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Resumo: O propósito desta pesquisa monográfica, defendida em 2014, é demonstrar como alguns 

elementos do jornalismo moderno se reconfiguram ou são apropriados a partir das particularidades da 

produção do jornal Pracia. Para entendimento do tema, “Imprensa Imigrante Ucraniana no Paraná” é 

preciso fazer um  breve passeio histórico pelos jornais ucranianos que surgiram no estado. Buscou-se aliar 

dados de campo extraídos de observações e conceitos teóricos sobre o universo dos jornais, com o 

objetivo de apresentar, de forma descritiva e analítica, parte da composição do Pracia a partir dos 

gêneros: obituário, editorial e material informativo, assim como o aspecto gráfico do jornal em suas 

características peculiares. Neste artigo não serão detalhados os dados quantitativos de cada elemento 

analisado. A opção é por aprofundar os resultados e análises qualitativas da pesquisa monográfica 

original. Notou-se, ao fim da pesquisa, uma forma particular de produção informativa, com 

atravessamentos culturais, religiosos, apropriações de aspectos jornalísticos em uma mídia de caráter 

regional e modos de produção ‘artesanais’. 
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Introdução 

Entende-se por imprensa imigrante, a partir das características elencadas por 

Souza (2010), publicações de caráter jornalístico informativo, criadas dentro de uma 

comunidade imigrante com a finalidade de oferecer condições de inserção no novo 

contexto social e preservar as identidades culturais. O fenômeno da imprensa imigrante 

não se dá como um fato isolado no interior do estado do Paraná, mostrando-se um 

fenômeno que ultrapassa os limites das discussões históricas. Segundo a publicação do 

arquivo do estado de São Paulo, a relevância da mídia imigrante se expressa a partir do 

jornal Fanfulla, que circula até hoje em São Paulo, e já teve tiragem maior que O Estado 

de São Paulo, em 1893 (15 mil exemplares contra 20 mil). Notou-se a necessidade de 
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contemplar esta produção como fenômeno particular, que distingue o jornal em questão 

como um item comercial, simbólico e cultural. Para entender as particulares dessa 

produção precisamos compreender, para fins de contexto, o percurso migratório dos 

ucranianos. No estado do Paraná a imigração ocorreu com mais força na região centro-

sul do estado. Segundo Assumpção e Gadini (2003), o Paraná abrigou mais de 20 mil 

imigrantes ucranianos nas principais colônias, situadas na região de Prudentópolis e 

Mallet. “Hoje o Paraná abriga a grande maioria de ucranianos que vivem no Brasil: 350 

mil dos 400 mil imigrantes e descendentes” (ASSUMPÇÃO; GADINI, 2003. p.3). 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o 

município de Prudentópolis surgiu na área entre o rio dos Patos e a serra da Esperança. 

A região veio chamar-se Prudentópolis em 1894, porém a colônia começou a assumir 

nova forma e possuir maior movimentação nas duas últimas fases migratórias, de 1917 

a 1950, com destaque para o período das duas grandes guerras (IBGE, 2010). Hoje, a 

cidade possui 48.792 habitantes, segundo o censo do IBGE (2010). Aproximadamente, 

75% da população possui descendência ucraniana, como aponta Tenchena (2010). 

De acordo com a história do Pracia
4
, a preocupação com a imprensa ucraniana 

deu-se em 1898, com a vinda dos sacerdotes que partiam da Ucrânia a fim de trazer o 

cristianismo para as colônias que se formavam no Brasil. Para pregar a evangelização 

eram necessários materiais impressos na língua materna para que os migrantes 

conseguissem ter algum artefato linguístico palpável para ler e ouvir sobre a cultura e a 

religião do país de origem.  De acordo com Boruszenko (1969), no ano de 1907 surgiu 

em Curitiba o primeiro jornal ucraniano no Brasil, o Jornal Zoriá (que significa Estrela, 

em tradução livre) com tiragem de 500 exemplares e periodicidade bimestral. Devido a 

ataques contra os ideais cristãos, igreja e povo pressionaram a Prosvita, que teve 

dificuldade de manter a linha editorial do jornal. A diretoria do Prosvita renunciou e a 

Associação deixou de existir. 

Em 1909, o Zoriá deixou de ser publicado, surgindo a associação Tarás 

Shevtchenko de apoio aos sacerdotes, com objetivo de angariar fundos para a 

manutenção da imprensa ucraniana. Em janeiro de 1910 foi publicado o 2º jornal 

ucraniano do Brasil, chamado de Prapor, que significa Estandarte. Foram publicadas, 
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em Curitiba, 23 edições desse jornal (até novembro de 1912), quando neste ano a 

tipografia foi transferida para Prudentópolis. Com essa transferência, a Tarás 

Shevtchenko ficou insatisfeita e retirou o capital investido anteriormente, de 500 mil 

réis, e renovaram a publicação do Zoriá, que há um ano havia parado de circular. 

Segundo relatos do Padre Basílio Zinko, em 1961 e complementado pelo Padre Tarcísio 

Zaluski, em 2012, disponíveis na edição comemorativa do Pracia, no ano de 1912, o 

professor Ossyp Martenetz e sua família chegaram da Galícia a Prudentópolis, e assim 

propôs a trabalhar em um jornal que auxiliasse na propagação das notícias da Ucrânia e 

do certame colonial que ali se desenvolvia. O jornal quinzenal que nasceu em dezembro 

de 1912 foi chamado de Pracia, e precisava de um local para ser confeccionado.  

Nas dependências dos padres basilianos, as primeiras publicações começam a ser 

produzidas, até o ano de 1952. Neste mesmo ano, a sede da tipografia muda de lugar, 

onde se encontra em funcionamento nos dias atuais. Vale ressaltar que o Pracia parou 

de circular entre 1941 e 1946, durante o movimento nacionalista de Getúlio Vargas. 

Nesta época, as publicações de línguas estrangeiras eram proibidas em território 

nacional, segundo decreto-lei nº1545 , referente à adaptação dos imigrantes ao território 

brasileiro a todos os nascidos no país, imigrantes e descendentes de estrangeiros, 

vedado por medida de segurança específica. Segundo medidas legislativas culturais e 

educacionais deste mesmo decreto, as orações religiosas deveriam ser feitas em língua 

nacional. Outros jornais ucranianos circularam no Paraná após o surgimento do Pracia, 

como o Chliborob (Lavrador), em 1924, na localidade agrícola onde hoje se encontra a 

cidade de União da Vitória. Outra publicação de caráter étnico ucraniano surgiu em 

1938: o Batijok (pode ser traduzido como “Chicotinho”), sendo esta uma publicação 

mensal humorística do Chliborob. A circulação do Batijok encerrou em 1940, em 

Curitiba, e o Chliborob é publicado atualmente apenas em versão online. 

 Nesse propósito de pesquisa, Berganza Conde (2000) aponta os estudos dos 

jornais feitos por Robert Park, na comunidade imigrante da cidade de Chicago, no início 

do século XX, onde trabalha a ideia de jornalismo sociológico (ir a campo, partir para 

análises in loco e não analisar o meio isolado, mas como um objeto que funciona em 

uma realidade mais complexa, que vai além de considerar apenas o objeto jornal).   

Ainda na perspectiva de Park, a maioria dos povos imigrantes, no início do 
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século XX, viviam em tribos ou comunidades, eram na sua maioria agricultores. Uma 

semelhança que pode ser comparada com os primeiros leitores do Pracia, segundo 

relatos da história desse jornal. Em seu estudo, Park (2008) aborda a notícia não apenas 

como objeto que reflete os fatos da realidade, mas como instrumento gerador de 

conhecimento, que, de acordo com o autor, pode se situar entre dois tipos: o Knowledge 

about, um conhecimento científico e sistemático (que pode se comprovar porque é 

testado cientificamente e possui resultados concretos), e o senso comum, chamado pelo 

autor de Acquaintance with. Sendo assim, Park (2008) explica que este último está 

relacionado à experiência de familiaridade pela qual se adquire conhecimento, Podemos 

dizer que a comunidade ucraniana de Prudentópolis, ao longo de seu fluxo migratório, 

encontrou no jornal Pracia uma forma de conhecimento que auxiliou na adaptação do 

povo imigrante no espaço de acolhida estrangeiro. “Portanto, parece que a notícia, como 

forma de conhecimento, contribui a partir do registro de eventos não só para a história e 

para a sociologia, para o folclore e a literatura; contribui não apenas para as ciências 

sociais, mas também para as humanidades” (PARK; 2008, p.65).  

 

Metodologia para este estudo de jornais 

  

Ao obter a materialidade ‘jornal’ em mãos, a pesquisadora possuía dúvidas de 

como “olhar o jornal”, propriamente dizendo. Um dos motivos dessa 

dúvida/preocupação é resultado do volume de material, além da grande quantidade de 

especificidades encontradas em cada edição, que, por vezes, não se repetia no decorrer 

dos anos verificados.  Procurou-se formas que pudessem contribuir cientificamente para 

os estudos de jornais, dentro do campo da Comunicação. Sobre esse impasse 

metodológico, Braga (2010) levanta algumas questões:  

 

Como obter, através da observação de casos concretos de pesquisas 

realizadas, pistas que permitam desenvolver inferências e perguntas 

especificamente comunicacionais? Como articular tais inferências e 

perguntas, de modo a ampliar a compreensão sobre “comunicação” e - 

particularmente – de modo a buscar perspectivas próprias do campo, 

que não sejam mera decorrência de disciplinas vizinhas? O que há de 

propriamente comunicacional nestas pesquisas? (BRAGA;2010. 

p.404) 

 

Uma saída apontada por Braga (2002) no estudo de “O Pasquim” foi comparar 
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esta publicação com outros tipos de imprensa, e avaliar, posteriormente, características 

que o diferenciavam das outras mídias. Esta é uma referência metodológica importante 

adotada para entender o jornal/discurso no percurso. Tendo como ponto de partida estes 

questionamentos, a metodologia empregada no estudo do Pracia buscou olhar para o 

objeto jornalístico em questão, na tentativa de abordar a materialidade “jornal” a partir 

de um papel protagonista dentro da comunidade migrante, e não apenas como um 

elemento secundário na vida dos ucranianos, em Prudentópolis. Nesse sentindo, uma 

pesquisa empírica norteou os primeiros passos da pesquisadora. Usaremos aqui o termo 

empírico de acordo com Rosseti (2010), ligado ao sentido de experiência. Segundo a 

autora, “o empirismo é uma teoria epistemológica em que o conhecimento deriva da 

experiência, particularmente da experiência dos sentidos, e é validado por ela” (Rosseti, 

2010, p.73). Partimos do pressuposto, de acordo com Rosseti (2010), que o empirismo 

tem como ponto inicial a observação como método para fornecer dados para uma base 

científica.  O que explica, por exemplo, algumas percepções na Gráfica Prudentópolis 

relacionadas ao ambiente jornalístico por parte da pesquisadora, como a identificação de 

um objeto de estudo científico durante as primeiras abordagens in loco. 

A decisão metodológica acerca do objeto, visto que este é um jornal estritamente 

ligado ao seu espaço de produção, neste caso, a Gráfica Prudentópolis, precisava 

contemplar também o lugar que auxilia na contextualização das formas produtivas do 

periódico. Para este fim, a partir dos métodos da pesquisa qualitativa de Stake (2011), 

foram elencados três princípios para a coleta dos dados: observação, entrevista e análise 

de materiais.  O primeiro destes princípios é a observação e, segundo o referido autor, 

parte do pressuposto de que as informações são sentidas e vistas pelo pesquisador, 

confiando nele como um “instrumento, utilizando sua habilidade intuitiva de enxergar 

os detalhes, de conhecer a influência do contexto, de investigar e de focar 

progressivamente” (STAKE, 2011. p.104). Porém, assim como relata Stake, os olhos 

acabam despercebendo alguns detalhes se o pesquisador não sistematizar sua 

observação – o que a etnografia denomina de observação controlada (WINKIN, 1998). 

Deste modo, a pesquisadora estabeleceu alguns critérios de observação para que se 

pudesse descrever ao máximo, primeiramente, o espaço da Gráfica Prudentópolis.  

Observar os espaços administrativos e sua organização na entrada da gráfica dá 
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os primeiros indícios de como se realiza a produção do jornal. A observação auxilia a 

pesquisadora na coleta de dados para contextualizar a história migrante, além de 

identificar a ideologia cristã presente, tanto no local quanto nas páginas do jornal. O 

passo seguinte, ainda no critério de observação, é partir para os outros espaços. Estes, 

mais jornalísticos. Analisar os objetos dispostos nestes lugares, como a funcionalidade a 

eles empregada (ou não), assim como o contraste de aparelhos utilizados no início do 

século XX e os modernos computadores utilizados para a diagramação parece oferecer 

ao pesquisador os primeiros indícios de recortes temporais, ou “fases” do jornal.  

Optou-se por observar também os personagens que compõem este cenário: os 

funcionários da gráfica. Desde seus comportamentos nos locais de trabalho específicos a 

momentos de conversa com a pesquisadora sobre a história do local. Excluir esta 

observação poderia deixar de contemplar um aspecto deveras importante para a 

produção: as relações humanas e culturais que envolvem a produção do Pracia. O 

segundo princípio metodológico que norteia esta pesquisa tem como base a entrevista.  

Para Stake (2011, p.108), as entrevistas tem por objetivo “1.Obter informações 

singulares ou interpelações sustentadas pela pessoa entrevistada; 2.Coletar uma soma 

numérica de informação de muitas pessoas.3. Descobrir sobre “uma coisa” que os 

pesquisadores não conseguiram observar por eles mesmos”.Apesar das fontes materiais 

e documentais, algumas interrogações surgiram ao longo da visita a campo, que só 

foram desvendadas com entrevistas direcionadas aos produtores.  De acordo com Stake 

(2011), a partir da observação em campo, como terceiro princípio metodológico, das 

organizações prévias e experimentações conseguimos, enfim, um ponto de partida capaz 

de guiar e justificar as escolhas de pesquisa.  

 

Elementos jornalísticos em análise no Pracia 
 

Para analisar o jornal pesquisado nesta monografia, usaremos alguns dos 

elementos jornalísticos levantados a partir das transformações históricas que 

configuraram, hoje, o jornalismo moderno
5
. De acordo com Pereira (2008), a partir 

destas modificações podemos destacar algumas características em períodos distintos. O 
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primeiro, datado das duas primeiras décadas da reforma, voltado à linguagem 

jornalística elencamos três elementos, baseados em Souza (2001), e Pereira (2001): 

Introdução do lead; Pirâmide invertida; Manuais de redação; Uso de citações; 

Surgimento de infográficos; Produção textual mais curta e objetiva ; Informatização das 

redações. Podemos citar mais quatro elementos jornalísticos que podem auxiliar no 

estudo do Pracia. De acordo com lógica de Groth (2011), que se propõe estudar o 

objeto impresso (jornais e revistas) a partir de suas características particulares que 

compõe esta materialidade, explorando estas mídias através do que o autor chama de 

“Ciência dos Jornais”: Periodicidade; Universalidade; Atualidade; Publicidade.  

Para que fosse possível o acesso aos itens do jornal selecionados para análise, o 

recorte centrou-se em 1993 até a edição de dezembro de 2013. Foram escolhidas as 

edições de Páscoa e Natal de todos os anos que englobam o período de 1993 a 2013, 

contabilizando 40 jornais analisados. A seleção do período deu-se por impressões 

coletadas a partir das pesquisas de campo, em especial, as entrevistas com os 

funcionários da Gráfica Prudentópolis. A escolha também deve-se à diferenciação e aos 

cuidados editoriais especiais conferidos para estas épocas do ano, que segundo o atual 

designer gráfico do Pracia, Ednei Chumlhak (CHUMLHAK, 2014), possuem 

significados religiosos importantes para a comunidade ucraniana. Outro fator foi a 

transformação tecnológica por que passou a “redação” do Pracia, em 1995: notícias 

começaram a ser editadas em português, além das transformações dos maquinários. A 

tipografia passou a executar trabalhos gráficos de impressão, começou a usar 

computadores e fotolitos. Além do recorte, a pesquisa também analisou outras edições 

do Pracia, entre os anos de 1993 a 2013, para conferir se o recorte proposto renderia 

informações suficientes para desenvolver a pesquisa. 

 

Obituários: memória do imigrante ucraniano publicada nas páginas do Pracia 
 

O objetivo de escrever sobre falecimentos, para a comunidade ucraniana de 

Prudentópolis, era informar os familiares que se encontravam em outras localidades 

migrantes, e até mesmo, parentes que ficaram no país de origem, sobre o falecimento de 

entes queridos. Nas primeiras edições do jornal, as publicações fúnebres possuíam 

apenas data de nascimento, data da morte, localidade da residência e a causa do óbito.  
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A trajetória dos sujeitos só foi incorporada ao texto na década de 1990. De acordo com 

o recorte desta análise, a partir de 2001 os obituários começaram a ser publicados na 

língua portuguesa e ucraniana. Atualmente, os obituários chegam de três formas ao 

jornal: escritos a mão (na língua portuguesa ou na língua ucraniana), via internet ou os 

próprios familiares dos falecidos vão até a Gráfica Prudentópolis, e pedem para a 

secretária, dona Nadir, escrever a biografia do morto.  A família confere o relato e 

autoriza para a publicação.   

Não existe edição por parte da redação do Pracia nos textos dos obituários, e 

todo conteúdo é responsabilidade de quem o escreve, ou do solicitante, no caso do texto 

ser escrito nas dependências da gráfica. A única modificação no obituário se dá, em 

alguns casos, na correção gramatical, feita pelo redator. Geralmente, as famílias pedem 

para publicar o obituário em ucraniano e traduzido para o português. Essa possibilidade 

só é restringida caso não haja espaço na página do Pracia, e a decisão é tomada somente 

no momento da diagramação, quando o formato das páginas começa a ser definido. A 

possibilidade do obituário não entrar na edição mais próxima do fechamento existe, e 

também está relacionada ao espaço da página. Se há outros obituários (que foram 

elaborados antes) ou notícias consideradas mais importantes, os obituários são retirados 

da página, e são publicados na próxima edição, independente da factualidade que 

envolve o óbito. Dessa forma, os obituários configuram como uma forma de registro de 

memória de seus leitores. A substituição do obituário por matérias factuais nos faz 

repensar sobre a função deste texto como material que arquiva nos textos costumes e 

tradições de imigrantes e nos ajudam a compreender não só o Jornal, mas um modo de 

vida. 

  O espaço dos obituários abre para a comunidade um lugar de publicação de 

textos de extrema pessoalidade e autoria. A limitação da edição nos obituários expressa 

uma preocupação que vai além da construção gramatical, mas uma preocupação em não 

alterar o sentido do texto, afirmada pelo próprio Pe. Tarcísio. Visto que as datas de 

publicação dos óbitos chegam até seis meses de atraso, como constatado na pesquisa, 

entende-se que o intuito do obituário publicado no jornal não está regido pelo elemento 

atualidade. Porém, está intrinsecamente ligado à questão dos valores culturais e 

religiosos que regem os indivíduos desta comunidade leitora e assinante de jornal.  
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Compreende-se que esse formato de texto escrito pela própria comunidade não 

segue nenhum tipo de ‘manual de redação’. Um padrão de obituários elaborados 

automaticamente por quem os escreve, e também moldados pela cultura que estão 

inseridos, visto que os relatos sobre a morte acompanham as práticas religiosas mais 

diversas. O ponto de vista logístico de envio a Gráfica, onde a maioria dos textos chega 

escrito ‘a mão’ pelos familiares, caracteriza ainda mais este formato produtivo artesanal, 

quase arcaico, pensando hoje, na era digital da informática e no avanço da web. Nesse 

sentido, o jornal serve, também, como tradutor de códigos: do falado para o 

escrito/impresso. Ao passo que, quando publicado, o texto escrito circula e, de algum 

modo, volta a ser falado por sua comunidade leitora. 

 

 Espaços opinativos a partir dos editoriais no Pracia 

 

Os temas do Editorial são pautados por acontecimentos factuais, de importância 

religiosa, cultural ou política e são escritos pelo próprio Pe. Tarcísio. Na construção do 

texto, o Pe. Tarcísio se utiliza, algumas vezes, de material informativo retirado de outros 

jornais (regionais impressos ou online) para contextualizar o que redige. Os trechos 

retirados na íntegra para compor o Editorial possuem fonte creditada. Não podemos 

falar, exatamente em atualidade jornalística, no sentido estrito, mas certamente existe 

uma tentativa de releitura do tema a partir da apropriação de outras mídias. 

Em relação ao tamanho dos textos, não há um número mínimo ou máximo de 

caracteres. Nessa pesquisa, constatou-se que o editorial mais extenso encontra-se na 

edição de páscoa, de 2009, onde cada uma das versões (na língua ucraniana e 

portuguesa) ocupou duas colunas, das quatro que compunham a página. Dessa forma, as 

outras publicações (material informativo, obituários, curiosidades, avisos, etc.) estão 

condicionadas ao Editorial para entrarem ou não na edição. Atribuir ao Pracia um 

espaço opinativo fez com que o jornal ganhasse mais do que uma padronização textual, 

mas demonstra um cuidado, mesmo que involuntário em separar a informação da 

opinião. Começando com textos mais enxutos e tímidos nos primeiros anos da década 

de 1990, o Pracia demonstrou ali, seu interesse de criar um espaço de opinião, para 

além dos textos estritamente religiosos e bíblicos.  

Já nos anos 2000, com formato mais sólido na demarcação do editorial, o Pracia 
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marca seu espaço opinativo. Apesar das restrições temáticas dos editoriais nas edições 

analisadas nesta pesquisa, foi possível notar o esforço de produzir textos que não se 

limitassem a discussões bíblicas, mas que trouxessem o tema para discussões sociais, 

como pode ser visto anteriormente. A atualidade como instrumento norteador destas 

publicações é visível já nas titulações. Assim como nos obituários, o Editorial não é 

redigido a partir de um manual de redação, nem possui um formato constante, refletindo 

novamente suas características artesanais. Apesar desta não profissionalização oriunda 

do redator, o uso das citações ao longo dos respectivos textos estudados demonstra uma 

preocupação em atribuir a autoria a fontes, mesmo que este também seja um processo 

automático por parte do redator. 

 

Apropriação dos elementos informativos no texto do Pracia 

 

Na escala hierárquica produtiva dos elementos aqui analisados, o material 

informativo ocupa a segunda posição, depois do editorial.  As notícias informativas são 

os materiais mais suscetíveis a edições, como cortes, seleções e supressões, e também 

ao descarte, dependendo do grau de importância julgado pela diretoria do Pracia. 

Salvam-se as informações classificadas como urgentes ou de interesse público. As 

notícias não são produzidas pelo Pracia, e podem ser divididas em internacionais, 

nacionais, regionais ou locais. Quem as seleciona é o Pe. Tarcísio, a partir de consultas 

feitas na web. A escolha da matéria a ser publicada se dá pela factualidade do 

acontecimento, e é uma das últimas escolhas a serem fechadas no jornal. Caso uma 

notícia esteja “velha” até a data de circulação (lembrando que a periodicidade do jornal 

é quinzenal), trocada-se por um acontecimento mais recente. Quando há espaço para a 

tradução para o português, as notícias são editadas em ucraniano e português. Quando 

são muito longas, são editadas, ou descartadas pelo Pe. Tarcísio. Ambas as decisões só 

pertencem a ele.  

Em 2003 houve registro de material informativo produzido pela população nas 

edições de Páscoa e Natal. Após esse período, nenhum texto de produção comunitária 

foi encontrado no recorte estudado. Outra participação externa extinta é o espaço da 

prefeitura da cidade. Editais públicos, prestações de contas e atas do município eram 

enviados à Gráfica e publicados no Pracia. Desde os anos 2000 a prefeitura deixou de 
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encaminhar o material. Há também espaço para publicações locais, que envolvem, 

assim como nos obituários e nos editoriais, a questão religiosa, tratando de atividades 

ligadas à igreja.  Podemos encontrar outras formas de informação, para além das 

notícias: os avisos e recados. Com assuntos relacionados a acontecimentos da igreja, 

como almoços festivos, celebrações, entre outros acontecimentos ligados à comunidade. 

Os avisos são publicados de acordo com a atualidade.  

O espaço atribuído ao material informativo do Pracia se caracteriza 

principalmente pelo elemento da atualidade, sendo este o ponto chave para a decisão do 

que entra ou não no jornal. O fato de deixar as notícias como últimos materiais para a 

diagramação não significa uma despreocupação com o material. Pelo contrário: 

demonstra a preocupação com a relevância factual assumida pelo Pracia com seus 

leitores para que a informação que é publicada chegue com o mínimo de possível de 

defasagem em relação à atualidade. A universalidade como elemento se dá nas 

publicações a partir da tematização de fatos que envolvem a Ucrânia, a religião e os 

costumes dos leitores, 

Outras formas informativas que merecem considerações são os avisos. 

Particulares por essência são objetos tão específicos quanto as notícias. Transcritos ou 

elaborados pela redação do jornal, estes textos pautam assuntos factuais que podem 

‘derrubar’ um obituário da página. De todos os textos analisados por essa pesquisa, são 

os mais urgentes e atuais. Assumem funções de agendas a editais de convocação. Aqui 

encontramos o elemento da publicidade, descrito por Groth (2011): o ato de tornar uma 

informação pública através do periódico. Pensando pelo viés comunitário, não podemos 

esquecer que também são espaços para que a comunidade participe da construção do 

jornal e das decisões da vida comunitária. 

 

Elementos gráficos do Pracia: diagramação, grafismos e layout 

 

Pode-se constatar que no período que compreende os anos de 1993 a 1995, as 

páginas do jornal estudado continham desenhos que remetiam a bordados ucranianos, e 

traços que são desenhados nas tradicionais Pêssankas. Estes elementos possuíam a 

função de fios, separando o material dividido na página entre colunas ou entre as linhas 

de texto, além de também ter a função de adorno na página.  
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Os desenhos voltaram a aparecer nas edições pascais, a partir de 2008. No título 

do jornal (PRACIA) estão estampadas figuras coloridas de Pêssankas
6
, para ilustrar no 

jornal traços importantes da cultura ucraniana no período pascal. A edição de natal 

possui elementos que também remetem ao período, porém, com gravuras que não estão 

ligadas às tradições religiosas ucranianas, como é o caso das gravuras de ‘toucas de 

Papai Noel’. Em ambos os períodos, estes elementos possuem função de adorno. O 

layout das páginas do Pracia não possui um formato constante e quem decide como o 

jornal será diagramado sempre é o diagramador. O ‘modelo’ do jornal é desenhado no 

momento da diagramação, assim como a disposição dos elementos gráficos e as formas 

dos elementos.  

 A diagramação possui cuidados em três elementos: o editorial, o evangelho e os 

obituários. O editorial possui lugar de destaque, e encontra-se numa variação entre as 

páginas um e dois. O evangelho também varia, ocupando as páginas três ou quatro. Os 

obituários ocupam a página sete, na maioria das vezes. O motivo dessa escolha é que, 

devido ao assunto mais pesado que o obituário carrega, é direcionado para as últimas 

páginas. Não há charges no Pracia, limitando as ilustrações apenas a textos religiosos. A 

partir de 1996, com o uso da internet, as figuras começaram a ser retiradas da web. As 

notícias possuem fotografias não creditadas, também retiradas da web. Geralmente, dos 

sites onde a informação é coletada. A escolha destes elementos gráficos é feita pelo 

diagramador, que é também responsável pela produção de materiais gráficos que são 

comercializados (folders, cartazes, convites, etc).  

O jornal se modifica graficamente ao longo dos anos. No período de 1993 a 

1995, os jornais eram impressos em formato standard.  Já no período que compreende 

os anos de 1996 a 1999 o Pracia assume uma diagramação diferenciada, em formato 

A4. Desde o ano 2000, o Pracia passou a ser diagramado em duas colunas, oito páginas 

e formato standard. O design gráfico do Pracia é contraditório, se compararmos com 

                                                 
6
 “As ‘pêssanky’ (ou pêssankas), ovos coloridos presenteados na Páscoa, representam uma das artes mais 

significativas dos ucranianos. A tradição, pintada à mão há mais de dois mil anos, é um presente mágico, 

um talismã para brindar a sorte, a felicidade, o amor” Trecho retirado na íntegra disponível em: 

ASSUMPÇÃO, Zeneida; GADINI, Sérgio Luiz. CULTURA UCRANIANA NA RADIODIFUSÃO 

PARANAENSE: Folclore e expressão midiática da cultura dos grupos étnicos. INTERCOM – Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Sets 2003. 
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demais jornais hegemônicos modernos. O uso das colunas, dos espaços de respiro, dos 

fios e ilustrações foram aperfeiçoados e padronizados ao longo dos anos, surgiram no 

ato da diagramação.  

A improvisação construiu, impensadamente, o padrão que este periódico possui. 

O jornal, objeto desta pesquisa, tem na diagramação uma ferramenta de ajuste, flexível e 

mutável. Não possui um manual de diagramação como nos jornais convencionais que 

oriente e organize a produção. A semelhança que possui em comum com os demais 

jornais modernos culmina nesta etapa: o tempo, o deadline. Portanto, o tempo é o fator 

que fez com que o Pracia deixasse de possuir marcas gráficas que o auxiliavam na 

caracterização deste jornal ucraniano migrante: ilustrações, desenhos de Pêssankas e 

gravuras que remetem a bordados típicos. Todas estas marcas étnicas que permearam o 

jornal até 1996 desapareceram devido ao fator tempo de produção. 

 

Considerações finais  

 

É inegável a associação intrínseca da religião e a cultura, onde os princípios 

religiosos são parte do cotidiano desta comunidade. Assim, o Pracia enquanto jornal 

elabora recortes das práticas cotidianas que fazem parte da vida dos imigrantes 

ucranianos, compartilhadas universalmente pela comunidade, e as materializa a partir do 

periódico. Dessa forma, se caracterizam as apropriações do jornalismo moderno para 

suprir as necessidades da comunidade migrante de Prudentópolis. O estudo proposto 

identificou características que compõe o Pracia de forma singular: a função de gerar 

conhecimento a partir do conteúdo publicado; o propósito de manter laços culturais com 

o país de origem e como meio ‘publicizar’ as manifestações culturais locais destas 

comunidades migrantes, no sentido de publicidade jornalística a qual se refere Groth 

(2011); a função de registro histórico dos acontecimentos através do jornal; revela 

particularidades da vida cotidiana dos leitores do jornal que acabam tornando-se, por 

vezes, personagens do Pracia, como ocorre no caso do obituário.  

  A caracterização deste exemplar da mídia imigrante, em sua forma de produção 

se dá a partir do desuso de métodos padrões utilizados nos grandes meios jornalísticos, 

como a utilização de manuais de redação e padrões gráficos de impressão. Dessa forma 

o Pracia utiliza de alguns elementos jornalísticos tais como o uso de citações, espaço 
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relativizado para a opinião, atualidade, universalidade, a publicidade, uso do lead em 

conteúdos noticiosos, assim como a pirâmide invertida, de forma despretensiosa por 

parte de seus produtores. Foram práticas adotadas ano após ano, que feitas 

repetidamente formam o jornal Pracia.  

Ao relatar a trajetória do Pracia, também compreendemos as estratégias de fazer 

jornal que estão localizadas fora de conglomerados comunicacionais. Estratégias 

regionais de comunicação adaptadas de acordo com a necessidade de manter um jornal 

impresso para além das assinaturas, que se mostraram insuficientes ao longo dos anos. A 

opção de tornar a Gráfica uma empresa reconfigurou o jornal.  O tempo, ou o deadline, 

assim como nas mídias tradicionais, tornou-se fator decisivo na sua confecção. 

Compreender o espaço como parte da produção nos proporciona entender como 

funciona a rotina do jornal. O espaço também reflete a simbologia que carrega o Pracia: 

marcas culturais construídas a partir do tempo. 
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