua estrutura. A 
construção da identidade étnica extrai, assim, da chamada 
tradição elementos culturais que, sob a aparência de serem 
idênticos a si mesmos, ocultam o fato essencial de que, fora do 

todo em que foram criados, seu sentido se alterou.
77

 

Portanto, para Cunha, a etnicidade, através do seu caráter retórico 

específico, aciona sua dimensão discursiva e demais práticas para converter e 

manipular significados, como também para objetivar demais formas 

organizacionais de relações, tais como a de produção, em contextos culturais 

específicos78.  

O posicionamento de Abner Cohen acerca da etnicidade79 mostra-se 

igualmente edificante para a compreensão do fenômeno étnico. Conforme sua 

perspectiva teórica, a etnicidade valida sua potencialidade de objetivação à 
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 Carneiro da Cunha (1978:2). 

78
 A autora Manuela Carneiro da Cunha expressa claramente a particularidade de sua 

abordagem ao tratar as relações de produção enquanto resultantes da própria etnicidade. 
Raciocínio deveras diferente do tão difundido posicionamento teórico de Karl Marx, que, dentre 
outras premissas, afirma que nas sociedades capitalistas ocidentais, as classes sociais são 
engendradas em meio as relações assimétricas de produção. 

79
 Para Abner Cohen: “Etnicidade é essencialmente uma forma de interação entre grupos 

culturais operando em um mesmo contexto.” (Tradução nossa) Ver: COHEN, Abner Ed. 
(1974a). Urban Ethnicity, First Edition, Tavistock, London.  1974. p.xi. 
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proporção que tem meios de impor seu respectivo sistema simbólico – 

expresso por símbolos, valores e demais interesses culturais pertinentes – nas 

vivências e experiências de cada grupo ou comunidade étnica. 

A capacidade de se objetivar da etnicidade está inteiramente vinculada 

ao processo de assimilação de todo um complexo de saberes e valores 

presentes nos sistemas simbólicos (representacionais) e se efetiva em meio às 

práticas e experiências individuais (subjetivas) e coletivas cotidianas dos 

indivíduos de forma reflexiva. Por outro lado, Cohen destaca igualmente a face 

conflituosa e inconciliável desse processo de objetivação da etnicidade. As 

relações entre indivíduos e/ou grupos no decorrer das situações de contato 

interétnico são, por vezes, extremamente opositivas e conflituosas e 

expressam embates assimétricos entre sistemas simbólicos distintos. Tais 

disputas interétnicas almejam, sobretudo, o poder de resolução e repartição 

dos recursos socioculturais e étnicos. Não obstante, 

[...] um grupo étnico não é simplesmente a soma total de seus 
membros individuais, e sua cultura não é a soma total das 
estratégias adotadas por indivíduos isolados. Normas, crenças 
e valores são efetivos e têm seu próprio poder de 
constrangimento simplesmente pelo fato de serem 
representações coletivas de um grupo e estarem moldados 

sobre este grupo.
80

 

Algumas questões se revelam de extrema relevância para Cohen. Um 

ponto importante a ser sublinhado nessa abordagem reside no papel exercido 

pelas representações coletivas. Para o autor, apesar de mencionar a ambiência 

das práticas e ações individuais passíveis de manipulações instrumentais e 

estratégicas nos sistemas simbólicos conforme seus respectivos interesses, a 

desenvoltura de tais práticas e ações já mencionadas está condicionada aos 

sistemas de representações coletivas que, em termos organizacionais, geram 

os sistemas simbólicos vigentes nos grupos e comunidades. 

O autor reconhece certa particularidade que, de certa forma, é 
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compactuada por alguns antropólogos britânicos81, quanto à forma como se 

configuram as relações interétnicas em meio às situações de contato, 

sobretudo, no meio urbano. Ao ilustrar eventos referentes ao tribalismo na 

África, o autor evidencia o quanto a etnicidade apresentava-se valiosa nas 

vivências de indivíduos à proporção que era instrumentalizada para a 

formatação de associações e comunidades, como também para a partilha de 

recursos socioculturais. Assim, pude depreender igualmente que os 

agrupamentos e demais associações de cunho étnicos polônicos se 

organizavam em busca da efetivação coletiva de seus interesses em séries 

informais de atuação que se fundamentaram como instrumento de preservação 

do próprio grupo seja na execução de metas referentes ao grupo e/ou 

reivindicação e concorrência pelo poder e/ou demais recursos. 

Cohen (1974:xvii) salienta que, em termos organizacionais, a 

corporificação de grupos e demais associações étnicas reside muito mais na 

persecução de interesses coletivos comuns do que uma mera obediência a 

demais valores e normas culturais. Enquanto elaborados e articulados 

objetivamente em meio a sistemas simbólicos que lhes fornecem vitalidade e 

motivação, tais interesses coletivos propiciam a manutenção organizacional 

dos grupos e associações. A questão primordial apontada por Cohen em 

relação à forma como a etnicidade é acionada por esses grupos e associações 

encontra-se presente na ausência, em termos gerais, de um maior 

comprometimento e consciência prática formal ou mesmo de agirem em termos 

institucionais, tal como é apregoado pelo Estado e/ou mercado (o que é algo 

um tanto discutível). 

Logo, compreendi a partir dessa abordagem o porquê de dispares 

associações e agenciamentos étnicos polônicos priorizarem se articularem 

mais comumente em séries informais de atuação mediante seus respectivos 

conjuntos de interesses coletivos, simbolizados e constituídos em aspectos 

diacríticos concretos, tais como rituais, formas de relacionamentos, cerimônias, 
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 Destaca-se aqui o repertório de posicionamentos antropológicos britânicos, tal como das 
inovações e demais alterações dos mesmos, em relação ao tribalismo e etnicidade. Ver: 
COHEN, 1974. 
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dentre outras atividades simbólicas. 

Ao estabelecer uma estreita relação entre a propagação da etnicidade e 

o advento de formas de nacionalismo na contemporaneidade, Cohen enfatiza 

igualmente o fato dos pertencentes aos grupos étnicos, na grande maioria das 

vezes, se integrarem, sobremaneira, pervasivamente uns aos outros em 

situações de contato versáteis e descompromissadas, mediante atuações 

sociais informais e, sobretudo, em meio a flexíveis contextos sociais. Tal 

constatação é alicerçada em observações acerca do surgimento de 

movimentos e associações étnicas e/ou nacionalistas nos últimos tempos, 

sobretudo em circunstâncias de aparente “desordem social”, nos quais se 

depreende que, mesmo não se nivelando ao Estado e ao mercado, se 

constituem institucionalmente a partir de atuações formais nas quais tais 

indivíduos integrantes desses grupos e demais associações já mencionados 

persistiam em meio às situações de controvérsias e extraiam dessa conjuntura 

meios para se organizarem etnicamente em atuações sociais flexíveis. 

Outros aspectos acerca dos fenômenos étnicos não abarcados por 

Cohen mostram-se imprescindíveis para um maior entendimento da 

organização das experiências cotidianas configuradas na etnicidade. Dentre 

outras questões, Ralph Grillo enfatiza o papel da Solidariedade82. Este autor 

analisa a etnicidade enquanto uma configuração ideológica geradora de laços 

de solidariedade em específicas condições sociais. A etnicidade é tomada em 

termos ideológicos enquanto um sistema simbólico que ordena e classifica a 

realidade social, nesse sentido, enquanto sistema ideológico, ela firma e 

singulariza o conteúdo das interações dos indivíduos e grupos a partir de 

formas de solidariedade que, para o autor em questão, é um aspecto central na 

dimensão étnica dos grupos. Assim, para Grillo, a acepção etnicidade se 

constitui como: 

                                                           
82

 A relevância da “solidariedade”, para além da Abordagem de Ralph Grillo, mostra-se 
presente em demais abordagens sociológicas americanas, tais como as representadas pelos 
autores Talcott Parsons, Glazer, Moynihan, Daniel Horowitz, dentre outros mencionados na 
coletânea de Glazer e Moyniham, ver: GLAZER, N. e MOYNIHAN, D. Ethnicity: Theory and 
Experience, Harvard University Press, Cambridge 1975. 
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[...] classificação ou ordenação do mundo humano em um 
conjunto compreensivo de categorias definidas segundo as 
idéias de uma origem comum, ancestralidade e herança 
cultural. Esta classificação é geralmente uma ideologia que 
especifica a relação entre aqueles com as mesmas ou 
diferentes identidades[...]. Esta ideologia pode ser considerada 
não tanto como prescritiva de solidariedade, mas antes, como 
provedora de um conjunto idéias e símbolos a partir dos quais 
a afirmação da solidariedade (ou oposição) pode ser feita nas 

relações entre grupos e indivíduos.
83

 

Depreendi a partir da abordagem de Grillo uma estreita relação entre o 

papel da solidariedade, a dimensão ideológica e as polonidades: em meio às 

heterogêneas composições étnicas, polônicos mostraram-se cada vez mais 

substancialmente coesos no âmbito das normas e valores coletivo à proporção 

que laços de solidariedade os unificavam e os regiam internamente, sobretudo, 

em termos ideológicos. 

Tal apreciação torna visível o rememorar de um impasse já sinalizado 

em pesquisas efetivadas por Clyde Mitchell e Abner Cohen84 em relação a 

certa incongruência entre o processo de interiorização e legitimação de valores 

étnicos e demais normas coletivas de um lado e as atuações e demais 

comportamento étnicos por outro. Estes autores compreendem esse impasse 

enquanto proveniente muito mais das limitações identificadas nas formas como 

pesquisadores conduzem seus respectivos aparatos teórico-metodológicos ao 

abordar tais situações de contato interétnico do que em relação à forma como 

tais fenômenos étnicos se efetivam na realidade social. 

Ao acionar uma perspectiva diferenciada desses autores, Grillo concilia 

esse desnivelamento entre o processo de assimilação dos valores étnicos 

(dentre demais normas coletivas) e os demais comportamentos 

reconhecidamente étnicos através da análise de tal dilema a partir das lacunas 

nas formas de desvelar os sistemas de classificação e de ação desses grupos 
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ethnicity, Tavistock, London., 1974; MITCHELL, James (1974). Perceptions of Ethnicity and 
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étnicos. Assim, Grillo destaca como os laços simbólicos e morais efetivados 

entre os pertencentes aos grupos étnicos, tais como os laços de parentesco, 

entre outros, estão alicerçados em sistemas representacionais. Tais sistemas 

referendam as atuações individuais e coletivas desses grupos étnicos numa 

conjuntura ideologicamente moldada, expressa, sobretudo, por toda uma 

simbologia (sinais diacríticos), como também pelo evocar de interesses 

pertinentes à coletividade e de laços de solidariedade. 

Mediante esta estreita interação entre os laços de solidariedade, os 

aparatos ideológicos e os interesses coletivos decorrem descontinuidades e 

volubilidade no alicerce informal das ações e comportamentos desses grupos 

étnicos na medida em que tais interesses coletivos e o repertório de sinais 

diacríticos acionados são enormemente imprecisos e propensos à mudança. 

Conforme Grillo, a resposta para tal inconstância na relação entre as variáveis 

apontadas encontra-se no processo de edificação das identidades e nos limites 

fronteiriços étnicos que atuam internamente nos grupos étnicos na composição 

e solidez dos seus respectivos laços de solidariedade.  

Nesses termos, há o reconhecimento de que os laços de solidariedade, 

mesmo sendo elaborados, por vezes, em meio à incongruência entre os 

aparatos ideológicos e a gama de comportamentos acionados pelos grupos, 

refletem, sobretudo, uma “moralidade” maior que, em termos gerais, garante a 

coesão e estabilidade grupal. 

É nesse sentido que se pode assegurar, em concordância com Fredik 

Barth85, que as configurações de identidades étnicas com seus respectivos 

limites fronteiriços demonstram serem muito mais resistentes às intempéries no 

decorrer do tempo e espaço à proporção que se comprometem mais 

fortemente com a constituição dos grupos e comunidades mediante o partilhar 

de interesses comuns e uma trama de laços de solidariedade consensuais. 

Os posicionamentos teóricos acerca da etnicidade até então expostos 

aqui, em suma, reconhecem essa categoria pela sua fundamentação em 
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sistemas simbólicos, como também pela dimensão organizacional dos grupos 

étnicos. Destacou-se, sobretudo, como o processo de confecção da etnicidade, 

em condições dissonantes ou não, valida identidades, aparatos ideológicos e 

limites fronteiriços étnicos simultaneamente dinâmicos e resistentes. A seguir, 

algumas abordagens sociológicas que analisam a etnicidade à luz de 

associações entre os interesses individuais e grupais e demais vínculos 

primordiais. 

4.2 Abordagens sociológicas e a etnicidade: mesma temática, outros 

dilemas 

Abordagens referentes à etnicidade no âmbito da sociologia americana, 

distinta de muitos dos posicionamentos antropológicos mencionados até o 

momento, mostram-se muito mais propensas a caracterizar o fenômeno étnico 

como uma questão pertinente às divisões na estrutura social de sociedades 

pós-industriais86 (nas quais a etnia é percebida como uma categoria, dentre 

outras, tais como, gênero, classe social, e/ou religião) do que propriamente 

avaliar tal fenômeno enquanto resultante de situações de contato interétnico. 

O autor Harold Isaacs em seu posicionamento teórico acerca da 

etnicidade sublinha que o aspecto mais essencial em meio aos demais que 

caracterizam o fenômeno étnico repousa nas formas de solidariedade87, ou 

melhor, nas tramas sociais expressas em primordial ties (traços primordiais) 

que vincula os indivíduos aos seus respectivos grupos de origem. Na 

percepção do mesmo, tais vínculos – manifestos nas narrativas de origem, 

repertório e extensão do vocabulário, religiosidade, sobretudo expressões 

corporais, dentre outras variáveis – funcionam ordenadamente como sinais 

diacríticos quanto aos significados específicos que validam a circunscrição dos 

grupos étnicos, ao mesmo tempo em que integram e identificam os indivíduos 
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aos seus respectivos grupos. 

Isaacs fornece certa centralidade ao corpo, dentre os demais sinais 

diacríticos, como uma das sedes primordiais da etnicidade à proporção que, 

atuando como self, este propicia distinção e vínculos afetivos de pertencimento 

necessários à identificação e indissociabilidade entre os indivíduos e os grupos 

sociais a que pertencem. De fato, as formas de identificação alicerçada no 

corpo se constituem no rol da identidade mais básica e geral na medida em 

que amparam todos os demais diacríticos, tais como o repertório de 

denominações de coisas e pessoas, mitologias, tradições, entre outros. 

Com uma ênfase diferenciada, Glazer e Moynihan reconhecem a 

eminência de uma nova e dinâmica configuração de vida social alicerçada na 

etnicidade que se evidencia pelo seu caráter organizacional e se atualiza 

continuamente. Nessa perspectiva, são sinalizadas circunstâncias, sobretudo 

nas sociedades contemporâneas, nas quais o potencial organizacional se 

efetiva em meio às formas pelas quais os indivíduos administram suas relações 

de solidariedade, tal como os demais anseios e interesses coletivos e/ou 

políticos, sobretudo através de categorias étnicas. Logo, 

[...] um novo elemento na presente situação é que o interesse é 
efetivamente perseguido pelos grupos étnicos hoje, assim 
como os grupos de interesses possam mesmo ser mais 
efetivamente perseguidos. Como formas de identificação social 
e conflito contra aquelas baseadas nas classes – que 
obviamente continuam existindo – nós temos sido 
surpreendidos pela persistência e saliência de formas de 
identificação social e conflito baseadas na etnia. Uma das 
características marcantes da presente situação é que, de fato, 
nós encontramos os grupos étnicos em grande medida 
definidos em termos de interesses, isto é, como grupo de 

interesses 
88

. 

Nesses termos, em conformidade com tais elocubrações, o rastreamento 

de redes de polonidades em ação me sinalizou configurações de mobilização 

coletiva, invariavelmente com um teor muito mais étnico do que propriamente 
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de classe, nas quais agrupamentos e asssociações – a exemplo das situações 

acompanhadas em relação à sedes da BRASPOL - ao articularem toda uma 

trama de relações de solidariedade e interesses, acabaram se projetando 

politicamente em frentes de ação étnicas como meios de obtenção de verbas e 

demais recursos.89 

Abner Cohen, apesar de acatar a preposição que reconhece os grupos 

étnicos enquanto grupos de interesse, em suma, difere da abordagem 

acionada por Glazer e Moynihan na medida em que concebe a atuação de tais 

grupos como associações informais que se constituem em específicas 

situações e condições. Por outro lado, podem-se ressaltar abordagens que 

estão orientadas para uma percepção dos grupos étnicos como novas 

configurações de organização da vida social. Nesse sentido, tais concepções 

validam a efetividade e a formalidade de tais grupos a partir do reconhecimento 

do grande potencial social e político de mobilização dos interesses da 

coletividade e de laços de solidariedade. 

Pode-se retomar aqui o posicionamento de Glazer e Moynihan (1975) 

cujos grupos étnicos são percebidos e delimitados por suas relações de 

rivalidade com as demais esferas da sociedade, tais como as classes sociais e 

o próprio Estado, à medida que se distancia desses últimos ao propor uma 

diversa configuração de laços de solidariedade entre os seus integrantes e, 

assim sendo, ao impor uma nova preposição de ordem coletiva alicerçada em 

variáveis étnicas. 

Ressalta-se aqui o papel estratégico e crucial dos agrupamentos étnicos 

na contemporaneidade em relação à mobilização de interesses pertinente às 

suas respectivas coletividades. De fato, tal como já foi advertido por Glazer e 

Moynihan (1975), muitos agrupamentos étnicos têm assumido o caráter de 

agente político e têm travado embates em muitos palcos, por vezes em 

ambientes que não são institucionalizados, sendo muitas vezes com outros 
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grupos reconhecidamente dominantes por se encontrarem inseridos e/ou 

validados pelo aparelho estatal, tal como, igualmente, foi possível equiparar 

quanto à ampla rede de articulações rastreadas e descritas na presente tese, 

que vincula heterogêneos actantes governamentais, não governamentais, 

dentre outras configurações de actantes e associações que tem concretizado 

redes de polonidades em ação na atualidade. 

De forma aproximada, Leo Després (1975) esboça sua compreensão 

acerca da etnicidade. Respaldado na análise de inúmeras situações nas quais 

a assimetria existente no âmbito da representação política do aparelho estatal 

repercutia diretamente no desnivelamento e estratificação étnica entre 

indivíduos e grupos de uma sociedade, este autor concebe as identidades 

étnicas, para além de ser percebida como patamar da adscrição, sobretudo 

enquanto instrumentos de mobilização coletiva acionados pelos grupos étnicos 

que objetivavam igualdade na disputa por recursos e interesses coletivos junto 

aos grupos dominantes já reconhecidos no âmbito do aparelho estatal. 

Conforme Després (1975), a questão da etnicidade remete diretamente 

a uma negociação acionada por grupos étnicos que objetiva recursos e na qual 

a identidade étnica é tratada como um recurso social, seja ao demonstrar a 

ausência de status imperativo e, consequentemente, ausência de poder pelos 

grupos percebidos como minoritários, seja ao legitimar status e conferir poder a 

grupos já legitimados enquanto dominantes. De forma aproximada, pode-se 

mencionar o posicionamento teórico de Robert Dirks (1975) que, ao enfatizar, 

dentre os tópicos referentes à etnicidade, o problema da marginalização sofrida 

por alguns grupos étnicos, postula que tal processo de marginalização é 

resultante da assimetria existente na concorrência entre as representações 

étnicas expressas na auto-identificação dos próprios grupos étnicos e as 

adscrições categoriais exercidas pelos demais grupos. Em suma, tais 

elocubrações me possibilitaram conjecturar igualmente que muitos dos 

processos de elaboração de polonidades acompanhados em meio a trajetória 

de pesquisa tornaram perceptíveis formas de manipulação de repertórios de 

uma identidade étnica que eram disputados e negociados como recursos e os 

“polacos” de outrora tomados como marginalizados nas relações interétnicas 
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são justamente aqueles que dispõem de um status inferior, de expressividade 

de poder dentre as demais composições de agrupamentos étnicos associados 

a outros descendentes de imigrantes que se fazem presentes no Brasil 

meridional. 

A significativa presença de grupos e comunidades étnicas que tem se 

constituído no âmbito político em todo cenário mundial, tem expressado, 

sobretudo, iniciativas que vão de encontro a posturas imperativas e 

homogeneizantes de muitos Estados nacionais. De fato, tais iniciativas de 

cunho étnico para além de expressarem interesses que são mobilizados por 

indivíduos, grupos e comunidades, se constituem igualmente como vinculações 

identitárias distintas que são operacionalizadas e reivindicadas em nome de 

suas diferenças valorativas, sobretudo assumindo um caráter normativo. É 

justamente nesses termos que “(...) como uma idéia política, como um princípio 

de mobilização, a etnicidade em nossos dias tem se espalhado em todo mundo 

com a curiosa consequência da semelhança e distinção(...)”90. 

Essas vinculações étnicas podem ser apreciadas a partir de duas 

dimensões: se, por um lado, uma dessas dimensões pode ser avaliada por 

uma face com um teor mais negativo, há uma dimensão claramente positiva, tal 

como evidenciam Glazer e Moynihan91, que tem visibilidade nas relações 

elaboradas etnicamente e contribuem para o estabelecimento e fortalecimento 

de uma gama de normas e valores almejados por cada grupo, sobretudo, a 

igualdade de condições, meios e recursos dentro dessa configuração de 

sociedade plural que tem se desenhado no Brasil na contemporaneidade. 

Assim, é salutar destacar que não há como ocultar as diversas iniciativas 

dessas novas configurações de organização social expressas sobretudo pelas 
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organizações étnicas, tais como as empreendidas por poloneses e seus 

descendentes mundo a fora (a exemplo das iniciativas fomentadas pela Escola 

de Líderes Animadores Polônicos em vários países nos quais existem 

poloneses e/ou descendentes). De fato, demonstram aprimorar sua atuação 

política, tal como através de movimentos sociais a partir da atualização de seus 

propósitos em meio à arena política dessa sociedade plural, seja ao fundar ou 

se filiarem a demais associações comprometidas com a mesma causa étnica, 

seja ao buscar meios de cada vez maior institucionalização e demarcação de 

um maior espaço em termos políticos. 

De forma contrária ao posicionamento de Aronson que reconhecia a 

acepção etnicidade enquanto resultante da assimetria étnica entre indivíduos e 

grupos em termos de desengajamento, a perspectiva de Glazer e Moynihan 

enfoca principalmente a dimensão positiva que circunscreve a etnicidade, 

expressa, mormente no caráter de uma maior promoção de participação e 

mobilização política no âmbito desse cenário mundial globalizado. Este último 

posicionamento pode ser melhor elucidado mediante uma melhor compreensão 

das configurações identitárias e étnicas e suas respectivas fronteiras na 

medida em que estas podem ser, de certa forma, responsabilizadas pela 

ampliação das disputas e confrontos na arena política no referente à 

composição de forças e agentes políticos em questão. 

Dessa forma, as fronteiras que margeiam a etnicidade podem ser 

avaliadas, para além de meros limites que dão coerência e concretude aos 

diversos grupos culturais e étnicos, como meios de luta, sobretudo pela 

capacidade que estas possuem de convocar adeptos enquanto coletividades 

guiadas por interesses distintos para fazer frente aos Estados, e, assim sendo, 

objetivar recursos e ratificar suas respectivas existências e sua posição coletiva 

de forma ostensiva. 

A perspectiva teórica de Pierre Bourdieu92 ao ser aproximada às 

análises acerca da etnicidade permite uma compreensão da mesma enquanto 
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se constituindo frente aos Estados e/ou demais agentes políticos em meio a 

uma teia de conflitos em torno do poder e todo um processo de negociação em 

torno da repartição de recursos. De fato, a demarcação de posições e espaços 

e suas respectivas fronteiras étnicas, tal como a própria visibilidade e 

dinamicidade de iniciativas coletivas de cunho étnico empreendidas 

associadamente entre poloneses, polono-brasileiros, entre heterogêneas 

entidades e organizações dos distintos países associados, estão atreladas a 

constantes tomadas de posição que selecionam os valores e as regras que 

devem ser negociadas e legitimadas. 

Segundo o posicionamento de Donald Horowitz, a intensidade e/ou 

fluidez das identidades étnicas e suas respectivas fronteiras, enquanto 

intercambiáveis e múltiplas, seguem o ritmo das frentes de ação dos indivíduos 

e grupos conforme o contexto de interação, ou seja: 

(...) enquanto as identidades tendem a se expandir em um 
contexto de expansão, frequentemente moldado por fronteiras 
territoriais expansivas, por outro lado elas tendem a se contrair 
em contextos comprimidos, novamente definidos 

frequentemente pela contração de fronteiras
93

. 

Tais frentes de ação coletivas apresentam-se como iniciativas políticas à 

proporção que refletem, sob a face de identidade étnica, os interesses e a 

consciência dos grupos nos quais se originam, sobretudo por se mostrarem 

capazes de captar recursos e de transformar a amplitude de suas fronteiras. 

Horowitz ainda afirma: 

(...) muitas identidades se encontram no processo de serem 
abandonadas por novas, e por esta razão mais de uma 
identidade é frequentemente afirmada pelas pessoas. Mesmo 
sem ser uma situação transitória, múltiplas identidades 
adscritas são a regra, particularmente onde várias identidades 
estão em diferentes níveis de generalidade. Uma pessoa que 
se identifica como membro de um pequeno grupo familiar ou 
clã, por alguns motivos pode também considerar a si mesmo 
como membro de uma agregação étnica maior, nacionalidade 
ou raça. A identidade adscrita é decisivamente contextual. Ela 
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integra múltiplos níveis ou laços e muda de acordo com o 

ambiente
94

. 

Horowitz ao se mostrar vinculado a uma perspectiva mais dinâmica de 

etnicidade, expressa numa configuração específica de consciência coletiva a 

orientar politicamente ações e mobilizações de indivíduos em grupos 

etnicamente organizados, questiona de forma veemente os posicionamentos 

teóricos dos reconhecidos como “primordialistas”. De fato, estes últimos ao 

assumirem, de uma forma geral, posicionamentos acerca da etnicidade que se 

assemelham no concernente a existência de um “caráter primordial” alicerçado 

por traços primordiais, tais como a origem comum, a tradição, os laços de 

sangue, dentre outros tantos diacríticos, se distanciam enormemente da 

perspectiva dinâmica adotada por Horowitz. 

A função da etnicidade a partir da percepção de Horowitz apresenta-se 

expressa nos grupos e associações de caráter étnico que se articulam 

politicamente em identidades múltiplas e flexíveis, tal como também me foi 

possível associar aos agrupamentos polônicos em rede que se fizeram 

relevantes em minhas iniciativas de rastreamento de polonidades a partir de 

suas agências sociotécnicas. Todavia, apesar de muitos aspectos em comum, 

tais configurações de ação coletiva de caráter étnico se singularizam das 

demais formas de ação coletiva à proporção que se distinguem nas formas que 

concretizam tipos característicos de solidariedade no âmbito interno dos grupos 

e associações. 

De certa forma, a compartilhar dessa perspectiva de etnicidade, pode-se 

mencionar ainda o posicionamento de Talcott Parsons, 

(...) parece geralmente aceita a ideia de que o que chamamos 
de etnicidade seja um focus primário da identidade de um 
grupo, isto é, a organização da pluralidade de pessoas em 
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grupos distintos e segundo, de solidariedade e lealdade de 

membros individuais aos seus respectivos grupos.
95

 

Para Parsons, a etnicidade apresenta-se como um focus primário 

baseada num sentimento de pertença e origem comum que assegura 

internamente os contornos e consistência de cada grupo e/ou associação 

étnica, como também os direciona para ações coletivas. Assim, ao se efetivar 

através de vínculos de solidariedade e sinais diacríticos de geração em 

geração, de forma primordial, exclusiva e específica, a etnicidade assegura a 

perpetuação do que é estipulado enquanto herança cultural e, sobretudo, da 

segurança e contrato social, tão imprescindível para a sobrevivência dos 

grupos. 

Torna-se claro na abordagem de Parsons que o aspecto fundamental 

sublinhado reside na possibilidade de assegurar a continuidade da 

solidariedade interna de cada grupo – percebida como propriedade dos grupos 

– sobretudo a manutenção do contrato social, propiciadores de certas 

configurações de ação coletiva, tais como aquelas alicerçadas em 

representações simbólicas do sangue e da lei96. De fato, a solidariedade 

interna a cada grupo é vista enquanto propriedade nesse contexto à proporção 

que ela materializa, através de concepções da tradição (sangue) e do contrato 

(lei), os valores compartilhados e, acima de tudo, a adesão dos membros e, 

consequentemente, a sobrevivência dos grupos e associações. 

Assim, para Parsons, os grupos se valem da etnicidade ao se permitirem 

ser elaborados sob a formatação de contratos sociais com o intuito de 

segurança da interação social entre os indíviduos. Tal contrato e suas redes de 

interação social são garantidos através de laços primordiais de solidariedade 

que tornam possível a perpetuação de grupos a partir da associação e do 

irmanar dos seus respectivos adeptos. 
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Parsons ainda sublinha que a etnicidade pode igualmente ser definida 

pela adesão voluntária que, alicerçada na assimilação das tradições e no 

sentimento de pertencimento, propicia a lealdade dos membros e, sobretudo, a 

propagação de um processo de solidariedade que acaba por se objetivar na 

configuração de um contrato social. Assim, me foi igualmente possível 

correlacionar ao que me foi transmitido como tradições polonesas entre polono-

brasileiros – ao simbolizar os laços primordiais que interliga os adeptos – e o 

contrato – ao ratificar a adesão voluntária e o compromisso dos envolvidos – 

referendando o teor da etnicidade enquanto focus primário das teias de 

solidariedade mantidas. Conforme Parsons, a consistência efetiva de tal 

contrato social está diretamente vinculada ao equilíbrio das relações entre o 

indivíduo e a sociedade, sendo este mesmo contrato, através da adesão 

voluntária, responsável pelo potencial das redes de solidariedade e 

propriedade de cada grupo étnico. Como sublinha o autor: 

(...) o tipo sociológico ao qual fazemos referência aqui possui 
dois aspectos primários: primeiro, uma tradição cultural 
distintiva e comum aplicada a uma população única; e 
segundo, a equivalência de um contrato social, isto é, um 
componente de status de pertencimento essencialmente 
voluntário. Isto implica a criação de membros independentes da 
rígida e completa determinação da tradição. A comunidade é 
caracterizada pelo equilíbrio entre estes dois componentes 

vitais: a tradição e o “contrato”
97

. 

Depreende-se da exposição de Parsons acima que a etnicidade mostra-

se resultante da relação primordial vivenciada pelo indivíduo em meio ao seu 

grupo de pertença, ou melhor, de relações de solidariedade que se 

fundamentam nas tradições e no contrato. Logo, a comunidade étnica ao se 

comprometer com a determinação coletiva de uma específica ordem moral, 

garante a coesão do grupo a partir dos laços primordiais por um lado, como 

também através das escolhas e ações individuais dos adeptos para a 

composição do contrato. 

Acionando uma inovação em termos de abordagem instrumentalista, 

Micheal Hechter submete uma possibilidade de aprofundamento da análise 
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parsoniana. Este autor conjuga teorias da escolha racional na sua nova 

abordagem com o intento de melhor explicar a versatilidade das situações de 

contato interétnico e dos movimentos étnicos. Na percepção de Hechter, estes 

últimos não se mostram eficazmente desvelados pelo enfoque 

macrossociológico na medida em que tais fenômenos implicam em ações 

coletivas estratégicas de cunho étnico que são efetivadas por indivíduos em 

sistemas específicos. 

Há uma disposição estrutural dos atores e dos demais objetos, recursos 

e informações num sistema. Assim sendo, percebe-se certa dependência de 

um engajamento efetivo dos atores que tenham o intuito de dinamizar sua 

situação social em termos estruturais para que as ações coletivas se realizem 

plenamente. Tal como afirma Hechter: “Os membros de um grupo étnico 

somente se integrarão na ação coletiva se perceberem que, fazendo isso, 

receberão consequentemente algum benefício individual”. (HECHTER, 1986, 

p.271) (tradução própria). 

Nesse sentido, Hechter avalia os grupos étnicos enquanto organizações 

que são propensas a certa dinamicidade e instabilidade à proporção que as 

ações coletivas de cunho étnico que constituem tais grupos são resultantes de 

interesses individuais elaborados em meio a um sistema de relações. Assim: 

(...) as organizações étnicas são críticas por dois aspectos 
básicos. Primeiro, elas são o principal recurso de recompensa 
e punições privadas que motivam a decisão individual em 
participar das ações coletivas. Segundo, porque o cálculo 
individual da relação custo/beneficio depende, em parte, da 
estimativa de sua probabilidade de sucesso em qualquer ação 
coletiva, ou seja, estas organizações étnicas cumprem um 
papel fundamental controlando as informações disponíveis 
para seus membros. (...). Portanto, a possibilidade da ação 
coletiva varia positivamente com a organização dos recursos, a 
monitoração das capacidades, o controle da informação, o 
histórico da distribuição equitativa dos bens coletivos, e a 
adoção de táticas não-violentas para os membros do grupo; 
enquanto negativamente varia de acordo com o tamanho 
organizacional e a capacidade dos antagonistas – incluindo o 

Estado – de punir participantes prospectivamente
98

. 
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Conforme Hechter, apenas a perspectiva teórica da escolha racional 

apresenta meios de como articular e contemplar os planos macro e micro de 

uma mesma análise correspondente à dinamicidade das dimensões que 

contemplam os fenômenos étnicos. Seja para uma maior elucidação das 

relações e conflitos estruturais existentes no âmbito dos vínculos primordiais e 

nas tradições, seja para uma melhor compreensão das atuações e interesses 

individuais, tal como o que se pode depreender das representações, das 

ligações afetivas dos indivíduos e dos demais interesses em jogo, tal como o 

que transcorreu na eleição da nova diretoria para o núcleo da BRASPOL em 

2014.  

Em suma, o posicionamento de Hechter pressupõe que o grupo étnico 

apresenta-se como uma associação singular resultante da mobilização de 

indivíduos pautados por interesses individuais. Dentre outras aptidões, tais 

sujeitos mostram-se capazes de dispor, manipular e instrumentalizar 

informações e demais recursos como meio de execução de objetivos coletivos 

que impliquem em benefícios, sobretudo particulares. 

4.3 O processar das configurações étnicas: o amálgama entre a 

afetividade, memórias, tradições e performances 

Faz-se cada vez mais notório o esforço da opinião pública e 

pesquisadores em geral de melhor interpretar a emergência de processos e 

configurações de etnicidade, o que reflete a importância da dinamicidade e 

complexidade desses fenômenos étnicos. 

Inúmeros questionamentos contemplam estes enfoques acerca da 

etnicidade, entre estes, para o propósito do trabalho em questão, pode-se 

ressaltar a busca pelo entendimento de como as identidades éticas são 

elaboradas e razão pela qual são eleitos alguns sinais diacríticos como marcas 

de pertença a esse grupo de origem respaldado nessa vinculação à Polônia e, 

sobretudo, em que circunstâncias essas configurações étnicas se transformam 

na base para um movimento ou organização social, para mobilizações étnicas 
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e/ou para demais tipos de organização coletiva que expressem algo além da 

rotineira familiaridade étnica cotidiana vivenciada nas comunidades locais. 

Tais indagações e reflexões que circunscrevem as configurações dos 

fenômenos étnicos, de uma forma geral, não se mostram satisfatoriamente 

compreendidos por análises que priorizam o âmbito das informações e demais 

recursos vigentes, as estruturas de ação coletivas ou mesmo o plano dos 

interesses particulares dos indivíduos envolvidos.  

Acredita-se, para os propósitos do escrito em questão, que resoluções 

mais plausíveis para a problemática da etnicidade podem ser elaboradas nas 

investigações que abranjam os processos de construção simbólica dos grupos, 

organizações e comunidades étnicas do que as propostas em pesquisa 

pautadas por abordagens da racionalidade prática ou que comtemplem mais 

precisamente as ações estratégicas de custo-benefício. 

A adesão a tal posicionamento veio inicialmente ao encontro de 

abordagem de Max Weber que, em meio aos seus escritos, identifica os grupos 

étnicos dentre as formas de organização estamental orientadas pela ação 

comunitária (Gesellschaft) e enfatiza a relevância dos vínculos primordiais, tais 

como os sentimentos de consanguinidade e o âmbito das ações racionais com 

relação a valores.99 Pode-se conjecturar uma maior fundamentação acerca do 

posicionamento assumido acima a partir de uma reflexão da abordagem 

weberiana à luz da perspectiva interpretativista de Geertz. 

Compreende-se assim que a etnicidade, enquanto alicerçada em tipos 

simbólicos de ações, apresenta-se como uma configuração ideológica 

fomentadora e fomentada por uma simbologia étnica, engendrados e 

assimilados coletivamente.  Para Geertz, tais configurações de ideologia estão 

baseadas em conexões “primordiais”, tais como as ligações de 

consanguinidade, religiosidade, entre outras possibilidades. A compreensão 
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 “Uma fonte da ação comunitária muito mais problemática do que as circunstâncias tratadas 
até agora é a posse efetivamente baseada na descendência comum de disposições iguais, 
herdadas e hereditariamente transmissíveis: a pertinência à “raça””. WEBER, Max. Economia e 
Sociedade, v 1, Editora UNB, Brasília, 1991, p. 267. Ver menção correspondente ao tema 
igualmente nas páginas 271-272. 
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sobre a demarcação dessas conexões, conforme Geertz, apenas pode ser 

exercida a partir dos sentimentos e significados evocados por elas mesmas, tal 

como afirma: “(...) estas congruências do sangue, língua, costumes e outros 

são tidas como qualidades inefáveis, e às vezes, empoderadas e coercivas 

nelas e por elas mesmas”100. 

A grande questão que perpassa as propostas de pesquisa acerca da 

etnicidade reside na forma de como se debruçar sobre tais fenômenos étnicos 

devido à tamanha complexidade existente. Não se trata de contemplar 

meramente como os indivíduos são impulsionados coletivamente e/ou 

motivados individualmente para ações ou avaliar como informações e recursos 

são dispostos pelos membros de grupos, comunidades e demais associações. 

Trata-se, sobretudo, de se comprometer a priori com uma postura investigatória 

que desde o primeiro momento se atenha aos processos de edificação e 

simbolização das configurações identitárias étnicas. Faz-se necessário não 

acatar comunidades e grupos com seus respectivos repertórios de tradições e 

costumes como fatos “naturais”, dados concretos em si. Eis a importância de 

analisá-los a partir da fluidez, dramaticidade, dinamicidade e reflexividade tão 

pertinentes às ações com seus respectivos significados e apropriações que 

comandam a vida social. 

Mediante essa perspectiva, pode-se correlacioná-la igualmente com a 

acepção de “gêneros performativos”, desenvolvida por Victor Turner101, que 

expressa as ações sociais enquanto “performances”, ou mesmo, 

dramatizações encenadas na vida social. Os indivíduos percebidos enquanto 

atores e suas respectivas ações munidas de significados devem ser 

interpretados através de um patamar sociodramático no qual, em determinados 

contextos, há a interação de todos os aspectos através das vivências 

cotidianas. 
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 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1989, p.259. 
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 Para maiores esclarecimentos acerca das análises de Victor Turner sobre sua perspectiva 

sociodramática e os gêneros performativos, ver: TURNER, Victor. The Anthropology of 
Performance, PAJ Publications, First Edition, New York.  1987. 
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Desde seus primeiros escritos sobre os Ndembu102, percebe-se certa 

inquietude de Victor Turner acerca dos processos rituais103, sobretudo pelas 

dramatizações das ações sociais. Dando sequência aos seus escritos, tal como 

ocorre na obra “The Antropology da Performance” em 1987, Turner se 

posiciona em relação à vida social a concebendo como uma sucessão de 

dramatizações constituída de infindáveis rituais interligados. Richard Schechner 

em meio a um dos seus escritos faz certa menção a Turner: 

(...) havia um processo dinâmico e contínuo que ligava um 
comportamento performativo – nas artes, esportes, rituais e 
dramas – com uma estrutura ética e social: o modo como as 
pessoas pensam e organizam suas vidas e definem os valores 

individuais e coletivos”
104

. 

Assim, em conformidade com essa perspectiva de Turner, pode-se, para 

os propósitos da tese em questão, tomar igualmente os fenômenos étnicos 

polônicos acompanhados como configurações sociodramáticas (e 

sociotécnicas) que organizam e direcionam muitas das experiências cotidianas 

de indivíduos envoltos a demais actantes nesses enredos étnicos.  As 

dramatizações étnicas por se constituírem de forma reflexiva e dinâmica no 

cotidiano desses indivíduos, mostram-se fluidas, conflitivas e variam conforme 

o contexto da encenação social. 

(...) o drama social é uma erupção que ocorre na superfície da 
vida social com suas interações, transações, reciprocidades, 
seus costumes e regularidades, e sequências ordenadas de 
comportamentos. É propelida por paixões, compelida por 
desejos, dominando por vezes qualquer consideração racional, 
ainda que a razão atue como personagem principal no 
estabelecimento das disputas que tomam uma forma 

sociodramática”
105

. 

Sendo uma configuração de interação social singular, a etnicidade - a 
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 TURNER, Victor. La Selva de Los Símbolos, Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid.  
1969. 

103
 TURNER, Victor. (1987: 24-25). 

104
 SCHECHNER, Richard. Victor Turner's Last Adventure, in Victor Turner The Anthropology of 

Performance, PAJ Publications, New York, 1987, p.8. (Tradução nossa). 

105
 TURNER, Victor. (1987:90) (tradução nossa). 
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partir de um repertório de símbolos e valores amalgamados aos sentimentos 

étnicos desenvolvidos pelos indivíduos – se produz e se organiza em meio a 

contextos contrastivos, interétnicos, através de narrativas, discursos sociais e 

demais experiências expressas em relações particulares de adscrição 

categorial, tal como já afirmava Fredik Barth106. 

Nesse sentido, as identificações étnicas não consistem necessariamente 

em traços culturais em si – tais como os laços de consanguinidade, língua e 

religião de origem, dentre outros aspectos. Estas são edificadas, sobretudo, por 

estas relações particulares alicerçadas em discursos e práticas que constituem 

e orientam a vida social e que funcionam como gêneros performativos, ou 

melhor, 

(...) instrumentos cuja realidade total se constitui na encenação 
em sua performance e no seu uso em um contexto social – os 
gêneros performativos não devem ser vistos meramente como 
scripts, cenários, enredos e outras formas de programa. Seu 
significado completo emerge da união do script com os atores e 
a audiência em um momento específico do processo 

sociodramático
107

. 

Assim sendo, o processo de edificação das identificações étnicas 

assumem trajetórias singulares à proporção que emergem de forma 

performativa em meio aos contextos de interação interétnica. É justamente 

nessas situações de contato interétnico constrastivo que são desenvolvidas 

relações de adscrição categorial portadoras de sentido e encenadas entre 

indivíduos – “atores” – pertencentes a comunidades e grupos étnicos 

culturalmente diferenciados. 

Eis aqui um drama social singular legítimo de ser desvelado: 

identificações étnicas entendidas como “performance”, expressas em discursos 

e práticas devidamente organizados e encenados a partir de uma matriz de 

relações pessoais dinamicamente vivenciadas sob formas variadas. Relações 

pessoais estas que produzem e são produzidas cotidianamente e se difundem 
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nos atos de categorização, seja a auto-adscrição internamente veiculada entre 

os “iguais” e externamente em relação aos “outros”108. 

Faz-se relevante reconhecer que tais identificações étnicas de cunho 

performativo, dentre outras configurações identitárias, se apresentam inscritas 

em meio a um campo de forças simbólicas, tal como Pierre Bourdieu já 

elaborou.109 A realidade social mostra-se dinamicamente ordenada e 

negociada por relações de poder que estabelecem verdadeiros embates 

simbólicos entre atores, discursos, estigmas e demais práticas sociais instituem 

que “versão” de ordem social deve prevalecer. Nesse sentido, tais 

identificações étnicas, enquanto performances, igualmente podem ser 

associadas aos momentos de dinamização dos agrupamentos polônicos 

rastreados resultantes da negociação entre heterogêneos actantes em cena. 

Cenários que se apresentam, sobretudo, como campos simbólicos e que 

expõem quais aspectos e sinais diacríticos são acionados e manipulados nas 

mais diversas formas de disputas vivenciadas nas interações e relações 
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 Mostra-se relevante compreender a distinção entre as terminologias “categorização” e “auto-
adscrição” tão acionadas nos estudos acerca da etnicidade, por vezes indiscriminadamente, 
sem a cautela com suas respectivas especificidades (o que tem sido algo peculiar em relação 
ao conceituado trabalho de Fredrik Barth acerca de etnicidade). Obras de Richard Jenkins – 
JENKINS, Richard. Social Anthropological Models of Inter-Ethnic Relations, in John Rex e 
David Mason (Ed.) Theories of Race and Ethnic Relations, Cambridge University Press, First  
Paperback Edition, Cambridge, 1986, p.170-186, ------------. Rethinking Ethnicity: Identity, 
Categorization and Power, in Ethnic and Racial Studies, v.17, n.2, 1994 p.197-223 - sinalizam 
incongruências conceituais e teóricas a respeito da compreensão dessas acepções. Conforme 
Jenkins, “(...) é importante distinguir entre os processos de identificação dos grupos e de 
categorização: o primeiro ocorre dentro das fronteiras étnicas e o segundo ocorre fora ou ao 
longo das linhas étnicas. A categorização, em particular, está intimamente conectada a 
relações de poder e implica a habilidade de um grupo impor, exitosamente, suas categorias de 
adscrição sobre outro grupo de pessoas e sobre os recursos utilizados por tal coletividade 
categorizada” (JENKINS, Richard. 1986: 177). (Tradução nossa). Tal distinção expressa acima 
remete à uma outra igualmente importante: a distinção entre etnicidade e raça. Micheal Banton 
destaca que tal diferenciação crucial reside no fato do termo etnicidade fazer jus aos processos 
de auto-adscrição e o termo raça se referir mais precisamente aos processos de 
categorizações impostas e destinadas externamente quanto às fronteiras entre os grupos. A 
compreensão acerca da forma como dialogam e se integram tais processos, apesar das 
nuances, são de suma importância para uma melhor interpretação dos fenômenos étnicos e 
suas fronteiras. Ver: BANTON, Micheal. Ethnic and Racial Consciousness, Longman, Second 
Edition, London. 1997. 

109
 Conforme Pierre Bourdieu, (1980b:64): “(...) por um efeito que caracteriza propriamente as 

relações de força simbólicas como relações de conhecimento e reconhecimento, os detentores 
da identidade dominada aceitam, na maior parte do tempo tacitamente, ou às vezes 
explicitamente, os princípios de identificação dos quais sua identidade é o produto.” (Tradução 
nossa). BOURDIEU, Pierre. L'Identité et la Représentation: Élèments pour une réflexion critique 
sur l'idée  de région, in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 65 novembre, 1980, p.64.  



248 
 

sociais. É justamente nas disputas entre discursos e práticas articulados 

nessas interações que detentores do poder de atribuir quais versões de ordem 

social são eleitos, tal como ocorreu em relação àqueles actantes que detiveram 

a capacidade de influenciar a categorização e auto-adscrição em meios 

fenômenos étnicos polônicos acompanhados. 

Percebe-se assim, à luz da abordagem de Bourdieu, o quão as 

identificações étnicas de cunho performativo são resultantes de disputas e/ou 

combinações entre representações coletivas em meio aos campos de relações 

simbólicas. Estas identificações étnicas são constituidas e manipuladas a partir 

de discursos mitológicos, e, até mesmo pode-se reconhecer escritos de cunho 

científico, que articulam e organizam as mais diversas práticas sociais 

cotidianas pautadas por interesses e estratégias. Nesse sentido, a disposição e 

organização das vivências cotidianas de cunho étnico polônico rastreadas 

mostraram-se igualmente subjugadas às dinâmicas formas de negociação e 

articulação existentes nos atos de (re)conhecer e (re)interpretar 

“categoremas”110 que, sobretudo, promoveram que “identificação étnica” como 

campo de interações singular deve ser assumida pelos atores em questão. 

Assim, nas palavras de Bourdieu: 

(...) as lutas em torno da identidade étnica ou regional, quer 
dizer, luta em torno de propriedades (estigmas ou emblemas) 
ligadas à origem através do lugar de origem e as fronteiras 
duráveis que lhes são correlativas, como o sotaque, são um 
caso particular de lutas de classificações [auto-adscrições e 
categorizações]. São lutas pelo monopólio do poder de fazer 
ver e fazer crer, de fazer conhecer e fazer reconhecer, de 
impor a definição legítima das divisões do mundo social, e por 
ela, de fazer e desfazer os grupos: estes possuem a 
capacidade de manipular o poder de impor uma visão do 
mundo social através dos princípios de divisão que, quando 
são impostos ao conjunto de outro grupo, formam o sentido e 
consenso sobre o significado e, em particular, sobre a 
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 Nas palavras de Bourdieu (1980), Categorèmes são classificações construídas socialmente 
e respaldadas em representações objetivas e mentais, expressas em emblemas, categorias, 
estereótipos, imagens, etc., que, acima de tudo, objetivam as identidades e identificações 
sociais. 
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identidade e unidade coletiva [para ambos os grupos em 

interação].
111

 

Pode-se depreender dessa reflexão de Bourdieu que as identificações 

étnicas de cunho performático, tal como foi possível averiguar em algumas 

configurações identitárias relacionadas aos “polacos”, editam e reeditam o 

significado de suas categorias e demais comportamentos relativos aos seus 

respectivos grupos étnicos a partir de um campo de disputas pela validação de 

discursos – memórias, valores, normas, mitos e tradições – e práticas – ações 

rituais e/ou estratégicas. Nesses cenários, os atores imaginam, inventam, 

manipulam e concretizam suas próprias formas de conceberem seus grupos 

étnicos, comunidades e respectivas identificações étnicas, em oposição ao 

arsenal de traços culturais dos “outros”. 

Eis aqui uma possibilidade de analogia com o que já fora denominado 

por Benedic Anderson como “comunidades imaginadas”112. Essas 

identificações étnicas, no sentido de performance, se expressam como estilos 

culturais de interação e classificação na medida em que são construídos e re-

construidos em meio a processos de disputas de práticas e discursos que 

simbolizam suas respectivas formas de existência. 

Estes processos dinâmicos e interpretativos de imaginação e criação 

das identificações étnicas perfomativas implicam diretamente no constante 

remanejamento e inovação das representações e imagens que os atores 

nutrem a respeito dos sentidos de pertença étnica. O âmago da etnicidade 

reside justamente nesses discursos e práticas que são (re) criados em meio ao 

propósito constante de estabelecimento de conexões que irmanem a todos 

numa mesma comunidade imaginada e compartilhada de uma forma singular. 

Vê-se aqui que, acima das disputas por recursos e do reconhecimento 

de uma origem comum e/ou de laços primordiais, tal como Manuela Carneiro 

da Cunha já escreveu, a etnicidade emerge como um estilo de linguagem – 
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retórica – que funciona a partir dos símbolos étnicos e fundamenta, mesmo que 

de forma dinâmica e inventiva, as conexões e classificações vivenciadas 

internamente pelos indivíduos nos seus respectivos grupos e comunidades. 

Outra questão de suma importância se constitui na interface memória e 

etnicidade. A correlação entre as acepções “memória” e “etnicidade” tem se 

mostrado amplamente plausível à proporção que, dentre tantas apropriações, 

evidencia a possibilidade de uma investigação mais contundente acerca dos 

processos de construção de identidade e demais identificações étnicas.113 

Para os propósitos da tese em questão, intentou-se inicialmente 

estabelecer tal correlação conceitual com o intuito de melhor elucidar o 

patamar de relações existentes entre a memória dos descendentes de 

poloneses e as suas respectivas performances individuais e/ou coletivas e, 

assim sendo, prover-se de mais instrumentos analíticos para compreender tais 

reconfigurações identitárias e étnicas expressas nas publicações polônicas e 

na dimensão virtual de suas mobilizações de polonidade em rede. 

Em termos teóricos, a acepção “memória” tem se configurado no quadro 

das ciências humanas de forma polissêmica e, assim sendo, tem sido 

enormemente acionada em pesquisas direcionadas aos processos de 

edificação de identidades e demais identificações sociais e étnicas. A reflexão 

em torno da emergência de “memórias coletivas” e formas de identidade social 

traz à tona o reconhecimento do quanto tais variáveis são constructos sociais, 

de teor indiscutivelmente mais subjetivo que objetivo. Variáveis que, acima de 

tudo, são delineadas a partir de aspectos resgatados e selecionados a partir do 

que é sublinhado e rememorado como significativo, como também o que se faz 

necessário ser esquecido e não contemplado114. 
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  Muitas são as produções memorialísticas produzidas pelos descendentes de imigrantes, 
normalmente a enfatizar trajetórias familiares. Entretanto, dentre as abordagens antropológicas 
referentes a reconstruções do “passado” de descendentes de imigrante, pode-se mencionar: 
ZANINI, Maria Catarina C. Italianidade no Brasil meridional: a construção da identidade étnica 
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114
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A abordagem de Maurice Halbswachs115 permite depreender que, 

enquanto vinculado ao grupo que se constituiu em torno de Émile Durkheim 

(Escola Sociológica Francesa), sua inclinação pela sociologia durkheimiana o 

faz conceber a memória como fato social. Nesse sentido, a memória é 

interpretada como algo que garantiria formas de solidariedade e coesão aos 

grupos sociais, e, consequentemente, alicerçava identidades sociais.  

Aspecto importante a ser destacado da abordagem de Halbswachs que 

se mostra pertinente para a tese em questão encontra-se na forma como este 

aprecia as vivências das memórias pelos indivíduos e grupos. Tais vivências, 

seja nas suas experimentações primeiras, seja nas suas rememorações 

posteriores, tornam-se exequíveis e lembradas mediantes relações sociais 

efetivadas em meio a grupos e espaços sociais distintos que serão 

denominados por este autor enquanto “quadros sociais da memória”. A 

definição dos “quadros sociais da memória” como instrumentos de que a 

memória coletiva se serve para recompor uma imagem do passado que 

concorde em cada época com os pensamentos dominantes da sociedade pode 

ser plenamente adequado aos processos de revitalização de etnicidade do 

presente na medida em que funcionam como princípios de organização, 

articulados com representações individuais específicas acionadas pelos 

indivíduos, que reedificam e reestruturam recordações acerca do passado de 

acordo com o que é exigido no presente. 

Tal obra de Halbwachs esclarece que os “quadros” sociais, ao 

ordenarem o recordar e a reedificação da memória, emergem como “moldes” 

exteriores que se impõem sobre os sujeitos e que são produzidos e utilizados 

por grupos igualmente objetificados. Nestes quadros estão inclusos tanto as 

profissões, habilidades, orientações e demais qualidades, como também a 

família e demais grupos de convívio e referência, tais como os étnicos, dentre 

outros. 

Tal explanação apresenta-se facilmente correlacionável com o que 

transcorre com os descendentes poloneses em diversas localidades do Brasil 
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meridional sob dois aspectos: a priori pelo fato de muitos desses indivíduos se 

constituírem como agentes de edificação de identificações étnicas a partir de 

percepções acerca de um passado de imigração comum no qual, 

reiteradamente, adequam e retificam fatos do presente. Num segundo plano, 

não pouco relevante, a constante reestruturação dessa lembrança de passado 

comum em prol das identificações étnicas do presente mostra-se subordinada 

às relações de poder e à autoridade que são inerentes aos processos de 

seleção e conservação da memória social. Atenta-se aqui para a constatação 

de indivíduos que se comportam e são autorizados a representarem os 

polônicos dos distintos grupos e comunidades por serem reconhecidos 

enquanto “guardiões da memória” (mesmo que, por vezes, tenham tal condição 

contestada em meio a embates simbólicos por outros que almejam o mesmo 

reconhecimento). Mediante o status auferido por esta posição, tais “guardiões 

da memória” representam os demais polônicos dos seus respectivos grupos 

sociais, sobretudo ao usufruírem do poder de selecionar traços diacríticos que 

devem ser selecionados em meio aos processos de elaboração e consolidação 

da memória social para edificarem os contornos de uma identidade étnica. 

Contudo, mediante a amplitude de interpretações possíveis da acepção 

“memória” na abordagem de Halbswachs, vale a pena arriscar algumas 

ressalvas para o propósito da tese em questão. Percebe-se que, em várias 

ocasiões, ao utilizar a acepção “memória”, Halbswachs opera uma dupla 

possibilidade: ora como faculdade humana, ou mesmo, capacidade de lembra-

se de ocorrências e demais situações transcorridas, ora como o próprio 

conteúdo dessas ocorrências e situações, tais como as lembranças descritas 

ou acionadas por alguém. 

Outra duplicidade de emprego de terminologia em Halbswachs é 

reconhecida no termo “coletivo”. Há trechos de sua abordagem que o coletivo é 

tratado como um conjunto de recordações atribuídas a um grupo social 

específico, logo, a memória coletiva apresenta-se como lembranças partilhadas 

entre pertencentes a um dado grupo. Em outras ocasiões, contudo, entende-se 

o termo “coletivo” com relação aos aspectos constituintes do caráter social que 

se mostram eficazes nas ocasiões nas quais determinados individuos 



253 
 

recordam-se de algo. São justamente nessas situações que Halbswachs 

enfatiza o desempenho dos constrangimentos sociais que operam nas 

percepções acerca do passado, tais como os aspectos que são coletivamente 

reforçados no conteúdo das lembranças, as pressões para que certas 

interpretações correntes acerca do passado se submetam às necessidades 

presentes, as curvaturas nas recordações respaldadas nas referências de 

tempo e espaço conferidas e consolidadas pelos indivíduos pertencentes a 

grupos específicos. 

Ao ponderar sobre tais possibilidades de apropriações dessas acepções 

em Halbswachs, verifica-se que são justamente suas reflexões em torno da 

memória enquanto recordações do passado que demonstram ser eficazes para 

o propósito desse trabalho. De fato, a partir desta discussão, é possível definir 

como de suma relevância trazer para a análise da etnicidade polônica a 

contribuição de abordagens sobre os usos da memória quanto à exploração 

dos constrangimentos sociais que operam sobre os descendentes de 

poloneses. Percebe-se que, quando estes se referem às suas respectivas 

lembranças de cunho étnico passadas, ou melhor, às condições sociais de 

produção destas lembranças, é possível ponderar, a partir da compreensão 

acerca do funcionamento da memória, como eles “se representam” no sentido 

de pertencimento étnico na atualidade em meio às atuações e performances 

étnicas polônicas. 

Nesse sentido, as proposições teóricas acerca da etnicidade analisadas 

até este ponto, disponibilizam instrumentos analíticos para uma ampla 

compreensão dos fenômenos étnicos enquanto pertencente a um sistema 

simbólico alicerçado em esquemas culturais organizadores da ordem social 

como um todo. 

Dentre as faces assumidas pela etnicidade sugeridas pelo aparato 

teórico pesquisado, pode-se destacar: a etnicidade como expressão simbólica 

que concatena indivíduos, memórias, classificações e demais valores. Pautada 

na integração de interesses individuais e coletivos com ligações por memórias 

e afetividade, a etnicidade estabelece traços culturais que denunciam 
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singularidade e, assim sendo, encadeia laços de solidariedade através de um 

sentido de pertença compartilhado coletivamente; a etnicidade como 

instrumento social e político, cerne de mobilização de anseios individuais e 

coletivos, sobretudo para a disposição dos indivíduos em frentes informais de 

ação, tal como ocorre na emergência de associações e demais grupos étnicos. 

Em meio a outras versões de etnicidade possíveis que podem ser 

correlacionáveis com o propósito da tese em questão, seleciona-se, acima de 

tudo, como afirma Barth, a acepção que a compreende o como cerne das 

interações entre os indivíduos que sobrevive em meio a ações de distinção – 

expressos em atos de se auto-identificar e identificar aos “outros” de forma 

diferenciada e singular. Experiência perfomativa intensa, como é possível inferir 

a partir do posicionamento de Turner, que aciona distinções entre “eus” e 

“outros”, ao trazer para o embate tradições, sentimentos e demais traços 

culturais evocados diferentemente por uns e outros, simultaneamente ao fato 

que delineiam um sentido organizacional para tais interações de cunho étnico 

entre os indivíduos. 

Nesses termos, a partir da reflexão e correlação de muitos aspectos 

relativos aos muitos posicionamentos teóricos acionados, elege-se a 

interpretação de etnicidade como um coletivo igualmente elaborador de 

gêneros performativos e propulsor de processos sociodramáticos nos quais 

identificações, associações e fronteiras étnicas são socialmente dispostas a 

partir da ritualização de vivências cotidianas expressas em dissentimento e 

alteridade. 

Com efeito, é sob tais articulações conceituais de etnicidade em diálogo 

com a abordagem latouriana que essa tese buscou percorrer e analisar esse 

processo de negociação identitária de alguns polonos-brasileiros, entre demais 

actantes, que se vêem associados em rede sociotécnicas por um sentido de 

pertença polônico a desencadearem formas de distinção, expressas, 

sobretudo, pela constituição positiva de polonidades mediante formas de 

etnogêneses, tais como serão elucidadas no sub-capítulo a seguir. 
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4.4 As etnogêneses e o revigorar de etnicidades 

O cenário das últimas décadas tem aduzido inúmeros processos sociais 

desencadeados por coletivos étnicos. Dentre as possibilidades cabíveis para a 

análise de tais fenômenos, algumas pesquisas os têm investigado enquanto 

processos referentes ao que pode ser compreendido enquanto etnogênese. 

Apropriações plurais acerca de tal acepção têm contemplado fenômenos 

distintos. Desde inovações presentes nas propagações de configurações 

sociais de cunho étnico, nas quais são arregimentados muitos grupos 

tradicionais e/ou indígenas que são reconhecidos como filiados a um mesmo 

acervo de valores e tradições ou outros processos que sinalizam para os 

renascimentos de grupos que já se encontravam percebidos pelas populações 

majoritárias circundantes como plenamente miscigenados e aculturados, 

emergem na contemporaneidade a demandar reconhecimento e, 

principalmente, a lutar para aquisição de recursos simbólicos e materiais.116 

Para os propósitos de diálogo com a tese em questão será acionada com uma 

maior exclusividade a abordagem de Miguel Alberto Bartolomé117, 

O termo etnogênese tem sido usado para designar diferentes 
processos sociais protagonizados pelos grupos étnicos. De um 
modo geral a antropologia recorreu ao conceito para descrever 
o desenvolvimento, ao longo da história, das coletividades 
humanas que nomeamos grupos étnicos, na medida em que se 
percebem e são percebidas como formações distintas de 
outros agrupamentos por possuírem um patrimônio linguístico, 
social ou cultural que consideram ou é considerado exclusivo, 
ou seja, o conceito foi cunhado para dar conta do processo 
histórico de configuração de coletividades étnicas como 
resultado de migrações, invasões, conquistas, fissões e fusões. 
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(...) Em outras oportunidades recorreu-se ao mesmo conceito 
para designar o surgimento de novas comunidades que, 
integradas por migrantes ou seus descendentes, reivindicam 
um patrimônio cultural específico para se diferenciarem de 
outras sociedades ou culturas que consideram diversas de sua 
autodefinição social, cultural ou racial (por exemplo grupos 
migratórios interestatais ou comunidades afro-americanas). (...) 
a etnôgenese, ou melhor, as etnogêneses referem-se ao 
dinamismo inerente aos agrupamentos étnicos, cujas lógicas 
sociais revelam uma plasticidade e uma capacidade adaptativa 
que nem sempre foram reconhecidas pela análise 

antropológica
118

. 

Ao partir dessa abordagem, percebe-se o quanto a acepção etnogênese 

tem sido atribuída a trajetórias que expressam iniciativas de politização e 

ativismo cultural e étnico num contínuo e dinâmico processo histórico que 

abrange as mais diversas configurações societárias. Nesse sentido, fenômenos 

reconhecidos como etnôgenese podem ser averiguados tanto nas formas de 

sociedade que antecedem aos Estados nacionais quanto na conjuntura sócio-

histórica contemporânea enquanto expressões de pluralidade cultural dos mais 

distintos agrupamentos humanos. 

Ilustrações referentes a eventos de etnogênese podem ser suscitadas 

ao longo da história da humanidade, dentre as quais, é possível enfatizar 

aqueles pautados nos contextos históricos de levas migratórias por motivações 

diversas, sobretudo econômicas, nas quais os aportes culturais provenientes 

dos seus respectivos grupos iniciais passavam a ser negociados em outros 

territórios e coletividades culturais. 

Não faltam exemplos no âmbito das etnografias e historiografia 

internacional e nacional, tais como foram sinalizados na introdução dessa tese, 

acerca dessas situações de contatos culturais e interétnicos mediados por 

fluxos migratórios nos quais os imigrantes, ao desembarcarem em novas 

realidades, se viam na condição de negociar seus aparatos culturais, 

propiciando a edificação de diferentes trajetórias culturais e étnicas híbridas. 

Tais fenômenos de hibridação compreendiam ações de admissão, permuta e 

associações diversas de traços culturais, como também a confecção de novas 
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versões dos seus respectivos aparatos culturais expressos em outros modos-

de-ser e modos-de-fazer, distintos dos acionados nos seus lugares de origem, 

tal como pode ser averiguado entre os descendentes de poloneses e seus 

respectivos atos de polonidade. 

Acredita-se principalmente que os diversos fenômenos de etnogênese 

devem ser apreciados enquanto inerentes aos agrupamentos humanos na 

medida em que compartilham um mesmo sentido de edificação cultural a partir 

da negociação de experiências socioculturais singulares. Assim sendo, 

consistem em trajetórias de hibridação que, sobretudo em tempos de 

globalização, têm adquirido uma maior visibilidade. Tal suposição mostra-se 

plausível à proporção que é aceito consensualmente nas ciências sociais da 

atualidade conceber as configurações culturais de forma dinâmica e resultante 

da contraposição entre intentos criativos coletivos endógenos e demais 

relações exógenas.   

Pululam no âmbito das etnografias e historiografias nacionais e regionais 

que analisaram dinâmicas migratórias existentes no Brasil meridional 

evidências de situações de contato nas quais as tradições, tanto as de novos 

atores sociais filhos da imigração, quanto dos locais nativos, foram 

reatualizadas culturalmente e etnicamente e, em termos circunstanciais, se 

projetaram dinamicamente numa profusão de agrupamentos étnicos, tal como 

pode ser averiguado em muitas das obras acerca dos descendentes de 

italianos, alemães, poloneses, dentre outras já mencionadas anteriormente. 

Assim, é possível sublinhar a ocorrência de vários fenômenos de 

etnogênese elaborados a partir dos fluxos migratórios direcionados ao Brasil. 

Pode-se depreender mediante tais processos uma série de recomposições 

e/ou reestruturações dos distintos referentes ideológicos e culturais que eram 

acionados pelos imigrantes nas suas localidades originárias e, mediante novas 

interações e situações de contato em solo brasileiro, instrumentalizaram novas 

configurações culturais e étnicas dinamicamente respaldadas numa 

identificação compartilhada. 

Mudam-se os atores alicerçados nas suas respectivas procedências 
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culturais e étnicas, todavia há muitas similitudes quanto ao teor dos dramas 

existenciais vivenciados e encenados nessas múltiplas ambientações locais, 

impressas e virtuais da atualidade: essas novas interações entre polono-

brasileiros, demais brasileiros e poloneses na contemporaneidade, tal como foi 

problematizado nessa pesquisa, tornaram possível o amálgama entres 

comportamentos, valores e agências plurais que repercutiram diretamente nas 

configurações de identificações coletivas culturalmente e etnicamente 

diferenciadas, ou melhor, fabricaram etnogêneses ao constituírem novos 

sujeitos coletivos e híbridos que não existiam anteriormente como tais, se 

equiparados à lógicas puras e ontológicas de se conceber configurações de 

identidade étnica, embora, potencialmente munidos de arcabouços culturais em 

diálogo e viabilizados por tessituras de polonidades coletivas. 

Situações de contato como estas evidenciam o quanto se mostra falho o 

mito da existência de “sociedades puras” no passado e no presente, 

aparatadas em arcabouços culturais específicos e singulares, à proporção que 

levantam a problematização em torno da flexibilidade e adaptabilidade dos 

agrupamentos humanos, sobretudo mediante relações interculturais. 

É justamente mediante tal compreensão que as etnogêneses mostram-

se como processos de edificação de identificações compartilhadas, todavia 

alicerçadas igualmente em tradições culturais preexistentes e no acréscimo de 

demais valorações que se permitiram a construir mediante as novas 

necessidades para que pudessem sustentar suas atuações coletivas. 

Uma das questões que, apesar de complexa, apresenta-se 

enormemente significativa em relação a algumas configurações de etnogênese 

resultantes dos fluxos migratórios na atualidade reside nas possibilidades de 

luta e reivindicação étnica por parte de muitos desses agrupamentos de 

descendentes de imigrantes para se constituírem como coletividades, ou 

melhor, como sujeitos coletivos. Muitos entre estes descendentes têm se 

articulado a partir de grupos e demais associações de cunho étnico e, em 

nome do êxito de suas demandas compartilhadas, têm apresentado e 

articulado formas de negociação tanto em relação às esferas do Estado dos 
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respectivos países dos seus ancestrais, como também, na medida do possível, 

em relação ao aparelho estatal do Brasil. 

Vislumbra-se assim a constituição de novos sujeitos históricos forjados 

em meio às etnogêneses resultantes das massas migratórias que 

incrementaram o que vem a ser o desenhar de um pluriculturalismo à brasileira. 

Sejam encarados por muitos enquanto derivados da globalização ou enquanto 

constructos da pós-modernidade, o fato é que a visibilidade social e política 

adquirida por esses descendentes de imigrantes nas últimas décadas torna o 

processo sócio-histórico vivenciado por estes enquanto relevante objeto da 

reflexão. 

Mostra-se importante principalmente por contrariar expressivamente 

algumas representações hegemônicas, seja do âmbito acadêmico, seja do 

senso comum, que impunham “invisibilidade” ou não depositavam credibilidade 

a tais iniciativas provenientes de grupos minoritários que têm se anunciado 

diferenciados etnicamente ou tradicionalmente. 

De fato, não há como omitir o longo período de predominância de 

representações alicerçadas em impressões e estudos acerca da vida moderna 

que se posicionavam contrárias ou omitiam a permanência e/ou resistência de 

demais fenômenos que fossem de encontro às esferas do Estado-nação – 

identificado pela autoridade de impor uma necessária homogeneização cultural 

nacional e, assim, com autoridade para extirpar possíveis quistos étnicos, em 

nome da integridade da pátria mãe. 

O mesmo ocorre num segundo momento em relação às vertentes de 

pensamento que acatavam enquanto inevitável a crescente homogeneização 

cultural global, uma “americanização” do mundo, principalmente após o 

advento modernidade, e, em consequência dessa conjuntura sócio-histórica, 

uma consequente minimização das manifestações de etnicidade em termos 

locais, regionais e nacionais. 

Contrariamente às especulações de tais análises, vê-se que, ao longo 

dos anos, muitos agrupamentos reconhecidos como tradicionais e/ou minorias 
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étnicas – posição social igualmente reclamada por muitos grupos de 

descendentes de imigrantes – não têm vivido necessariamente em 

insulamentos ou se comportado estaticamente a espera da deterioração 

cultural e étnica plena. Muitos desses agrupamentos e associações de cunho 

étnico têm compartilhado formas de consciência coletiva que os tornam sujeitos 

das dinâmicas de suas próprias trajetórias históricas e, assim sendo, têm 

transcendido as representações exógenas circundantes que os relegavam à 

invisibilidade ou desconheciam o tamanho potencial desses grupos na 

atualidade, tal como pode ser depreendido de obras como as obras de 

Iarochiski (2000), Gluchowski (2005), Wachowicz (1970), dentre muitos outros 

escritos e publicações que são sinalizados no transcorrer da tese. 

Vale ressaltar que, mediante tais publicações polônicas, mesmo diante 

dessas representações contrárias majoritárias, tais presenças tradicionais e/ou 

étnicas nunca estiveram de fato encobertas. O que se percebe claramente é 

que, em alguns casos, faz-se ausente uma maior representatividade acerca da 

existência ou da reivindicação cultural/étnica de alguns indivíduos e coletivos 

no âmbito dos discursos midiáticos, acadêmicos e políticos que, por vezes, 

ainda não autorizaram e/ou legitimaram uma maior visibilidade de algumas 

realidades culturais e étnicas, em detrimento de outras já ostensivamente 

estudadas e divulgadas nas ambiências políticas e científicas. 

Postula-se que iniciativas contínuas de ativismo étnico na 

contemporaneidade têm sutilmente transformado essa realidade. Concomitante 

a essa condição de pouco reconhecimento, muitos desses coletivos étnicos 

percebidos como minoritários, em diferentes localidades e ambientações, tem 

acionado processos de reatualização étnica, enunciadas em diversas tentativas 

para recuperação de traços diacríticos referentes às suas respectivas origens 

culturais e étnicas, tais como: o rememorar e reelaborar de práticas religiosas e 

étnicas, meios de reavivar da língua de origem, a elaboração de artefatos 

étnicos, a composição de grupos folclóricos, a publicação de impressos 

pautados na trajetória histórica e cultural do grupo (escritos que vão desde 

revistas, jornais até genealogias de famílias), e a realização de inúmeros 

eventos típicos. 
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Um aspecto extremamente relevante que se faz presente em muitas 

dessas iniciativas de recuperação étnica é a forma como salientam os traços 

culturais definidores de seu pertencimento étnico. Mostrou-se notório muitas 

vezes nos discursos e narrativas de cunho étnico acionados em depoimentos, 

eventos e publicações em geral, tal como foi descrito na introdução desse 

trabalho, a forma como tais “agentes de polonidade” negam ou minimizam ao 

extremo a coexistência de elementos de sincretismo e a aculturação na 

constituição dos seus respectivos grupos. Mesmo quando reconhecem a 

possibilidade de hibridação cultural, fazem uma leitura acerca dessas práticas 

mediante uma leitura étnica enaltecedora na qual tais empréstimos culturais 

são tratados como iniciativas de resistência nesse novo meio sociocultural e, 

acima de tudo, foram atos imprescindíveis para a reprodução e a regeneração 

étnica e cultural das suas respectivas coletividades. 

Outra questão importante que amiúde se faz presente nas situações de 

contato intercultural, logo, igualmente existente em fenômenos reconhecidos 

como etnogênese, diz respeito às ações expressas nas formas de manutenção 

das fronteiras culturais e étnicas, como também nas elaborações de 

estereótipos e estigmas atribuídos a certos pertencimentos étnicos. 

Muitas são as evidências identificadas na historiografia e etnografias 

nacionais acerca da repercussão dos fluxos migratórios no Brasil que destacam 

situações de estigmatização étnica em decorrência das quais os indivíduos em 

interação, de ascendências diferenciadas, passavam a reconhecer os demais e 

a serem reconhecidas por um arsenal de estereótipos e estigmas. Em alguns 

casos, postula-se que a propagação desse tipo de imagem deteriorada, tal 

como enunciado no início do trabalho acerca das representações veiculadas 

em torno dos polacos, foi tão amplamente difundida e, por vezes, interiorizada 

pelos próprios indivíduos estigmatizados, que é possível cogitar a eficiência de 

tal proposição até os dias atuais quando se detecta que alguns descendentes - 

mesmo aqueles que possuem sobrenomes, dentre outras manifestações 

reconhecidas visivelmente tais como os fenótipos e demais traços diacríticos 

que os vinculam etnicamente a certos grupos - embora não reneguem a filiação 

étnica plenamente, também não assumem o intento de serem reconhecidos 
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como membros efetivos de agrupamentos ou associações étnicas. 

Em outros casos, por outro lado, pode-se supor que o longo processo de 

transfiguração cultural – entendido aqui como a admissão contínua elementos 

culturais da sociedade envolvente – não constitui necessariamente a 

debilitação das identificações étnicas. Muitas das pesquisas relacionadas às 

comunidades originariamente constituídas por grupos imigrantes no Brasil, 

identificáveis aqui como etnogêneses resultantes dos processos migratórios, 

têm demonstrado a emergência de iniciativas de politização em torno das 

identificações étnicas expressas, sobretudo, por atividades que levam à 

imposição de uma alteridade étnica. 

Nesse sentido, muitas são as tessituras que perpassam momentos de 

invisibilidade étnica e ativismo étnico, quando não são realidades que 

coexistem. Muitas dessas situações são passíveis de ser analisadas de forma 

processual nas quais se visualiza composições de coletividades que por vezes 

já não se encontram amplamente reconhecidas etnicamente em termos 

endógenos e/ou exógenos. Nesses casos, pode-se supor que estas não 

tenham se manifestado prontamente em termos étnicos anteriormente não pelo 

fato de validarem a não existência de vínculos étnicos, mas, sobretudo, pela 

internalização de formas de estigmatização, como também devido ao longo 

processo de transfiguração cultural. 

No entanto, diante de iniciativas de indivíduos e/ou entidades, entre 

outros actantes que se portam como agentes de etnicidade, há a emergência 

de formas de articulação étnica que promovem a emancipação de sujeitos 

(actantes) étnicos conduzidos a enfatizar formas de alteridade em nome de 

uma busca por uma consciência coletiva entre seus pares e um maior 

reconhecimento externo. Alteridade essa que se viabiliza principalmente a 

partir do estabelecimento de relações profícuas entre esses coletivos de 

descendentes atuais com um passado pautado na imigração e, assim sendo, 

elaborada através da seleção e combinação de elementos culturais 

emblemáticos e demais aspectos resgatados da memória coletiva dos 

indivíduos em questão. 
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Tais considerações em torno do desenvolvimento de etnogêneses em 

meio as coletividades sociotécnicas constituídas por polonos-brasileiros, entre 

outros actantes, possibilita igualmente a reflexão acerca dos processos de 

edificação e/ou reconstrução dessas identificações étnicas como sendo 

estritamente orientadas para certos fins e, por conseguinte, passíveis de ser 

qualificadas como instrumentais. 

Presume-se ser altamente impraticável, quando não reducionista, impor 

de forma generalizante tal qualificação a certas etnogêneses à proporção que 

estas, muitas vezes, implicam em processos de extrema complexidade que, a 

luz da abordagem latouriana do ator-rede, instigam e obrigam necessariamente 

que os pesquisadores tentem compreender o papel desempenhado pelos 

actantes heterogêneos em rede, tanto das que promovem a ocultação, como 

as que levam ao renascimento e/ou reconstituição de tais identificações 

étnicas. 

Há igualmente situações identificadas no âmbito de estudos etnográficos 

e historiográficos apontando para comunidades de descendentes de imigrantes 

que, embora vivenciassem a mesma realidade de indivíduos desprovidos de 

vínculos étnicos estritos, já não falassem a língua nativa dos seus ancestrais e 

tivessem adotado um arsenal de representações e práticas regionais e 

nacionais pertinentes aos brasileiros em geral, apresentavam-se a partir dos 

seus respectivos “pertencimentos étnicos”. 

A despeito do que aparenta uma primeira leitura acerca dessas 

realidades, tais fenômenos não correspondem a farsas étnicas. Conforme a 

significativa reflexão de Roosens119 a respeito das etnogêneses na 

contemporaneidade, ratificando o que já foi abordado anteriormente nesse 

estudo, as configurações de etnicidade não devem ser abordadas de forma 

essencialista – mesmo que os indivíduos que se reconhecem etnicamente 

assim compreendam. Para este autor, tais fenômenos não consistem em fatos 

imutáveis, logo, são passíveis de ser modificados, recriados e até mesmo 
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construídos conforme as necessidades circunstanciais dos atores étnicos em 

questão. Para tanto, é reconhecido por Roosens que tais processos étnicos se 

inserem num dinâmico embate de forças que competem recursos simbólicos e 

materiais a partir de um arsenal de estrátegias alicerçadas num discurso 

identitário. 

Mesmo que uma leitura mais superficial possa reconhecer que tal 

posicionamento teórico imprime um teor estritamente instrumentalista, acredita-

se que tal abordagem não deva ser vista de forma mecanicista à proporção 

que, ao longo de sua obra, Roosens concebe tais etnogêneses como resultante 

de um extenso processo a partir do qual grupos constroem realidades étnicas 

singulares. Ele destaca, sobretudo, que é inegável que tais grupos possuam 

um passado de ancestralidade compartilhada que os vincule a uma herança 

biológica e cultural pertinente a tempos e territórios específicos, logo, torna-se 

relevante analisar, principalmente, como esses grupos acionam seus anseios 

para resgatarem e selecionarem esse passado comum (referente a 

determinados aspectos culturais e étnicos que se mostram concatenados) e, 

sobretudo, que negociações culturais e étnicas tiveram lugar nas interações 

exógenas120. 

Outra abordagem pertinente acerca da acepção de etnogênese é a 

destacada por Bartolomé (2006) a partir do posicionamento de João Pacheco 

de Oliveira Filho121. Segundo Bartolomé, o autor em questão incita uma 

discussão acerca das etnogêneses indígenas, mas precisamente em relação 

ao impacto da situação colonial sobre as sociedades indígenas, que versa 

tanto sobre a aparição de novas formas de identidade e identificações étnicas, 

quanto da reorganização de etnias há tempos conhecidas. O que foi 

problematizado como “reorganização étnica” apresenta-se igualmente 

apropriado para demais realidades de etnogêneses, tais como os referentes 

aos descendentes de imigrantes no solo brasileiro, como é possível depreender 
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a partir das reflexões de Oliveira Filho a partir de Bartolomé (2006:53), 

“(...) tal reorganização implicaria: 1. a criação de uma nova 
unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma 
identidade étnica diferenciadora; 2. a constituição de 
mecanismos políticos especializados; 3. a redefinição do 
controle social sobre os recursos ambientais; e 4. a 
reelaboração da cultura e da relação com o passado”. 

Há outra reflexão não menos relevante que pode ser identificada na 

perspectiva de Antonio Pérez (2001) elaborada a partir da análise de 

fenômenos de etnogênese numa perspectiva comparada. Num significativo 

exercício de abstração, Pérez expõe uma tipologia acerca das configurações 

de etnicidade e estabelece uma diferenciação conceitual, entre outras 

possíveis, em relação às categorias “etnias reconstruídas” – referentes às 

composições étnicas que tiveram seus respectivos alicerces culturais e étnicos 

perdidos há pouco tempo, entretanto ainda prosseguem em termos territoriais, 

parentais e históricos – e as “etnias ressuscitadas” – correspondentes às 

composições étnicas que delimitam seus alicerces culturais e étnicos a partir 

da negociação com o passado do grupo, ou melhor, há um ajuste entre a 

memória coletiva do grupo e os escritos referentes aos mesmos, consolidando-

os e circunscrevendo-os em fronteiras. 

Pode-se igualmente depreender dessa abstração, diante da 

complexidade inerente a tais fenômenos de etnogênese, a possibilidade de um 

uso mais amplo acerca dessas acepções, que possam abarcar igualmente os 

fenômenos de revitalização identitária dos agrupamentos étnicos marcados por 

intensos processos de transfiguração étnica e, assim sendo, que propicie uma 

reflexão mais contundente acerca de realidades multiculturais. Em 

conformidade com algumas proposições de Bartolomé a respeito de como 

referenciar a complexidade inerente às etnogêneses, pode-se destacar: 

Sugiro, então, procurarmos entender as etnogêneses 
contemporâneas não só em termos da articulação dos grupos 
étnicos com o Estado nacional, mas também em relação com 
as dinâmicas internas das sociedades nativas. Como todo fato 
no interior de um sistema interétnico, uma parte não é 
compreensível sem a outra, mas as dinâmicas internas não se 
esgotam nem se reduzem exclusivamente aos determinantes 
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externos. (...) A etnogênese, entendida como construção ou 
reconstrução identitária, constitui tema sumamente complexo e 

não se presta a uma interpretação unívoca
122

. 

Nesses termos, postula-se como altamente pertinente os quadros 

explicativos desenvolvidos por Benedict Anderson123, Hobsbawm e Ranger124 e 

Hobsbawm125 – dentre outras obras desses autores, entre outros 

posicionamentos teóricos – que enfatizam, respectivamente, como se 

processam “comunidades imaginadas” e a confecção de protonacionalismos, 

nações e nacionalismos como formulações plausíveis para decodificar 

processos pautados historicamente mediante a emergência de Estados-nação 

e, consequentemente, dos sentimentos nacionalistas. 

Contudo, a aplicação de tais aportes explicativos não se apresentam 

plenamente eficazes para desvelar a complexidade inerente a casos de 

etnôgenese, tais como às referentes aos descendentes de imigrantes no Brasil. 

Estas etnogêneses da contemporaneidade, mesmo ainda estando aparatadas 

culturalmente e ideologicamente nos Estados de origem de seus ancentrais, 

apresentam composições igualmente expressas em dinâmicas históricas e 

locais específicas, cujas trajetórias sociais de formação e/ou manutenção de 

identificações étnicas com suas fronteiras efetivas são irredutíveis a uma leitura 

unívoca. 

Tais considerações mostram-se plausíveis justamente por serem 

abstraídas a partir de várias situações, reconhecidamente etnogêneses, 

pautadas nas experiências e repercussões de levas migratórias direcionadas 

ao Brasil e problematizadas amplamente por pesquisas acadêmicas, tais como 

foram mencionadas no início desse trabalho. Faz-se necessário demarcar aqui 

algumas atribuições que se apresentam comuns a tais tipos de etnogêneses 
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brasileiras. Por exemplo, as relações entre os descendentes de imigrantes e os 

demais brasileiros na contemporaneidade, mesmo já não ocorrendo visíveis e 

imediatas distinções no que diz respeito à existência de uma cultura material 

exclusiva que diferencie “uns” dos “outros”, como também contextos nos quais 

descendentes de imigrantes acionem exclusivamente a língua falada pelos 

ancestrais, ou, noutras ilustrações possíveis, mesmo não existindo no cotidiano 

desses indivíduos em interação, de uma forma geral, maiores diferenças em 

relação aos modos de comer, de vestir e demais aspectos culturais 

compartilhados em solo brasileiro e validados pela esfera estatal, há nos dias 

atuais a proliferação de iniciativas de reivindicação a uma identificação étnica 

própria tal como o que se pode depreender desse percurso trilhado rumo às 

polonidades em redes. 

Diante da complexidade desses fenômenos compreendidos como 

etnogênese, principalmente no caso em questão referente às múltiplas 

agências desses polono-brasileiros, entre demais actantes em rede, 

depreende-se o quanto é impraticável e reducionista ater-se exclusivamente a 

percepções veiculadas de fora para dentro, ou melhor, representações 

coletivas vindas do exterior, tais como aparatos culturais e étnicos alienígenas 

– entre outras ideologias nacionais exógenas – explicando formas de 

circunscrição cultural e étnica em solo nacional. 

Avaliações como estas evidenciam um teor deveras parcial à proporção 

que não se propõem a analisar, ignoram ou desconhecem a dinamicidade 

inerente às configurações culturais e identitárias, permitindo a estas, mediante 

necessárias interações plurais com outros aportes culturais nesse novo meio, 

se transformarem no decorrer do tempo, sem que, impreterivelmente, seja 

necessária a plena deterioração das identificações culturais e étnicas 

respaldadas na imigração. 

Pode-se mencionar o que transcorre ordinariamente na 

contemporaneidade em relação à língua que era falada pelos ancestrais nas 

etnogêneses pautadas nos fluxos migratórios direcionados para o Brasil: 

apesar de ser um importante indicador diacrítico, os resultados de muitas 
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pesquisas acadêmicas contemporâneas desconhecem a existência de alguma 

comunidade de descendentes de imigrantes na atualidade que possuam 

domínio pleno na língua tal qual era falada pelos seus respectivos ancestrais 

imigrantes. Entretanto, muitos são traços diacríticos, históricos e culturais que 

são acionados diversamente, como e quando os convém, para a circunscrição 

de formas de pertencimento e identificação étnica entre tais indivíduos. Grande 

parte da reflexão apresentada até aqui, de uma forma geral, encontra-se em 

estreito diálogo com o que foi problematizado por Bartolomé (2006:55) ao 

demarcar uma reflexão em torno de demais casos de etnogêneses 

reconhecidas na América Latina, tal como é possível depreender: 

Nos processos de afirmação étnica, e em especial nos 
encontros interétnicos, é comum recorrer-se a emblemas 
identitários, isto é, a traços materiais ou ideológicos, próprios 
ou apropriados, que indiquem explicitamente a identidade de 
seus possuidores; assim, as roupas ou o artesanato (ponchos, 
faixas, sombreiros etc.) são ressignificados e passam a deter 
um valor emblemático, ausente em seu uso cotidiano (ou na 
falta do uso). Este aspecto externo, esta exposição pública da 
identidade costuma confundir os observadores, que o vêem 
somente como um exibicionismo étnico interessado. E desta 
percepção não está ausente a perspectiva instrumentalista da 
identidade, com sua duvidosa sorte de ter recrutado uma 
grande quantidade de adeptos. Aqueles para quem a 
etnicidade – a afirmação contestatória da identidade – é 
considerada apenas um meio para obter determinados fins 
devem recordar que toda a ação humana é motivada por algum 
tipo de interesse específico. Todavia, o interesse não implica 
obrigatoriamente motivações espúrias. Podem-se mobilizar 
recursos lingüísticos ou culturais para alcançar determinados 
propósitos, porque tais recursos de alguma maneira existem e 
não necessariamente estão sendo inventados naquele 
momento. A manipulação da identidade étnica não inclui 
obrigatoriamente a mentira ou a falsificação, embora 

indubitavelmente possa ser um recurso para a ação
126. 

A partir dessa extensa e relevante citação mencionada acima, torna-se 

possível inferir algumas reflexões acerca das asserções expostas por 

Bartolomé: a priori, pode-se corroborar com posicionamento exposto sobre o 

quão limitado podem ser as percepções acerca de algumas etnogêneses 

percebidas estritamente pela sua dimensão instrumental. De acordo com as 
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observações e leituras executadas até aqui, é possível a averiguação de certo 

encadeamento de elementos que perpassam o “primordialismo” e o 

“instrumentalismo” em meio a tais configurações de etnicidade que não 

comportam uma leitura reducionista de cunho instrumental. 

Há nessas reconhecíveis etnogêneses, para além da requisição de 

recursos pontuais, um arsenal significativo de reivindicações relativas à 

revitalização da herança cultural e, acima de tudo, de atualização da 

configuração de um pertencimento étnico pautado nos seus respectivos 

ancestrais imigrantes, tal como é possível depreender da formação educacional 

familiar veiculada por esses descendentes, respaldada muitas vezes em certos 

princípios validados numa cultura de origem e na recuperação de tradições. 

Uma das grandes lacunas que as abordagens de cunho instrumental 

podem apresentar em relação às etnogêneses reside na incapacidade de 

estabelecerem um diálogo coerente com aspectos referentes ao plano da 

afetividade que se faz presente nessas tramas sociais e apresenta-se 

igualmente relevante para uma análise mais ampla. De fato, abordagens 

essencialmente instrumentalistas minimizam a importância que muitos desses 

descendentes de imigrantes depositam nos seus respectivos agrupamentos 

étnicos, principalmente seus sentimentos de pertencimento, por vezes, 

substancializados de memórias e ligações afetivas que desafiam a 

racionalidade. 

Segundo Bartolomé (2006), muitas das etnogêneses constatadas por ele 

não deixava evidente se existiam recursos materiais pontuais em disputa à 

proporção que, em meio as reivindicações, eram igualmente perceptíveis 

iniciativas em prol do reestabelecimento dos laços comunitários de cunho 

étnico haja vista a deterioração de tais vínculos por questões exógenas.  

Quanto à diversidade de iniciativas e estratégias desencadeadas por 

polono-brasileiros em meio a etnogêneses às quais tais indivíduos e demais 

actantes associados em rede são igualmente protagonistas, faz-se relevante 

destacar os quão diversos são os repertórios de mobilizações étnicas. Estas 

compreendidas como propostas que estabelecem bases tanto para uma 
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estruturação étnica interna dos agrupamentos, como para a instrumentalização 

de disputas externas em nome da obtenção de certos objetivos pertinentes ao 

grupo de pertença, expressam acima de tudo o anseio de tais coletividades e 

demais entidades de cunho étnico em assumirem e/ou atualizarem suas 

identificações coletivas. 

Na medida em que são elaboradas à sombra de bases ideológicas, tais 

reivindicações étnicas acabam por principiar processos de reetnização que se 

constituem nessa sequência continua de atuações desses coletivos de polono-

brasileiros que incluem múltiplas associações em rede a partir de actantes 

diversos, e, ao longo de suas trajetórias, tal como foi observado em meio ao 

meu acompanhamento, tem contribuído enormemente para “positivar” certos 

engajamentos étnicos. Tais processos mostram-se significativos em meio às 

etnogêneses à proporção que dinamizam e ampliam de forma significativa a 

visibilidade étnica e política desses indivíduos, muitas vezes não tão visíveis no 

conjunto societário que estão inseridos, sobretudo na esfera estatal. 

Nesse sentido, erguem-se agrupamentos e comunidades que 

compartilham trajetórias sócio-históricas expressas em identificações étnicas 

coletivas. Identificações que não são necessariamente “inventadas”, entretanto 

“atualizadas” - não obstante tal atualização não esteja alicerçada numa 

composição identitária anteriormente existente sob os mesmo parâmetros – e 

que, por vezes, são percebidas como substanciais para os indivíduos 

comprometidos com as mesmas. 

Enquanto resultante de etnogêneses, pode-se depreender que tais 

identificações étnicas dispõem de indivíduos, entre demais actantes, na 

contemporaneamente como um “nós” distinto, em oposição aos demais 

indivíduos perpassados por outras composições identitárias. Pressupõe-se 

assim certo panorama a partir do percurso de muitas etnogêneses 

protagonizadas polono-brasileiros: há o reestabelecimento de um “passado 

comum”, igualmente aceito e reivindicado como singular por indivíduos que se 

vêem identificados numa mesma circunscrição cultural e étnica, concomitante 

ao fato que a seleção deste “passado” os projeta para um presente no qual tais 
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indivíduos se reconhecem etnicamente diferenciados, sobretudo ao portarem 

um sentido de pertencimento étnico bem mais positivado. 

Certamente que tais fenômenos não correspondem a invenções 

espontâneas, entretanto apresentam indícios para serem compreendidas 

mediante um continuo processo de construção simbólica protagonizada por 

múltiplos actantes que se comportam como agentes de etnicidade em meios as 

suas respectivas comunidades e associações. Se, por um lado, revela-se 

inconcebível analisar tais identificações étnicas reivindicadas por tais polono-

brasileiros a partir de uma pretensa originalidade dos seus arcabouços culturais 

e étnicos, por outro lado, mostra-se extremamente relevante para as ciências 

sociais que ocorra o acompanhamento de processos construtivos das 

significações identitárias e étnicas desencadeadas por esses polono-brasileiros 

quanto às vinculações étnicas que os forjam como um “nós” diferenciado. 

É justamente na avaliação desses processos construtivos que se 

apresenta a possibilidade de depreender como se constituem os “agentes de 

etnicidade” e quais estratégias são acionadas por estes indivíduos em meio 

aos seus pares para edificarem um sistema simbólico a ser compartilhado. 

Como sublinha Bartolomé, 

(...) envolve uma capacidade de simbolização compartilhada, 
por meio da qual antigos símbolos se ressignificam e adquirem 
o papel de emblemas, capazes de serem assumidos como tais 
por uma coletividade que encontra neles a possibilidade de 
construir novos sentidos para a existência individual e coletiva. 
Se esses símbolos produzem efeitos dinamizadores, se 
encontram uma caixa social de ressonância, é porque têm 
certo nível de presença em alguns dos portadores da memória 
coletiva local e que os legitimam ante seus círculos mais 
próximos. Como sabemos, a memória coletiva habitualmente 
não é tão coletiva. Em geral, os anciãos e alguns intelectuais 
orgânicos, cuja insatisfação com o presente leva a valorizar o 
passado, costumam ser os depositários dos dados capazes de 
“refrescarem” a memória coletiva. Esta reconstrução histórica e 
identitária tende a admitir distintos níveis de incongruências e 
de lacunas com relação a uma possível “verdade” 
historiográfica, já que não lhe importa tanto a coerência formal 
do relato ou da narrativa étnica construída, mas sua 
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capacidade de se referir à vida social e de lhe dar um novo 
sentido127. 

Pode-se inferir a partir dessa citação, dentre outras reflexões possíveis, 

que as configurações identitárias se processam e/ou se reelaboram mediante 

uma conjunção de ações reflexivas e coletivas efetivadas por indivíduos 

orientados pelo anseio de recuperação/restauração da herança histórica e pela 

necessidade de se compartilhar o arcabouço cultural dos seus ancestrais. 

Nesse sentido, tais iniciativas não devem ser pensadas e generalizadas 

enquanto meras encenações ilegítimas e/ou falsificações instrumentais, haja 

vista que inúmeras estratégias são acionadas por indivíduos que comungam a 

mesma noção de pertencimento étnico e alimentam continuamente o anseio de 

delinearam os contornos distintivos de seus respectivos agrupamentos. 

A confecção e/ou leitura de produções memorialísticas; a promoção e 

participação em eventos de cunho étnico; o acesso às trajetórias de seus pares 

étnicos em redes sociais ou pela aquisição de textos impressos de circulação 

restrita aos mesmos, dentre tantas outras atuações, têm permitido o fomentar 

de uma ideologia étnica que os identificam como protagonistas da mesma 

narrativa de origem e pertencimento. 

Mediante tais observações, considera-se de extrema relevância ater-se 

a uma compreensão de etnogênese que exponha a dinamicidade intrínseca a 

tais coletivos étnicos, impulsionada, sobretudo, por indivíduos atuantes, 

agentes de etnicidade, que têm se mostrado habilitados e motivados a 

dinamizar suas respectivas coletividades de acordo com seus anseios 

situacionais. Em última instância, pelo que pode ser percebido no 

acompanhamento de polono-brasileiros, são estes indivíduos que se 

sobressaem etnicamente nos seus agrupamentos que impulsionam as 

experiências étnicas de suas respectivas coletividades ao que se refere que 

condutas devem ser seguidas e que sistemas representacionais e simbólicos 

devem ser selecionados e dinamizados em meio às etnogêneses. Conforme 

Bartolomé a esse respeito: 
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(...) a generalização dos processos de etnogênese na América 
Latina, e igualmente no resto do mundo, coloca-nos diante da 
evidência fática de que o pluralismo cultural e identitário 
representa uma característica inequívoca do presente. Sua 
dimensão política expressa-se por meio da presença de uma 
multidão de atores sociais envolvidos em disputas não só por 
recursos, mas também pelas mesmas dimensões de sentido 
que constituem as distintas estruturas de plausibilidade do 
sistema-mundo contemporâneo. Os rostos étnicos emergentes 
estão tão carregados de sistemas de sentido passados e atuais 
quanto de expectativas de futuro. A pluralidade da experiência 
humana não constitui um contexto histórico e cultural em 
processo de definitiva e irremediável homogeneização por obra 
das forças do mercado, operando agora no sistema mundial 
globalizado, mas um dado do presente, imprescindível para a 

construção política dos futuros possíveis
128

  

Esse ponto do entendimento está de mãos dadas com o panorama das 

ciências sociais contemporâneas na medida em que vai ao encontro da 

ampliação de estudos que buscam acompanhar etnogêneses na atualidade. Se 

há algum tempo era majoritária a ênfase que muitas pesquisas protagonizadas 

por cientistas sociais depositavam na busca pela lógica que pautava às 

estruturas sociais, como se essas fossem referentes a configurações 

socioculturais coerentes em si mesmas, vê-se, sobretudo na atualidade, um 

significativo deslocamento de foco desse tipo de investigação acadêmica na 

qual o intento de se averiguar fenômenos de etnogêneses expressos no 

dinamismo intrínseco às estruturas sociais demonstra ser um motor propulsor 

inovador para pesquisas. 

Revelam-se assim infindáveis formas de se rastrear e analisar 

fenômenos culturais e étnicos. Os sistemas simbólicos, por exemplo, fornecem 

uma margem de entendimento que permite analisá-los não somente como um 

mero meio para se refletir sobre a circunscrição de tais realidades culturais, 

mas propicia igualmente a percepção de seu teor de edificação/reelaboração 

no qual as identificações étnicas, operando ideologicamente, orientam 

continuamente as dinâmicas das mais distintas organizações culturais e 

étnicas. 

Outra questão não menos importante reside na possibilidade de se 
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compreender o potencial associativo em redes, por vezes como uma dimensão 

étnica relevante, que se manifesta em meios às etnogêneses. É identificável 

em muitos contextos reconhecidamente etnogêneses a emergência de 

associações étnicas que, perante alguns confrontos contextuais, se mostram a 

caminho de uma maior mobilização de suas demandas, sobretudo às 

relacionadas com a edificação vivências comunitárias de cunho étnico, como 

também em nome de uma maior projeção e manutenção de suas 

configurações culturais.  

Em linhas gerais, apenas a partir do acompanhamento, caracterização e 

reconhecimento de agências de poloneses, polono-brasileiros, alinhados a 

infindáveis outros actantes é que, enfim, pude acompanhar e compreender 

heterogêneos processos contistutivos de composições de polonidades 

etnicamente diferenciadas, assumindo formas de engajamento em relação à 

manutenção da herança cultural polonesa no Brasil sob as mais diversas 

coletividades sociotécnicas..  

Eis que a existência de polonidades em rede, expressas em iniciativas 

de etnogêneses e na emergência de associações em heterogêneas 

ambientações, estão indubitavelmente vinculadas aos processos de 

constituição dessas configurações identitárias perfomativas nas quais sinais 

diacríticos, símbolos, dentre demais aspectos culturais, são orquestrados e 

manipulados, de forma híbrida e dinamicamente, em nome da integração 

dessas mesmas formas associativas sociotécnicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aliar a perspectiva da teoria ator-rede aos estudos da etnicidade para a 

condução deste experimento etnográfico de rastreamento e descrição de 

agenciamentos sociotécnicos de redes de polonidades me levou a seguir a 

produção de coletividades dinamizadas por reiteradas controvérsias. O fato é 

que o compromisso com a abordagem latouriana me fez, para além de me 

deixar conduzir por heterogêneos fluxos de actantes e agências associadas, 

compreender, paulatinamente, como o percurso investigativo tornava 

perceptível alguns processos de elaboração sociotécnica de redes de 

polonidades. 

Com efeito, a opção por seguir tão diferenciados actantes – poloneses, 

polono-brasileiros e demais actantes não humanos associadamente 

conectados – me possibilitou seguir híbridos processos fomentadores de 

reivindicação étnica que foram visibilizados em dimensões múltiplas e 

conduziram a presente tese para um maior esclarecimento de diversas 

dimensões não problematizadas acerca da trajetória dos descendentes de 

poloneses no Brasil. 

O rastreamento e a descrição sociotécnica do processo de produção de 

polonidades, a partir de diferentes formas de imersão, apenas se consolidaram 

definitivamente como problema de pesquisa no próprio transcorrer do trabalho 

de campo realizado em muitas cidades do Brasil Meridional (localidades que se 

singularizam pelo histórico de imigração polonesa) e no acompanhamento de 

outras dimensões e inscrições de polonidades referentes ao mesmo campo – o 

âmbito de escritos e fontes impressas (documentos e obras polônicas em 

geral) e a internet (sites e a rede social Facebook). 

A própria trajetória de pesquisa foi, gradativamente, assegurando que eu 

elegesse alguns dos enredos necessários para a tessitura de polonidades que 

entravam em cena com suas heterogêneas agências de roupagem étnica. 

Emergiram expressões e iniciativas de etnicidade que, coletivamente, 

inscreveram práticas no seio de ambientes presenciais e virtuais diversos. Tais 

manifestações de etnicidade, sobremaneira, propiciaram processos 
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sociotécnicos impulsionadores de agenciamentos e coletividades, desde 

modos de viver etnicamente a trajetórias de composição e dinamização de 

coletivos que, associadamente, tornaram possível a produção de redes de 

polonidades. 

A abrangência e a heterogeneidade das redes de polonidades por mim 

acompanhadas me envolveram no exercício etnográfico empreendido nesta 

tese e, sobretudo, evidenciaram que os processos de produção dos 

“fatos/feitos” polônicos não se constituíram de forma separada uns dos outros, 

mas sim se conectavam e fortaleciam. As diversificadas vivências e imersões 

que me possibilitaram abordar esse tema também fizeram reverberar as 

complexas combinações que envolveram a sua discussão e os inumeráveis 

actantes que entraram em cena na composição de polonidades com suas 

imbricadas agências. 

Conceber as polonidades e discorrer sobre elas como efeitos de redes 

sociotécnicas foi o meio mais plausível que identifiquei para abordar a questão, 

já que o acompanhamento dessas redes implicou necessariamente o 

reconhecimento das agências associadas de inúmeros e heterogêneos 

actantes que, a todo tempo, pareciam se fortalecer mutuamente nas suas 

híbridas conexões.  

Apenas ao final do percurso do processo de pesquisa desta tese, ou 

melhor, ao avaliar a imprescindível necessidade de efetivar um “corte” no 

acompanhamento e descrição das amplas e heterogêneas redes de 

polonidades, foi que me dei conta de como elas foram se constituindo como um 

“artefato” de pesquisa que me levou a enveredar por várias apropriações e 

dinamizações de sentidos mediante seus próprios fluxos. A investigação sobre 

redes sociotécnicas de polonidades, nas quais estavam amalgamados os 

distintos processos evidenciados no transcorrer da tese, converteu-se, 

inevitavelmente, no rastreamento de diferenciados agenciamentos e 

coletividades, que foram sendo visibilizados na pesquisa. Nestes termos, os 

seguintes actantes foram visibilizados: poloneses e polono-brasileiros agindo 

associadamente em coletivos (eventos, entidades e agrupamentos 
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simultaneamente étnicos, religiosos, artísticos, políticos e educacionais – tais 

como as iniciativas do Senado da República da Polônia; o Ministério das 

Relações Exteriores da República da Polônia; organizações não 

governamentais polonesas, como a associação “Wspólnota Polska”; a Missão 

Católica Polonesa; a Representação Central da Comunidade Brasileiro-

Polonesa no Brasil – BRASPOL; Escola de Animadores Culturais Polônicos 

(promovida pela organização polonesa Szkola Liderów Polonijnych e 

cofinanciada a partir dos fundos recebidos do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros da Polônia); o Consulado Geral da República da Polônia no Brasil; 

publicações polônicas (Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa, revistas 

Projeções e Polônicos, edições de literatura polônica e obras acadêmicas); etc. 

Houve ainda o acompanhamento da produção de polonidades, tanto a 

arregimentada pelo Plano de Cooperação entre a Polônia e os poloneses no 

exterior (2014) – que conecta heterogêneos actantes às agências 

governamentais e órgãos da administração central da República da Polônia –, 

como também a evidenciada pelo agrupamento virtual Descendentes de 

Poloneses no Brasil (rede social Facebook) durante o mês de maio de 2016, 

que, dinamicamente, produziram e propagaram repertórios com diversificadas 

pautas e temáticas polonesas (educação, folclore, festividades, gastronomia, 

religiosidade, artes, arquitetura etc.) e, sobretudo, mostraram-se relevantes 

mediadores com suas agências em prol da definição, manipulação e formação 

de uma consciência étnica polonesa em rede. 

O acompanhamento e a descrição dos actantes e coletivos possibilitou-

me conhecer ainda melhor as especificidades que os constituem e, sobretudo, 

constatar que suas agências e agenciamentos não estão circunscritos a 

ambientes restritos, mas movimentam-se num intenso fluxo que não se deixou 

conter por nenhuma barreira de ordem nacional e/ou internacional. Os 

agenciamentos sociotécnicos contemplados por esta pesquisa apresentaram-

se incitados pelo fluxo de recursos, publicações, postagens, estatutos, 

programas de intercâmbios e plano de cooperações entre países, entre outros 

heterogêneos actantes, associadamente agenciados através de pessoas e 

coletivos expressos em composições diversas. Assim, emergiram essas 

composições de polonidades que, por um lado, foram visibilizadas como efeitos 
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de agências mútuas presentes na produção de heterogêneos coletivos, mesmo 

diante das controvérsias que surgiram, repercutindo em sua estabilidade, e, por 

outro lado, mostraram-se igualmente como efeitos de fluidos arranjos entre 

actantes que continuamente mobilizavam e/ou se deixaram mobilizar como 

garantia da permanência em rede. 

O exercício etnográfico experienciado através das redes de polonidades 

acionadas revelou ainda a ocorrência de diferenciados interesses que 

influenciaram na composição dos agenciamentos e o esforço associativo entre 

actantes para estabilizar fatos, homogeneizar representatividades de 

polonidades e suscitar o encadeamento cada vez maior de heterogêneos 

actantes. 

Pude identificar como iniciativas e estratégias de mobilização étnica, tais 

como as que viabilizaram os agenciamentos em ação fomentadores das 

publicações polônicas (processos constituídores das edições, ementas, 

conteúdos, meios e formatos de divulgação etc.), também revelavam como são 

abrangidos, delimitados e produzidos heterogêneos repertórios de polonidades. 

Com efeito, tais repertórios étnicos apresentavam-se como efeitos da 

articulação entre heterogêneos actantes e interesses diversos que 

manifestavam fatos polônicos não estabilizados: da sessão da Escola de 

Animadores Culturais Polônicos para polono-brasileiros (2014); dos processos 

constitutivos e seletivos, respectivamente, do núcleo da BRASPOL nacional em 

Curitiba – PR em 1990 e da nova diretoria da unidade da BRASPOL (São 

Mateus do Sul – PR) em 2014; do Plano de Cooperação entre a Polônia e os 

poloneses no exterior (2014) e da dinamização do agrupamento virtual 

Descendentes de Poloneses no Brasil (rede social Facebook) em 2016, etc. 

Foram visibilizadas também controvérsias deveras importantes que me 

conduziram de forma mais pormenorizada no rastreamento de tais 

composições de fatos: alguns actantes, não necessariamente humanos, 

eventualmente apresentaram-se como detentores de agências de implicações 

étnicas que implicavam em certa capacidade de influenciar no âmbito das 

associações estabelecidas à proporção que mediavam, delegavam e/ou 
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engajavam outros actantes em rede, tornando-se, por vezes, porta-vozes nos 

arranjos das composições em questão. 

A apreciação das associações entre heterogêneos actantes em ação 

propiciou-me perceber que tal capacidade mútua de influenciar, mediar e 

delegar agências entre uns e outros era exercida como efeito das associações 

momentaneamente estabelecidas, logo, não como a causa das mesmas, uma 

vez que não correspondeu, em nenhuma das ocasiões acompanhadas, como 

algo passível de ser essencializado ontologicamente ao potencial de agência 

de nenhum actante. 

De fato, ao perceber nos atos de acompanhamento e descrição 

sociotécnica o quanto a heterogeneidade dos actantes advém, dentre outras 

variáveis, também das diferenciadas matérias que os constituem, igualmente, a 

própria condução do acompanhamento das agências em ação me fez averiguar 

que as circunstâncias, temporalidades e fluxos vivenciados nas composições 

dos agenciamentos e coletivos observados implicaram nos diferenciados níveis 

de capacidade de influência que cada actante, alinhado dinamicamente a 

outros, exerceu em rede. 

Os rastreamentos  dos agenciamentos que articularam a programação e 

concretização da sessão da Escola de Animadores Culturais Polônicos para 

polono-brasileiros (2014), do processo seletivo para uma nova diretoria do 

núcleo BRASPOL – São Mateus do Sul (2014), do Plano de Cooperação entre 

a Polônia e os poloneses no exterior (2014) e do agrupamento virtual 

Descendentes de Poloneses no Brasil (rede social Facebook) em 2016, dentre 

outros, possibilitaram-me, comparando-os entre si, uma apreciação comum 

que, de certa forma, poderia irmaná-los: correspondiam a dinâmicos arranjos 

de coletivos formados por heterogêneos actantes associados que emergiram 

como portadores de agências que deram visibilidade a diversificadas formas de 

mobilizar polonidades. 

Assim, pude descrever, em termos sociotécnicos, tendo acompanhado 

os fatos/feitos mencionados, a articulação dos heterogêneos actantes em ação 

que trouxe à tona como cada composição de arranjo distribuía diferentemente 
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a capacidade de influenciar e/ou encontrar-se propenso a ser influenciado 

dentre os que detinham potencial de agência, quando disponibilizados em rede 

nas distintas circunstâncias. 

A sequência da produção de cada fato/feito revelou, sobretudo, como 

muitas das estratégias declaradamente com fins étnicos, num primeiro plano, 

foram associadamente acionadas entre actantes díspares. Estes últimos, 

apesar de não necessariamente portarem em si intenções étnicas, 

apresentaram-se, no entanto, mutuamente incitados nas ocasiões de 

mobilização das polonidades contempladas. 

Infelizmente, o necessário “corte” dado no rastreamento das redes de 

polonidades até então acompanhadas não me permitiu clarear muitos dos 

efeitos decorrentes das controvérsias apresentadas nas ocasiões de produção 

de cada um dos fatos/feitos sinalizados nesta tese. Tais proposições poderão 

ser realizadas a partir de outros estudos, já que correspondem a relevantes 

possibilidades de explicitar os outros momentos acompanhados do processo 

de pesquisa aqui desenvolvido, nos quais há, igualmente, a formação e 

propagação de redes de polonidades em ação a partir da mobilização de 

heterogêneos actantes sob a forma de pessoas, recursos, práticas, estratégias, 

entre outros entes, que delineiam coletivos mediante associações. 

A vivência e descrição etnográfica, em termos sociotécnicos, da 

produção dos fatos polônicos rastreados, ao almejar seguir inúmeros actantes 

humanos e não humanos a partir de suas agências, histórias, narrativas e 

dramas, foram de suma relevância para tornar perceptível, entre disputas e 

alianças, processos de fabricação de redes sociotécnicas de polonidades. 

Muitas dessas agências de mediação e delegação rastreadas – como as do 

Estatuto da BRASPOL, que regulamentaram posicionamentos de arbitragem e 

conciliação em controvérsias transcorridas em São Mateus do Sul - PR; as 

diretrizes do Plano de Cooperação entre a Polônia e os poloneses no exterior, 

de 2014, que conduziram o planejamento de formas de cooperação entre o 

aparelho estatal da Polônia e poloneses e/ou descendentes no exterior em 

áreas como comércio, defesa, ciência e tecnologia, cultura e educação e a 
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mediação do recurso algoritmo na rede social Facebook (Internet) que 

determinou, entre outros actantes, a hierarquia das postagens que deveriam 

ser prioritariamente visualizadas na tela do computador – só foram revelados 

como actantes mediante suas próprias agências nas composições dessas 

extensas tramas de polonidades. 

Pude acompanhar e descrever singulares momentos de construção de 

fatos/feitos, que tanto remeteram à intercessão de redes diversas de 

polonidades associadas a heterogêneos actantes, através de composições de 

diversos vínculos, como também propiciaram rastrear diversificadas dimensões 

de polonidades que surpreenderam ao produzir muitos outros efeitos 

inesperados. 

Dentre esses efeitos ocasionais, estão os visibilizados por meio do 

acompanhamento de agenciamentos e mobilizações de polonidades em ação 

na Internet, sobretudo de agências em movimento no Facebook, com o 

agrupamento virtual Descendentes de Poloneses no Brasil, durante todo mês 

de maio de 2016. Esses acompanhamentos foram deveras elucidativos para 

uma maior compreensão da produção do social e, mais particularmente, de 

configurações étnicas a partir de heterogêneas associações. Diferentes 

actantes humanos e não humanos associados, a partir de suas agências no 

Facebook, conectaram dimensões on-line e off-line em extensões diferenciadas 

dessas redes de polonidades. Acima de tudo, tornaram perceptíveis sucessões 

de postagens acopladas a imagens que me permitiram visibilizar interesses e 

capacidades de influência imbricados nas configurações de polonidades 

dinamizadas em tessituras de religiosidade, artesanatos, mídias, festividades, 

gastronomia e arquiteturas em movimento no fluxo dessas redes sociotécnicas 

rastreadas. 

O acompanhamento e descrição sociotécnica desses actantes 

associados na produção de fatos/feitos polônicos díspares propiciaram, de 

modo mais amplo, além do rastreamento de uma multiplicidade de interesses e 

significados implicados, a possibilidade de retomar a todo tempo o objetivo 

central mobilizador desta tese – investigar, mapear, descrever e analisar redes 

de polonidades expressas nos repertórios de agenciamentos e reivindicações 
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de pertencimento étnico (polonidades) a partir da forma como são produzidas 

associadamente por agências de poloneses, polono-brasileiros, entre demais 

actantes, na interface de ambientes presenciais, impressas e virtuais das redes 

sociotécnicas – e tecer algumas considerações parciais a respeito dessa 

trajetória de investigação. Pude contemplar, como resultado dessa trajetória 

investigativa, em termos gerais, como tais redes de polonidades alimentaram-

se continuamente de processos de etnização que se pretendiam 

homegeneizantes na veiculação de determinados repertórios para a 

constituição e/ou estabilização de coletividades polônicas, apesar das 

controvérsias confrontadas em termos de diferenciados níveis de disputas e 

composições que contemplaram outras facetas da etnicidade (embates 

interétnicos, processos de etnogêneses, performances, etc.). 

Em suma, creio que o esforço de descrever em termos sociotécnicos as 

composições de fatos/feitos polônicos e a produção de redes de polonidades 

me possibilitou, em conformidade com os propósitos desta tese, tornar 

perceptível uma complexa trama que abre margem para repensar como 

apropriações de etnicidades mostram-se imbricadas a muitos outros actantes e 

dimensões (política, religiosidade, arquitetura, estatutos, artes, mídias, 

entidades, equipamentos e dispositivos técnicos, etc.) e, acima de tudo, como 

redes de etnicidade, a exemplo das polonidades rastreadas, não podem ser 

vistas de antemão como já “dadas”, mas sim como construídas e propagadas, 

articuladas e desarticuladas, estabilizadas e desestabilizadas, a partir de 

híbridas e instantâneas associações delineadas pelas formas como 

heterogêneos actantes mostram-se agregados. 
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