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RESUMO: Analisar a questão dos Povos e Comunidades Tradicionais, 

especificamente o caso dos Pomeranos, quanto ao uso da língua materna no 

cotidiano da cultura. Dados derivados de pesquisa, cotejados a partir de uma 

análise contextualizada do modo de vida, o mundo camponês e as implicações 

do uso da língua e suas representações simbólicas no espaço. Analisa dados de 

realidade de dois municípios do RS, localizados na Serra dos Tapes, explicitando 

cenários da paisagem cultural e do uso da língua, bem como da condição 

camponesa dos pomeranos a partir do caso local, problematizando a questão no 

contexto nacional a partir de bibliografia pesquisada. Das Políticas Linguísticas 

e das demandas locais; Aspectos direitos linguísticos em panorama 

internacional.O cenário das lutas por direitos linguísticos, de ensino e de uso 

público. O Povo Tradicional Pomerano, como povo camponês e como povo 



tradicional em processo de luta para a garantia de direitos, inclusive os de 

políticas linguísticas que atendam a sua especificidade. 

Palavras-Chave: cultura pomerana, contexto local, políticas linguísticas, Povos 

e Comunidades Tradicionais. 



Preliminares contextuais do espaço pesquisado 
 

A proposição do presente artigo busca analisar a questão do uso da língua e 

seus contextos e relacionando-os com as lutas políticas de direitos linguísticos, 

partindo de um caso específico, especialmente, os pomeranos, a partir de dados 

de pesquisa realizados in locus cotejados com dados estatísticos. Para 

compreensão de contexto geral, analisamos alguns dados de contexto sócio-

cultural-econômico com vistas a compreensão da especificidade da cultura e seu 

modo de vida.  

Essas análises contextuais e linguísticas apresentam dados em profundidade de 

realidade de dois municípios do RS, localizados na Serra dos Tapes. Apresenta 

dados nacionais para contextualizar e comparar analiticamente os cenários da 

paisagem cultural dos pomeranos no Brasil.  

Quanto aos aspectos metodológicos, o processo da pesquisa em curso, 

apresenta dados preliminares e análises iniciais, tem base nas ações do 

Programa Educação e Memória: mundo rural em diálogo (2012) e no Programa 

Educação e Memória: diversidade camponesa em diálogo (2014) e se 

desenvolveu a partir de ações de coleta de dados  a partir de questionários 

fechados e Rodas de Diálogos com as comunidades, processos que incluem 

levantamento de dados estatísticos a partir de questionário sócio-econômico, 

objetos/imagens, documentos, fotografias e objetos do mundo do trabalho e a 

ação dos sujeitos das comunidades camponesas. Com objetivo de registrar e 

interpretar a paisagem, o espaço geográfico e a cultura local essa ação se pôs 

como uma ação de futuro colocou em cheque o passado e trouxe a tona as 

singularidades diferenciadoras do presente na relação com a diversidade. Foram 

coletados, catalogados e interpretados dados gerais que buscavam investigar 

além das condições de vida econômica dos pequenos agricultores locais, a 

relação com a Língua Pomerana e seu uso no cotidiano da cultura. Esses dados 

foram catalogados no banco de dados1 da Cultura Local e conformam importante 

                                                        
1 O Núcleo Educamemória realizou entre os anos de 2012-2014, levantamentos quanto as condições de vida 
e ao modo de vida da população camponesa de Canguçu e de São Lourenço do Sul, onde por amostragem, 
foi aplicado questionário fechado, com 50 variáveis a serem contabilizadas. Para o espectro desse trabalho 
apresentaremos dados relativos a quesitos que envolvem a condição camponesa, a condição de agricultor 
familiar e o uso da Língua Pomerana. 



instrumento de análise da paisagem sócio-econômica-linguística da região, 

especialmente sobre a cultura, a geografia e a história local. 



Aprofundando análises: o caso dos pomeranos de Canguçu e São 
Lourenço do Sul 

 

Considerando as questões gerais de contexto do universo pesquisado, no 

território brasileiro, os munícipios com incidência de pomeranos apresentam 

características demarcadas de maior incidência de população rural e IDHM2 

significativamente menor que a média dos municípios brasileiros. Nesse sentido, 

observando esses índices, os pomeranos estão localizados em municípios que 

apresentam presença de população rural de 43% a 83 %.  

No RS, a média de população rural nos municípios com incidência significativa 

de pomeranos é de 51,8%. Destacadamente, nos municípios em que a 

incidência de população rural é maior, o índice de IDHM é menor, 

significativamente. O que indica que os espaços rurais habitados pelos 

camponeses pomeranos são espaços onde as estruturas de condições de vida 

são precárias. 

Os modelos de propriedade familiar, característicos da realidade dos 

camponeses pomeranos, no RS e no ES, apresentam estruturas de moradia, 

galpões e áreas de plantio e criação de animais, que no seu conjunto tendem a 

servir para a subsistência do núcleo familiar. No RS as características de 

tamanho das áreas de propriedade das famílias conformam média de 15-20 

hectares.  

A modo como se deu a colonização desse espaço da Serra dos Tapes difere das 

colonizações realizadas por intermédio do Estado Brasileiro, sejam elas 

Provinciais ou Estaduais. No caso, a Colonização se deu por obra de 

investimento empresarial, que desde a chegada dos colonos, os colocava na 

condição de proprietários se adquirissem propriedades a serem compradas. Em 

se tratando de um estrato da população em processo de diáspora na Europa, 

especialmente dos povos bálticos que até hoje não encontram local no mundo, 

dívidas eram contratadas com o empresário local, tanto para adquirir as terras 

                                                        
2 IDHM: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal compreende indicadores de três 
dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 
1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. O Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil é um site que traz o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e 
outros 200 indicadores de demografia, educação, renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade 
para os municípios brasileiros. Ver mais em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/ 



como para a manutenção e produção de alimentos. Esse cenário de posse da 

propriedade mantém-se como característica geral no espaço. 

A condição de proprietário se apresenta em mais de 90%. Mas quando verificado 

o modo de acesso a terra, a variável acesso a terra por herança (52%) é superior 

a de compra. O que nos indica que as condições de proprietário estão 

diretamente ligadas a estrutura familiar e ao processo de fragmentação das 

partilhas. Ao longo prazo a fragmentação das áreas em partilhas menores tende 

a inviabilizar a condição de produção.  

Quando analisado as declarações quanto o modo de vida, acima de 90% 

responderam serem agricultores, apresentando também as demais presenças, 

sejam elas de agropecuaristas, comerciantes, funcionários públicos, meieiros, 

etc. O que nos revela que há diferentes sujeitos e profissões presentes no 

espaço. 

No que refere-se ao tamanho da propriedade, na voz dos entrevistados, 77,4% 

consideram-se Pequenos Proprietários, revelando e confirmando os dados 

oficiais que indicam ser a Serra dos Tapes a região de maior minifúndios da 

América Latina. Não há nenhuma referencia a grande proprietário na amostra 

levantada, pois essa condição de Grande Proprietário se dá na região do Pampa 

e nos os Arrozais da Costa da Lagoa dos Patos.  

Dos que se identificaram como agricultores, 50% desses se consideram 

agricultores familiares, confirmando a condição de pequenos proprietários tanto 

na condição de posse quanto na condição de produção. 

No que refere-se a produção, há dois modos distintos: a produção para 

autoconsumo e a produção para comércio. Mesmo sendo pequenas 

propriedades, de agricultura familiar, há produção para o comércio como forma 

de garantir recursos orçamentários e de venda do excedente. 

Entre os produtos de maior incidência para autoconsumo está o feijão, o milho, 

a batata-doce, batata-inglesa, laranja, pêssego, tomate, hortaliças, leite, ovos, 

morango, mel. Caracterizadamente, esses produtos são constitutivos da 

alimentação dos camponeses da agricultura familiar e também são utilizados na 

alimentação e criação de animais, os quais geram novos produtos e por vezes 

transformam-se em fonte de renda a partir da comercialização dos mesmos. 

Quando observado a questão da produção para o comércio, observa-se a 

incidência de alguns produtos que também estão na condição de autoconsumo, 



isto porque o excedente de produção é colocado a venda, transformando-os em 

fonte de arrecadação monetária. 

Entre hortaliças, ovos, leite, batata-inglesa, milho, destaca-se o fumo (tabaco) 

como o produto para a comercialização. Ou seja, mesmo produzindo para 

subsistência, a venda de hortigranjeiros e produtos alimentícios tem forte 

impacto na produção camponesas dos pomeranos da Serra dos Tapes, mas 

para comércio o produto que tem valor e destaque na produção é o tabaco, 

cultivado em quase 90% das propriedades, conforme podemos verificar no 

gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico nos mostra que os índices de produção para comercialização 

apresentam também uma produção diversificada, com ênfase na manutenção 

do núcleo familiar, confirmando que os pomeranos têm uma ligação muito forte 

com a terra, vivenciam o dia-a-dia a condição camponesa e no Brasil, são 

considerados Agricultores Familiares. Nesse sentido, o que é comercializado é 

também parte do excedente do que é produzido para autoconsumo. Os dados 

também confirmam um direcionamento para comercialização de um produto em 

específico: o tabaco, que é um produto que não faz parte do autoconsumo. 

Nesse sentido, a problemática da terra e da permanência na terra é uma questão 

local que envolve todos os camponeses, e para os pomeranos em especial, esta 

é uma questão nacional, pois sua história como povo é intrinsecamente ligada 

ao território e ao espaço camponês. O acesso e a permanência são questões 

conflituosas em diferentes locais do Brasil, em especial no RS e no ES. A luta 

pela terra e a permanência nela sempre foi conflitiva. No caso dos pomeranos 

essa condição se aflora, provocando um novo nomadismo contemporâneo3. 

                                                        
3 Observar o caso dos Pomeranos de Pancas/ES. 
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fumo; 52

Serie1; 
pêssego; 

2

Serie1; 
feijão; 34

Serie1; 
milho; 43

Serie1; 
batata-
doce; 4

Serie1; 
batata-
inglesa; 

16
Serie1; 

laranja; 5

12.1Produtos cultivados na 
propriedade para comércio:

fumo

pêssego

feijão

milho

batata-doce

batata-inglesa

Gráfico 1: produtos cultivado na propriedade para 
comercio. Banco de Dados Educamemória 2012. 



Nesse sentido, a paisagem, enquanto produto da cultura, se contextualiza com 

a análise das vivências e das experiências possíveis entre o mundo natural e o 

espaço modificado pela ação humana. Quando analisados os índices regionais 

em comparação com os índices nacionais, observa-se que os camponeses 

vivenciam uma situação de precariedade. Que a renda, a escolarização e a 

condição de cidadania é ainda uma promessa a ser cumprida pelo Estado 

Brasileiro. Em considerando os Pomeranos, povos camponeses, com base nos 

dados analisados e nos dados histórico das diásporas históricas, podemos 

considerar os pomeranos povos camponeses do mundo. No Brasil, o pomeranos 

participam da condição de Povos Tradicionais, justamente pela sua relação com 

a terra, o cuidado com a preservação e a manutenção de princípios tradicionais 

de povo camponês e o uso da Língua Pomerana no cotidiano da Cultura, que 

será o nosso foco de análise a partir do próximo ponto. 

 

A Língua pomerana: análises de dados de Contexto 
 

Os camponeses pomeranos utilizam sua língua em processos de trabalho, de 

rituais, na vida doméstica e em algumas situações de religiosidade4. Os estudos 

sobre a Língua Pomerana no Brasil tem demonstrado que sua presença é 

impactante no interior das comunidades locais pesquisadas.  

Quanto ás questões linguísticas, Tressmann (2008) considera que o Pomerano 

descende de uma língua comum: o Saxão Antigo. Sendo o Pomerano 

caracterizado pelo lingüista como uma língua Baixo-Saxônica, das terras baixas 

do Báltico. 

No caso do RS, nos municípios pesquisados, a presença da língua e seu uso é 

constante, e como constatam os demais pesquisadores5, o bilingüismo é uma 

                                                        
4 Ismael Tresmann considera que: (...)Se a língua pomerana se encontra mais próxima ao ambiente familiar, 
o uso do alemão está mais próximo à esfera religiosa, especialmente à participação dos pomeranos na Igreja 
Luterana.'. In: TRESSMANN, I. O uso da língua no cotidiano e o bilinguismo entre pomeranos. V 
Congresso Internacional da Associação Brasileira de Linguística Belo Horizonte, 28 de fevereiro - 3 de 
março de 2007 
5 MUJICA, 2013 "Durante as entrevistas, com as duas famílias, constatou-se que utilizam a língua 
pomerana para comunicar-se entre si, seja com a família, na igreja, no trabalho na agricultura, no comércio, 
nas interações com vizinhos, nas interações informais na escola ou nas festas da comunidade.(...) 
Entretanto, quando há não-pomeranos em ambientes públicos, como nos centros comerciais, acabam 
utilizando o português (...)". p.45-46 



característica presente. Em levantamentos preliminares a condição de falante6 o 

pomerano na cultura local se fazia presente em percentagens expressivas. 

Apresentava também uma maior presença da língua nas faixas etárias mais 

elevadas, especialmente em sujeitos com mais de 20 anos. Klaus Granzow 

(2009), em suas passagens pela Serra dos Tapes constata o uso constante da 

Língua Pomerana, chegando a registrar em seu Memorial de Viagem que:  

Depois seguimos viagem e passamos por lindos vales, aldeias e colônias. Por 

ali realmente ainda existiam aldeias e as pessoas ainda sabiam o significado 

da palavra “Dörp”, que no Espírito Santo se tornara desconhecida, e também 

as palavras “Finster” (vidraça) e “Kauke” (bolo) que ainda eram usadas nesta 

região. O idioma também era muito original e ainda era falado do jeito que os 

antepassados falavam quando imigraram para cá. (p.141) 

 

Na região em estudo, os sujeitos da cultura local falam o Português e o 

Pomerano, tendo o Pomerano como a Língua Materna e doméstica e o 

Português como L2 e de uso em situações públicas-sociais, especialmente 

quando há situações de interação com pessoas não falantes da língua 

Pomerana. 

Os dados coletados apresentam como Língua mais utilizada no ambiente familiar 

o pomerano em 54% dos casos e o uso do português em 40% dos casos. 

 

 
Gráfico 2 Grau de Parentesco com 

pessoa a aprender o Português. 

Banco de Dados 

Educamemória/2012 
 

                                                        
6 ROLOFF. G. K. Linguagem e Preconceito Lingüístico: implicação na cultura pomerana na região de São 
Lourenço do Sul. TCC/EJA/FURG. 2012 
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Quando observamos esses dados, verificamos que o acionamento da língua 

portuguesa como referencia de uso e aprendizagem se dá pelas figuras de avô 

e de pai. Acabam por serem referentes no uso da língua portuguesa, justamente 

pelo papel social que cumprem: o de serem porta-vozes do núcleo familiar na 

vida pública. Assim, falar o português lhes é situação mais comum e portanto 

são os referentes de ensino do português. Alguns condicionantes compõe essa 

situação, entre eles a condição de desprezo linguístico, nos espaços oficiais7, 

corrobora para reforçar o português como língua pública. 

Contudo o uso do português é uma situação de obrigatoriedade, pois 

quando questionados sobre suas preferências entre falar uma ou outra, os 

índices dão conta de demonstrar que a tradição do grupo define as escolhas, 

sendo a Língua pomerana a referencia linguística. Quando analisados dados 

referentes ao uso do português  em sujeitos bilíngues, os dados coletados do 

contexto  indicam também uma discrepância a figura dos bisavós como a pessoa 

da família com referência na comunicação através da língua Portuguesa, 

conforme vemos no gráfico abaixo: 

 

 
Gráfico 3: prefere somente se 

comunicar em Pomerano.Banco de 

Dados Educamemória/2012 
 

                                                        
7 “O alemão durante muitos anos foi a língua oficial da Igreja. A fé se expressava em hinos e orações em 
alemão, decorados no ensino confirmatório ou no culto. A Bíblia usada foi a edição alemã. Alguns 
chegaram a conclusão de que Deus só entende e fala alemão, e que ‘os brasileiros’ (leia-se) ‘as pessoas de 
cor’ – tinham outro Deus. Os pastores durante muito tempo promoveram a identificação entre germanidade 
e luteranismo. Identidade cultural e religião foram misturadas. Os pastores ensinaram não só a língua da 
Igreja e da germanidade, mas também a língua de um certo nível cultural, de letrados.” (DROOGERS, 
1984:30) 

Há algum integrante da família que fale e 
entenda português, mas que prefira 

SOMENTE se comunicar em pomerano?  
Quem?



Este fato é compreensível, se pensarmos que o Brasil viveu um processo de 

nacionalização do ensino8 e a proibição de outras línguas que não fossem o 

“brasileiro” (o português) e que impacta, traumaticamente a contemporaneidade. 

Conforme Tressmann (2011) 

O Brasil tem uma tradição de políticas de destruição do patrimônio linguístico 

nacional. Este processo iniciou-se em 1753, com a política anti-indígena do 

Marquês de Pombal (que expulsou os jesuítas em 1759), e atingiu o seu 

apogeu na chamada “Campanha de Nacionalização do Ensino” do Estado 

Novo do presidente Vargas, nos anos de 1938 a 1945, vindo a exercer forte 

influência no período da Ditadura Militar. (p. 26) 

 

Pesquisadores (KREUTZ, 1991, RENK, 2014) que tratam da Nacionalização do 

Ensino quando analisam os impactos decorrentes da política de língua única é 

um dos fatos que acabou destruindo o patrimônio linguístico nacional. Com a 

proibição da fala de línguas diferentes do Português, se criou no Estado 

Brasileiro, uma aversão as demais línguas. O medo de ser perseguido e 

castigado fez com que não só a o patrimônio linguístico fosse destruído, mas, 

também o patrimônio escrito destes povos: há vários depoimentos de pessoas 

que esconderam, em buracos escavados para tal finalidade, seus livros, hinários 

e demais artigos que pudesse identificar as pessoas com outras nacionalidade, 

tais como pomeranos, alemães, italianos, etc.  

Atualmente, passada a proibição da fala em outra língua, é compreensível o 

levantamento de dados nos apontar que são as pessoas mais velhas das 

famílias que, mesmo sendo nativos no pomerano, informam falar o Português. 

Uma tentativa de publicizar o obrigatório9 e de escapar da estigmatização. 

                                                        
8 “O sistema escolar dispõe de autoridade delegada necessária para exercer universalmente a 
ação de inculcação duradoura em matéria de linguagem, tendendo assim a proporcionar a 
duração e a intensidade desta ação ao capital herdado. Por isso mesmo, os mecanismos sociais 
de transmissão cultural tendem a garantir a reprodução da defasagem estrutural entre a 
distribuição (aliás bastante desigual) do conhecimento da língua legítima e a distribuição(muito 
mais uniforme) do reconhecimento desta língua, constituindo-se num dos fatores determinantes 
da dinâmica do campo lingüístico e, por essa via, das próprias mudanças da língua. Na verdade, 
as lutas lingüísticas que estão na raiz destas mudanças supõem locutores que possuam (quase) 
o mesmo reconhecimento do uso autorizado e dos conhecimentos desiguais deste uso.” 
(BOURDIEU, 1996, p.50) 
9 “A língua legítima não tem o poder de garantir sua própria perpetuação no tempo nem o de 
definir sua extensão no espaço. Somente esta espécie de criação continuada que se opera em 
meio às lutas incessantes entre as diferentes autoridades envolvidas, no seio do campo de 
produção especializado, na concorrência pelo monopólio da imposição do modo de expressão 



Outro dado relevante é pensar na figura da mulher (vó e/ou mãe) como a pessoa 

da família que transmite e perpetua a língua no ambiente doméstico. A lida no 

entorno da casa (cuidar dos pequenos animais, fazer o serviço doméstico, cuidar 

da horta), favorece que a comunicação entre as mulheres seja feita em 

Pomerano, o que acaba perpetuando a língua. 

Quando questionados sobre a situação de ensino da Língua Portuguesa em 

tempo anterior ao ingresso no Ensino Básico, 64% indicam que estão ensinado 

a Língua Portuguesa já no espaço doméstico. Essa prática adotada 

contemporaneamente é um dos reflexos da campanha da nacionalização do 

ensino, durante a qual, filhos de pomeranos (e também de alemães e outras 

etnias) obrigatoriamente tiveram que deixar sua língua materna nas 

aprendizagens escolares, para aprender somente o Português. Este fato 

cruelmente marcado por castigos físicos nas escolas e muito atual na memória 

das pessoas mais velhas, foi um dos elementos responsáveis por fazer com os 

pais ensinem o Português antes da criança começar a frequentar a escola. 

Como muitos costumam dizer “é para a criança não passar trabalho na escola, 

como eu passei”, ou seja, aprendendo somente o Português a criança chegará 

na escola, onde provavelmente a professora só fala Português e desconhece a 

língua Pomerana. 

Atualmente, nas comunidades pesquisadas há a interação muito forte entre 

língua e ensino. Embora não haja programa oficial, as escolas em suas 

perspectivas pedagógicas inserem a cultura linguística como ação educativa das 

escolas que tem como prioridade o trabalho com a cultura local.  

Essa condição de falantes da língua materna, língua da cultura é também 

referenciada por Walquiria  Renk (2014) onde afirma que em pesquisas 

realizadas na década de 1940 quase a totalidade da população das 

comunidades Ucranianas do Paraná era falante, na década de 1980, 94% da 

população era falante da língua materna e contemporaneamente, mesmo sendo 

                                                        
legítima, pode assegurar a permanência da língua legítima e de seu valor (ou seja, do 
reconhecimento que lhe é conferido). Uma das propriedades genéricas dos campos é o fato de 
que a luta em torno do que está exatamente em jogo costuma dissimular ao mesmo tempo o 
concluio objetivo a respeito dos princípios do jogo. Ou melhor, essa luta tende continuamente a 
produzir e a reproduzir o jogo e tudo o mais que está em jogo, reproduzindo naqueles que se 
encontram diretamente envolvidos nele (mas não apenas entre eles) a adesão prática ao valor 
do jogo e do que está em jogo (móveis de concorrência), que define o reconhecimento da 
legitimidade.” (BOURDIEU, 1996, p.45) 



obrigatório o ensino de Português como língua padrão da escrita, os jovens 

ucranianos se comunicam nas aulas de Língua Portuguesa, mais entre si em 

Língua Ucraniana do que na Língua Portuguesa. (RENK, 2014, p.249). Dados 

esses que indicam que, tanto no Ucraniano, quanto no Pomerano, apesar da 

proibição do ensino da língua materna na alfabetização, a língua da cultura 

persiste, resiste e apresenta como elemento de manutenção da identidade. 

Desta maneira, o uso da língua Pomerana apresenta uma retomada nas 

discussões e é usada nas interações entre alunos e professores na escola, bem 

como é possível ouvir as crianças interagindo em Pomerano na hora das 

brincadeiras, no transporte escolar, na hora da merenda. Ou seja, se há algum 

tempo atrás falar Pomerano ‘era feio'. Atualmente falar publicamente a língua é 

um exercício de autoafirmação na cultura, demonstrando assim que, localmente 

há um reconhecimento da condição de ‘Ser Pomerano’, nos parâmetros de povo 

tradicional alicerçado no seu modo cultural de viver, objeto de reivindicação de 

políticas públicas mais abrangentes. 

 

Das Políticas Linguísticas e das demandas locais; 
 

Reivindicações de políticas inclusivas para as minorias linguísticas tem ganhado 

espaço e organização no cenário nacional e internacional. Entre os processos 

reivindicados estão a salvaguarda10 do patrimônio material e imaterial, entre 

esses, a língua. 

A Constituição Federal de 1988 em seus artigos (210, 215 e 216) estabelecem 

parâmetros que preconizam uma política de salvaguarda, promoção e registro 

dos elementos constitutivos da cultura dos grupo. Especificamente, o Artigo 215 

que garante a todos o pleno exercício dos direitos culturais e que o Estado 

protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e 

de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional; Artigo 216 que 

define como patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira; Artigo 210 que determina que sejam 

fixados conteúdos mínimos para a educação básica, de maneira a assegurar a 

                                                        
10Ver também:  Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000.Institui o Registro de Bens Culturais 
de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro 



formação comum e o respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais; 

No que se refere a questões de direito, essas reivindicações se ancoram nas 

declarações de direitos humanos, em especial na Declaração Universal dos 

Direitos Linguísticos (Barcelona,1996), que no seu Artigo 1.º considera como 

comunidade linguística toda a sociedade humana que, radicada historicamente 

num determinado espaço territorial, reconhecido ou não, se identifica como povo 

e desenvolveu uma língua comum como meio de comunicação natural e de 

coesão cultural entre os seus membros. Considera ainda em seu Artigo 8o que 

todas as comunidades linguísticas têm o direito de organizar e gerir os seus 

próprios recursos, com vista a assegurarem o uso da sua língua em todas as 

funções sociais. 

Outra base de direito linguístico e cultural encontra-se na Convenção sobre a 

Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais e a Declaração 

Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco (2002 e 2005) ratificadas pelo 

Estado brasileiro em 2007 onde se tem por premissa que a diversidade cultural 

é uma característica essencial da humanidade; que é necessário proteger e 

promover a diversidade das expressões culturais; promover o respeito pela 

diversidade das expressões culturais e a conscientização de seu valor nos 

planos local, nacional e internacional. 

No específico dos Povos e Comunidades Tradicionais, o Decreto Presidencial 

6.040/200711 institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais, dá amparo e existência pública oficial as 

diferentes Povos e Comunidades. Por apresentarem formas próprias de 

organização social e ocupação de território (físico e simbólico), conhecimentos 

transmitidos pela tradição como elementos de condição de sua reprodução 

cultural são considerados sujeitos de direitos, conforme define o Inciso I do art. 

3.º: 

I-Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que 

se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, 

que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

                                                        
11 Decreto n.º 6.040, de 7 de fevereiro de 2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 



conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 

(Inciso I, do art. 3.º, do Decreto n. 6.040, 7 de fevereiro de 2007) 

 

Os pomeranos, enquanto um Povo Tradicional tem reivindicado através de 

ações concretas como é o Programa de Educação Escolar Pomerana12 e 

através de Cartas Reivindicatórias. A salvaguarda, a promoção e o registro de 

sua cultura, língua, rituais e modos de fazer são elementos centrais nessas 

reivindicações. Esses processos tem base em documentos e declarações de um 

processo de emancipação cultural em curso, materializado nos seguintes 

documentos:  

- Carta de Santa Maria de Jetibá, I e II Pomerbr. 16/06/2012 

- Carta do Encontro Regional Sul dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

Curitiba, 25 a 28/08/2014; 

- Carta de Vitória - ES. Encontro Regional Sudeste de Povos e Comunidades 

Tradicionais. 16 a 18/09/2014 

- Carta Aberta do Povo Pomerano do ES, 10/09/2014 

- Carta do Fórum de Demandas do Povo Pomerano do RS. III POMERsul – 20 a 

23/10/2014 –Serra dos Tapes - RS 

No seu conjunto de reivindicações buscam o reconhecimento de direitos do Povo 

Pomerano, em especial, do direito a manter viva sua língua e cultura, conforme 

reza a Constituição Federal do Brasil(1988) e as decorrentes legislações do 

Estado Brasileiro e da Unesco e demais Declarações e Convenções das quais o 

Estado Brasileiro é partícipe e signatário. Essas demandas são produtos do 

processo de organização política da Sociedade Civil, articulada com encontros 

nacionais (POMERbr). 

Suas demandas busca sobre tudo a instauração de fomento, incentivo e 

salvaguarda do patrimônio material e imaterial; acesso e permanência na terra e 

territórios camponeses; acento de representantes pomeranos em conselhos e 

comitês de educação, cultura e infraestrutura em esferas municipais, estaduais 

                                                        
12HARTUWIG, Adriana V. G. Professores(as) Pomeranos(as): Um estudo de caso sobre o 
Programa de Educação Escolar Pomerana - Proepo - desenvolvido em Santa Maria de Jetibá/ES. 
PPGE/UFES. 2011. Dissertação de Mestrado. 



e federais e Programas de fomento de políticas de ensino da língua pomerana 

em municípios com presença deste povo; 

A demarcação da luta reivindicatória tem base nos elementos língua, terra, 

território, linguagem, rituais, saberes e a cultura como seus maiores patrimônios. 

No plano de ação mais amplo, princípios da interculturalidade e a diversidade 

estão presentes em suas propostas de ações como preceitos necessários a 

serem implementadas  na políticas públicas reivindicadas. Garantia da promoção 

da cultura local e viabilização de políticas públicas em territórios de presença 

pomerana. 

Nesse sentido, a luta pelos direitos linguísticos dos pomeranos se ampara na 

ancestralidade, na territorialidade e no uso dessas características como 

aspectos a partir dos quais promovem sua permanência no mundo. A 

autodefinição e resistência estão presentes. 

 

 

 

Aspectos direitos linguísticos em panorama internacional 
 

No que se refere a questão macro das políticas linguísticas, o cenário 

internacional nos apresenta exemplos de como foram tratadas essas questões 

em âmbito internacional e plurilinguística. A questão da identidade minoritária e 

das políticas linguísticas estão sempre em um movimento concertado, pois até 

certo ponto, o sentido de identidade e diferenciação se dá por meio de processo 

de garantia das especificidades linguísticas. É no exercício da discriminação 

positiva que diversos grupos humanos em diferentes cenários tem buscado a 

garantia dos princípios de igualdade e direito á diferença. 

Internacionalmente, em determinados países, estão presentes cláusulas 

garantidoras dos princípios da discriminação positiva, especialmente as 

linguísticas. Nos caso dos pomeranos e outros, na Europa, há na Constituição 

de Schleswig-Holstein (artigo 5), de Brandemburgo (artigo 25) e de Saxe (artigo 

6), disposições que obrigaram os poderes públicos a garantir juridicamente a 

Língua, á religião, a identidade e as tradições culturais. (ROULAND, 2004, p. 

309) 



A depender do lugar que ocupam esses grupos no cenário nacional, essas 

garantias se expandem ou se contraem. Questionamentos quanto aos direitos 

lingüísticos das minorias estão também presentes. Questiona-se se uma língua 

minoritária deve ter caráter nacional, ou seja representar um direito nacional ou 

um direito somente do grupo específico? Como tratar essas questões na relação 

com as demais línguas minoritárias? Internacionalmente, algumas respostas 

estão em curso. Temos o caso da Índia, onde a mesma apresenta 14 línguas 

Regionais respeitadas pelo Estado (artigo 343), na Suíça, o caso de 4 línguas 

nacionais, na Espanha além do Espanhol outras línguas espanholas são 

também oficiais em comunidades autônomas. Há também referenciais quanto 

ao ensino bilíngüe, na Guatemala, na Áustria, no Canadá e na Polônia. 

(ROULAND, 2004, p. 360-366) 

Cumpre-nos questionarmos, qual o lugar do direito linguístico das minorias no 

cenário Brasileiro? 

 

 

 

 

 

Conclusão 
 

Os processos de silenciamento da Língua Pomerana estão presente nas 

relações sociais oficiais e em situações de convívio público13. O Pomerano, 

comtemporaneamente está condicionado a uma condição língua doméstica. O 

silenciamento da língua tem um de seus vetores no mundo escolar e no mundo 

religioso, que, onde essas instituições ao não reconhecerem a língua doméstica 

como primeira língua (L1), provocaram situações de rompimento lingüístico. No 

tempo histórico os impactos desse ato torna-se um dos grandes instrumentos de 

silenciamento e de perda de referentes identitários e de pertencimento. 

                                                        
13 “As línguas dialetais continuam predominando nas utilizações orais. Uma situação de bilingüismo tende 
a se instaurar: enquanto os membros das classes populares, em especial os camponeses, vêem-se reduzidos 
ao falar local, os membros da aristocracia, da burguesia comercial, de outros setores de negócios e, 
sobretudo, a pequena burguesia letrada [...], tendo acesso muito mais freqüente à utilização da língua oficial, 
escrita ou falada, mantendo não obstante a posse do dialeto (ainda utilizado na maioria das situações 
privadas ou até públicas), o que os habilita a cumprir uma função de intermediários.” (BOURDIEU, 1996, 
p. 34) 



Todo espaço social possui suas próprias formas de organização e interação 

social, no caso estudado, o espaço da cultura pomerana, é o espaço onde a 

cultura camponesa pomerana apresenta-se com predominância e determina as 

simbologias e modos de produção cultural. Possui padrões bem demarcados de 

organização e estrutura social, estendendo seus padrões as diferentes redes 

presentes desde estruturas familiares até estrutura comunitária que se 

entrelaçam formando a totalidade do mundo cultural e, nesse caso, um mundo 

camponês permeado por características da cultura pomerana.  

As ações do mundo da vida realizadas no dia-a- dia dos pomeranos conformam 

a identidade deste grupo à medida que elas são parte da cultura dos mesmos. A 

pesquisa revela que esse movimento é conflitivo e aponta para uma 

reconfiguração dos modos de relação social, onde a compreensão de que a 

“diferença somos nós” está em processo.  

O pomerano é um povo, uma Nação, uma comunidade cultural tradicional. Na 

conjuntura histórica, ao não ter um território demarcado no jogo das fronteiras da 

idéia de Estado-Nação, donde derivam os países, seu espaço foi invadido, suas 

fronteiras modificadas diversas vezes na história. Com pouca participação 

política, os pomeranos foram sempre representados. Sua ação política 

restringia-se aos domínios das comunidades. Em tempos de abertura para o 

mundo da cidadania essa prática foi determinante para o enclausuramento das 

comunidades. Trata-se de uma prática que, num primeiro momento, 

apresentava-se como capaz de garantir a sobrevivência no jogo político e que 

em um segundo momento atuou de modo contraproducente. A voz dos 

pomeranos não foi pronunciada e, nos casos em que isso aconteceu, não foi 

ouvida, porque era silenciada pelas estruturas locais de poder. A cultura do 

silêncio, na Serra dos Tapes, cria e sustenta o círculo vicioso da negação da 

identidade local. Induz uma negação da história local. 

A presença maciça de pomeranos se faz visível no espaço. Os Pomeranos, 

como um dos segmentos de povo tradicional do Brasil mantém processos 

ritualísticos, de sociabilidade e de organização social próprios, o que lhes 

garante a continuidade e coesão como grupo cultural. As práticas de cuidado 

com a terra ganham notoriedade, pois seus espaços de cultivos tendem a ser 

respeitosos com a questão ecológica, a gestão das águas e ao tempo da terra. 



Muito embora, na atualidade, a monocultura do tabaco e a mecanização tem 

alterado esse cenário.  
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