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INTRODUÇÃO

Analisa a questão dos povos tradicionais, especialmente, os pomeranos, a partir de dados
de pesquisa realizados in locus cotejados com dados estatísticos nacionais. Tem o Modo
de Vida como um conceito central, o espaço, a paisagem e a cultura como elementos de
análise. Percorre campos da memória, do espaço geográfico, o trabalho e a relação com
produção  de  alimentos  entre  camponeses.  Apresenta  dados  em  profundidade  de
realidade de dois municípios do RS, localizados na Serra dos Tapes, sobre produção para
autoconsumo e para comercialização e IDHM. Contextualiza e compara analiticamente os
cenários da paisagem cultural dos Povos Tradicionais, segmento pomeranos do Brasil.
Quanto aos aspectos metodológicos, o processo da pesquisa 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 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. Nos processos
do registro da memória observamos as premissas dos espaços antropológicos da vida no
entrecruzamento da antropologia, da geografia, da história, da sociologia e da Educação.
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Interpretar o modo de vida e a cultura local como uma ação de futuro que coloca em
cheque o passado e aflora singularidades diferenciadoras do presente na relação com a
diversidade.

Palavras-Chave: Povos Tradicionais, Modo de Vida, Povo Pomerano, Serra dos Tapes

A paisagem enquanto produto da cultura: o cenário da pomeraneidade no Brasil

A configuração da paisagem camponesa pomerana apresenta algumas características

culturais próprias do grupo, o que lhes faz ser um grupo humano específico quanto aos

aspectos culturais, donde deriva a idéia de nação, com base nos modos de viver. quando

observado  outros  dados,  contemporâneos,  encontramos  também  a  presença

identificadora  desse  grupo  nos  índices  nacionais  de  IDHM1 e  de  concentração  de

população  rural  nos  municípios  citados  como  parte  de  território  cultural  e  espaço

geográfico habitado pelos pomeranos no Brasil. 

Segundo SANTOS (1988,  p.  23)  “a  paisagem é um conjunto  heterogêneo de formas

naturais e artificiais;(...) não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, substituições

(...)”. A paisagem é o panorama marcado pela cultura refletindo o trabalho humano, nas

suas diversas formas. Isto é, quando o homem extrai algo da natureza está moldando o

seu próprio ambiente, usufruindo deste bem para manter a sua própria sobrevivência.

Explorando  o  meio  ambiente  em  que  vive,  o  ser  humano  utiliza  estratégias  que

correspondem as questões ligadas a cunho religioso, ideológico e filosófico e natural. A

interpretação  sobre  a  paisagem  é  múltipla  porque  ela  constitui  possibilidades  de

compreensão  das  identidades  culturais  pretéritas,  da  atuantes  e  oportuniza  uma

especulação de como serão construídos e definidos outros modelos e formas culturais no

futuro.  Enfim, a paisagem é marcada pela memória e pela materialidade que a cerca

expressando nas suas formas os pressupostos organizativos provenientes valores dos

grupos que nela habitam. 

Nos processos do registro da memória observamos as premissas dos espaços do mundo,

dos  espaços  da  vida,  e  dos  espaços  humanos  e  sociais  do  mundo  e  da  vida,  no

entrecruzamento da geografia, da antropologia, da história e da sociologia da Educação2.

Consideramos ainda que os espaços não são fechados e pois se constituem em domínios

em disputa e multifacetados de relações com o território, com o ambiente natura e cultural

1 Dados relativos a Índices de 2012.
2 Os eventos I PomerBR ocorridos em São Lourenço do Sul (RS) de 29 a 31/11/2011 e II PomerBR de 14 a
16 de Junho de 2012 em Santa Maria de Jetibá,  que tiveram como objetivo reunir  representantes das
comunidades pomeranas do Brasil para discutir ações que visam a promoção, a defesa, a pesquisa e o
registro para o fomento e difusão da cultura pomerana Brasil  expressam esses fundamentos, conforme
consta na Carta de Santa Maria de Jetibá.



dos que habitam o espaço. Nesse sentido, compreendemos o Espaço Geográfico em uma

amplitude do ‘construído pela ação da natureza, da vida sobre ela e da interação humana

com/entre elas e entre as diferentes categorias de atores sociais. (BRANDÃO, 2009, p.

28-29). 

Concentrados  em  grande  número  no  RS,  no  ES,  em  RO  e  MG,  os  conglomerados

pomeranos estão sempre associados a municípios com índice de população rural entre

40%  a  70%3,  o  que  nos  indica  que.  majoritariamente,  os  pomeranos  mantém  a

perspectiva  cultural  de  Povo  Camponês.  Esses  indicadores,  muito  antes  de  estarem

expressos em dados quantitativos das estatísticas  nacionais, já estabam presentes na

compreensão  de  Povo  Pomerano,  conforme  expressam  em  seus  princípios  as

organizações a eles vinculadas, conforme as auto-definições presentes na Carta de Santa

Maria de Jetibá (2012): 

'-  considerando o Decreto Presidencial 6.040/2007 que institui a Política
Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades
Tradicionais; - considerando a importância passado, presente e futura do
povo pomerano na formação social econômica, política e cultural do Brasil;
- considerando que o povo pomerano tem a terra, o território, a linguagem,
os rituais, os saberes e a cultura como seus maiores patrimônios; que os
mesmos sempre tiveram uma postura de conservação ambiental e tem a
terra  como  espaço  de  sobrevivência,  (...);  que  os  pomeranos  em  sua
grande maioria são colonos que praticam a agricultura familiar ou ações de
produção e comércio agregadas a essa atividade; 
- (...) declaram que o Povo Pomerano tem 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. (2012) 4

A questão  ecológica  e  cultural  se  coloca  como um elemento  constitutivo  da  luta  por

reconhecimento de direito a diferença cultural, concretamente expressada pela APOP:

'A Associação Pomerana de Pancas (APOP), vem se posicionar junto  as
Igrejas  Luteranas  e  Católica,  bem  como  o  Movimento  dos  Pequenos
Agricultores  que já tem se posicionado contra a forma como vem sendo
conduzido o processo,  em relação ao Monumento Natural  dos Pontões
Capixabas  que  atinge  não  só  famílias  pomeranas,  mas  muitas  outras
famílias que necessitam desse espaço para viver e sobreviver, na cultura e
produção  de  pequenas  lavouras  tradicionais  de  subsistência  ligados  a
cultura do café, pequenos rebanhos bovinos de leite além de culturas de
uso  domestico  (feijão,  mandioca,  verduras,  frutíferas)  para  garantir  a
sustentabilidade  às  gerações  futuras.  Nós,  pomeranos,  nos
autorreconhecemos  como  povo  de  cultura  tradicional  (...).  (Vanilda
Dettmann, 2012) 5

3 Com  exceção  de  Pomerode/SC.  Nesse  caso,  questões  de  industrialização  específica  necessita  ser
considerada. 
4 Os participantes do I PomerBr (29 a 31/11/2011 ) e II PomerBR (14 a 16/06/2012).
5 Carta  sobre  a  Questão  do  Monumento  Natural  dos  Pontões  Capixabas  na  Perspectiva  de  Povo
Tradicional.  Vanilda  Haese  Dettmann  –  Membro  da  Comissão  Nacional  dos  Povos  e  Comunidades
Tradicionais e membro da APOP.



Esses  elementos  acima  destacados,  demonstram  a  paisagem cultura  contemporânea

sendo redesenhada dentro da luta pelos direitos humanos, de preservação da cultura e

especialmente do modo de vida camponês. Expressa concreta e subliminarmente está

sempre  a  perspectiva  camponesa  como  um  desejo  dos  grupos  que  reivindicam  a

condição de pomeraneidade, seja ela em luta da diferenciação e reconhecimento político,

seja ela na luta pelas condições de vida e produção.

O  cenário  nacional  quanto  aos  povos  tradicionais  tem  impactado  fortemente  as

populações que ficaram a mercê das políticas públicas, entre esses, os pomeranos como

povo camponês e como povo tradicional, participa dos movimentos sociais de direito a

igualdade,  a  reconhecimento  e  a  acesso  políticas  públicas.  A  paisagem  cultural,

multifacetada do povo brasileiro, tem em uma de suas matizes, os pomeranos.

Do ponto de vista histórico, o Povo Pomerano é um povo em movimento, uma espécie de

nomadismo em curso. Ao não ter um território demarcado no jogo das fronteiras da idéia

de Estado-Nação, donde derivam os países,  seu espaço na Costa do Mar Báltico foi

invadido,  suas  fronteiras  modificadas  diversas  vezes  na  história,  e  no  Brasil,

contemporaneamente, novas regiões foram sendo objeto de busca para localização de

populações, sejam elas no sul do Brasil, no sudeste e até mesmo na Amazônia. Presente

sempre o nomadismo, agora reconfigurado a moda do tempo presente.

Dados Nacionais de municípios identificados com a cultura pomerana

A paisagem dos dados de condição de cidadania são analisadas a partir de sínteses de

dados das estatísticas nacionais,  a  partir  do relatório  de IDHM -  2012,  desses foram

construídas  tabelas  e  gráficos  por  Estados  brasileiros,  observando  em  específico  os

municípios que falam a língua no seu cotidiano. O índice de IDHM do Brasil é 0,730.

No RS6, índice de população rural presente em municípios com reconhecida incidência de

pomeranos apresenta dados que vão de 43% a 83 %, tendo um tendência geral na casa

dos 59,4%. O que em dados percentuais  comparados a média nacional  é de grande

discrepância7 e  representa  alto  impacto  de  diferenciação  entre  a  média  nacional  de

6 Desconsiderar o município de Pelotas, visto que consta como dado necessário pela incidência de cultura
pomerana na região rural a qual a Serra dos Tapes pertence a Pelotas. No índice geral a população de
Pelotas  não  representa  mais  de  7% da  população  pois  trata-se  de  um município  com características
especificas, massiçamente urbana e com incidência de agricultura familiar insignificante quando comparada
com a incidência  de Estâncias  e  arrozais.  Características  essas presentes desde os  tempos do Brasil
Império.
7 Conforme Fonte: IBGE. Pna.: DIEESE, o índice geral de População Rural no Brasil é 16,0 %. Estatísticas
do  Meio  Rural  2010-2011,  disponível  em:  file:///C:/Users/IE/Downloads/pageflip-4204234-487363-

file:///C:/Users/IE/Downloads/pageflip-4204234-487363-lt_Estatsticas_do_Meio_R-1481281.pdf


população rural nos municípios brasileiros. De tal maneira,que, observando essa variável,

podemos considerar que os pomeranos mantém a condição camponesa como uma de

suas características culturais.

Nesse mesmo sentido, é também nesses municípios que vamos encontrar alta incidência

de  minifúndios,  onde  a  agricultura  familiar  é  o  modo  organizativo  das  propriedades.

Nesses espaços produtivos,  a  força  de trabalho é produto da ação dos membros da

família e sua produção é em parte para auto-consumo e em parte para comercialização.

Quando observado o índice escolaridade, a partir da referencia de alunos entre 6 e 14

anos cursando o ensino fundamental  na idade adequada de relação ano/série,  temos

índices que variam de 49 % a 73% de presença de crianças e jovens no espaço escolar

na  série  adequada  a  idade.  E  esse  índice  nos  indica  muito  mais  uma  falta  do  que

presença. Pois a média de regularidade idade/série está na casa dos 62,8%, o que nos

indica que 38% não estão dentro dessas condições.  Questionamentos quanto a essa

defasagem  podem  ser  feitos  desde  a  condição  de  acesso,  as  estruturas  públicas

oferecidas, ás condições de permanência, á qualidade do ensino e as finalidades dos

mesmos. A literatura atual tem demonstrado o quanto a perspectiva homogenizadora do

currículo e da formação de professores não tem observado as especificidades dos povos

do campo e das diversidades culturais.Também fortemente impactante são as precárias

políticas  públicas  de  estruturação  física  e  material  das  escolas  do  campo  (de  longo

prazo). Quando observada as não-condições de continuidade da formação para o ensino

secundário, os dados são alarmantes, haja vista as necessidades postas a vida no campo

e ao uso de tecnologias, sejam elas bio-químicas ou bio-agroecológicas.

RIO GRANDE DO SUL

Cidade
IDH
GERAL

Escolaridade 
(alunos entre 6 e
14  anos  que
estavam
cursando  o
ensino
fundamental
regular  na  série
correta  para  a
idade.)

Renda 
(20%  mais
ricos)

População Rural

Agudo 0,694 49,25% 55,32% 58,80%
Arroio do Padre 0,669 54,06% 57,91% 83,37%
Arroio do Tigre 0,707 73,28% 51,71% 52,86%
Canguçu 0,65 62,86% 53,38% 63,02%
Cristal 0,644 60,06% 50,66% 44 %
Morro Redondo 0,702 67,91% 56,13 57,48%

lt_Estatsticas_do_Meio_R-1481281.pdf 
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Pelotas 0,739 60,07% 59,28 6,73%
Roque Gonzales 0,688 72,91% 54,92 57,14%
São Lourenço do
Sul 0,687 54,95% 51,33 43,78%
São  Paulo  das
Missões 0,692 73,91% 47,00 65,45%
Sinimbu 0,631 55,84% 51,45 85,73%
Turuçu 0,629 57,65% 53,1 57,78%
Vera Cruz 0,737 71,79% 52,89 44,46%

Ao analisar a variável Renda, verificamos que a concentração de Renda entre os 20%

mais  ricos  a  variação  de  concentração  se  dá  de  47%  a  57%,  apresentando  uma

concentração de renda entre os 20% mais ricos na casa dos 52,9%. O que  indica uma

grande disparidade na condição de renda, e quando observado a condição de agricultor

familiar, estes fazem parte do extrato de renda mínima, ou seja vivem sob uma condição

de manutenção para a subsistência,  no limiar do nível  de pobreza. Por apresentarem

casas e pequenas propriedades e serem sujeitos produtivos, escapam da condição de

pobreza. Esses elementos nos levam a problematizar o parâmetro de estrutura social no

qual se mantém a vida dos camponeses, que a literatura da produção agrícola demonstra

ser os extrato produtivo que mais produz alimentos e diversificação.

Conseqüentemente, o Índice de Desenvolvimento Humano, nesses municípios, fica entre

0,62 a 6,9. Mantendo uma média de 0,679, ou seja dentro de um patamar abaixo do

considerável Bom. Com exclusão de três (Arroio do Tigre, Morro Redondo e Vera Cruz)

todos os demais estão abaixo de 0,7.

Quando analisados os dados relativos a Rondônia, destacam-se os municípios de Cacoal

e Espigão do Oeste. Essas regiões foram colonizadas dentro do projeto de Integração

Nacional promovida nos anos 60-70, a partir do 'incentivo' do governo de povoar a região

amazônica, na qual muitos pomeranos, especialmente do ES, acabaram por acreditar na

promessa de condições de nova vida. Novamente, uma diáspora entre as comunidades

pomeranas e um nomadismo contemporâneo em busca de terra para permanecer  na

condição de camponeses num tempo em que a mecanização do campo ganha força

através do que a literatura costuma tratar como Revolução Verde.

RONDONIA

Cidade
IDH
GERAL

Escolaridade
Renda 
(20%  mais
ricos)

População Rural

Cacoal 0,718 66,17% 60,39 21,19%
Espigão
D'Oeste 0,672 64,72% 56,73 28,26%



A população rural desses municípios apresenta um índice de 21 a 28% de sujeitos. Nesse

caso é necessário considerar que o modo organizativo das regiões Amazônicas tende a

ter  grande  concentração  em  vilas  e  cidades-sedes.  Mesmo  assim,  há  grande

concentração  de  polulação  rural,  e  ousamos  afirmar,  desses  28%  na  sua  maioria,

camponeses pomeranos.

Os dados de Escolaridade apresentam pequena variação, ficando na casa dos 65% de

crianças e jovens alunos entre 6 e 14 anos cursando o ensino fundamental regular na

série  correta  para  a  idade.  Isso  significa  que  35% das crianças e  Jovens não  estão

acompanhando adequadamente a relação idade/série.

Observado o IDHM geral de Cacoal destaca-se um índice acima de 0,7. A análise deve

considerar  que,  Cacoal  é  um  município  com  grande  contingente  urbano  e  local

concentrador  de  estrutruras  socio-educativas  diferenciadas  de  Espigão  do  Oeste.

Caracterizadamente, Espigão do Oeste apresenta um IDHM de município onde estruturas

sócio-econômicas-educacionais  são  muito  próximas  das  dos  demais  municípios  que

apresentam a  agricultura  familiar  como uma característica  comum. No caso,  28% da

população é rural.

Considerando a concentração de Renda entre os 20 % mais rico, o índice fica na casa

dos 58%,o que nos indica que a concentração da riqueza é dispare.

O  caso  do  ES,  local  onde  também  há  grande  concentração  de  pomeranos,  com

organização  comunitária  próprias  das  comunidades  pomeranas  aliadas  as  estruturas

municipais/públicas. Localizados em terras de Serra, com morros íngremes e precárias

condições de acesso interno, os municípios apresentam características camponesas na

maioria dos casos. Desconsiderando Colatina, por divergir drasticamente dos demais, a

população rural  tem uma variação de 53 a  75%,  ficando na casa média  de 66% de

presença de população no mundo rural. Isso nos indica que, dada a grande incidência de

pomeranos  nesses  municípios,  os  pomeranos  nesse  caso,  também  mantém

características camponesas e de agricultura familiar.

ESPIRITO SANTO

Cidade
IDH
GERAL Escolaridade

Renda
(20% mais ricos)

População Rural

Colatina 0,746 56,61% 56,65 11,98%
Domingos
Martins 0,669 61,99% 53,74 75,69%
Laranja  da
Terra 0,656 72,20% 50,18 67,41%
Pancas 0,667 58,95% 55,03 53,13%
Santa 0,626 61,10% 58,20 78,64%



Leopoldina
Santa  M.  de
Jetibá 0,671 62,37% 54,14 65,48%
Vila Pavão 0,681 60,30% 52,24 65,43%

Considerando a questão da escolaridade, verifica-se que a variação fica entre 56% a 72%

de crianças e Jovens freqüentando a escola na idade adequada á série.  Novamente,

excluindo o município de Laranja da Terra, os demais municípios, todos ficam na casa

média de 60% de escolarização na idade correta a série.

Quanto  ao  IDHM,  com  exceção  de  Colatina,  município  com  grande  densidade  de

moradores urbanos, os demais apresentam um índice que tem variação de 62% a 68%,

tendo uma média de 65%.

No quesito Concentração de Renda, verifica-se uma variação de 50% a 58%. De modo

que  é  visível  a  distribuição  da  Renda  e  maior  índice  que  os  demais  e  isso  revela

características  próprias  da  forma de  organização  da  colonização  e  das  comunidades

pomeranas  camponesas.  Mesmo assim os  pomeranos  camponeses  são  estratos  que

estão sempre na tênue linha de pequenos proprietários, com moradia e produção, mas

não diferem em renda da maioria da população pobre do país. 

Ou seja, No RS e no ES (possivelmente no Brasil todo), os camponeses estão sempre

ligados a produção primária e tem uma renda de subsistência. Também é no ES que os

Pomeranos são os produtores de alimentos, a partir  da agricultura familiar. Quanto ao

acesso  a  escolarização,  a  literatura  da  área  nos  indica  que  as  condições  são

semelhantes:

Os  filhos  de  agricultores  familiares  apresentam  baixa  escolaridade  no
Estado  do  Espírito  Santo.  O  problema  apresenta-se  de  forma  especial
entre  os  povos  indígenas  (tupiniquins  e  guaranis),  as  comunidades
quilombolas,  comunidades  pomeranas,  trabalhadores  rurais  sem-terra  e
agricultores familiares  de modo geral.  Percebe-se um grande déficit  de
escolas nas comunidades locais. (FOERSTE, 2012).

Ambos vivem sob uma condição de manutenção para a subsistência, no limiar do nível de

pobreza,  com  escolarização  deficitária  e  precariedade  no  acesso  aos  direitos

fundamentais.

O caso de Pomerode/SC, é totalmente dispare dos demais municípios em análise, mas,

em havendo nele,  considerável  índice  de pomeranos,  a  análise  considera  que nesse

caso,  a  característica  local  de  industrialização e  urbanização  do campo teve  impulso

diferenciado  de  tal  maneira  que  os  dados  tendem  a  serem  divergente  em  todos  os

índices, quando considerada as médias dos demais.



SANTA CATARINA

Cidade
IDH
GERAL

Escolaridad
e 

Renda 
(20%  mais
ricos)

População
Rural

Pomerode 0,78 74,62% 46,25% 14,18%

Caracterizadamente  a  presença  da  língua  pomerana  e  a  autoidentificação  pública

também é  diferenciada,  alcançando  pequenos  índices8.  Essas  variáveis  diferenciadas

requerem um olhar específico, que não é objeto desse trabalho.

No Estado de Minas Gerais, há também concentração de pomeranos, especialmente em

municípios que fazem divisa com ES, no caso em análise, Itueta e Mutum, apresentam

característica de presença de população rural na casa média de 45%.

MINAS GERAIS

Cidade IDH GERAL Escolaridade
Renda 
(20%  mais
ricos)

População
Rural

Itueta 0,635 66,72% 54,27 43,41%
Mutum 0,644 53,24% 52,15 48,28%

A escolaridade na idade certa na relação idade/série na casa com uma média de 58%, o

que nos índica índice de escolarização muito próximo dos municípios de ES e RS, com

incidência de população rural de grau aproximado.

Conseqüentemente o IDHM também fica na casa dos 63%, apresentando características

próprias de municípios onde a produção primária é mais presente e as condições de

saneamento-educação e acesso aos bens públicos ainda são insuficientes, especialmente

para atender a população camponesa.

Quando analisado a concentração de Renda, não há grande diferenciação dos dados

relativos  aos  municípios  do  ES,  indicando-nos  que  os  mesmos  tem  características

próximas na forma de distribuição da riqueza e no modo de organização da produção.

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

O Núcleo Educamemória realizou entre os anos de 2012-2013, levantamentos quanto as

8 Especialmente  encontrar-se-á  pomerodenses  identificados  em  grande  número  como  pomeranos  os
moradores das regiões camponesas/rurais. No espaço urbano esse identificação tende a ser de menor
impacto, o que nos indica alto grau de disputa em torno da memória e do modo de vida. 



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,  o  IDHM  do  RS  comparado  ao  do  Município  e  ao  modo  de  uso  dos  bens

produzidos,  seja  para  auto-consumo,  seja  para  comercialização  e  a  referencia  de

religiosidade oficial declarada.

No gráfico abaixo, verificamos um panorama Geral do RS, quanto ao IDHM:

Recolocando os dados gerais, índice de população rural  presente em municípios com

reconhecida incidência de pomeranos, no RS, apresenta dados que vão de 43% a 83 %,

tendo um tendência geral na casa dos 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, 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, pois as características de tamanho das mesmas ficam na média de 15-

20 hectares. Da amostra em análise, a condição de proprietário é presente na maioria dos

casos como nos mostram os gráficos abaixo:

A forma  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 como para a manutenção e produção de alimentos.

Esse  cenário  de  posse  da  propriedade  mantém-se  como  característica  conforme

podemos verificar no gráfico. Embora a idéia de proprietário seja quase uma totalidade,

quando verificado o modo de acesso a terra, a variável herança é superior a de compra. O

que nos indica que, as condições de proprietário estão diretamente ligadas a estrutura

familiar.  E  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  (58),  29  (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. No

gráfico abaixo pode-se visualizar a relação entre os mesmos.

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:

Esses índices de produção para autoconsumo e para comercialização nos mostram uma

produção  diversificada,  com  ênfase  na  manutenção  do  núcleo  familiar  e  um

direcionamento para comercialização de um produto em específico: o tabaco.

Conclusão

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  mundo  natural.  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 contemporâneo9.

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.

A  paisagem  da  cultura  local  apresentou  nos  dados  coletados  a  vida  cotidiana,  os

elementos  que constituem e fazem o ser  e  o  agir,  a  cultura,  os  bens patrimoniais  –

naturais e sociais – da Região de Colonização Pomerana Sul do RS. Tendo por base uma

ação de pesquisa  e  Programa de Extensão de 6 anos de duração,  atingiu  as atinge

comunidades formadas na região costeira da Laguna dos Patos ao sul do extremo sul do

Brasil. A questão da permanência na terra é um elemento em evidência e apresenta-se

como uma questão nacional, pois em outras regiões geográficas onde há conglomerados

pomeranos no país estas questões também afloram.

O Mundo da Vida no Campo, em especial,  a cultura camponesa dos agricultores das

comunidades pomeranas compõe um cenário agrícola-cultural diverso e multifacetado. 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 fundamental, pois

sua  história  como  povo  é  intrinsecamente  ligada  ao  mundo  natural.  O  acesso  e  a

permanência são questões conflituosas em diferentes locais do Brasil, em especial no RS

e no ES provocando em muitos casos novo nomadismo contemporâneo. A paisagem,

enquanto  produto  da  cultura,  se  contextualiza  com  a  análise  das  vivencias  e  das

experiências possíveis entre o mundo natural e o espaço modificado pela ação humana.

No caso dos pomeranos memória, tradição e modo de vida são aspectos constitutivos de

suas culturas 

9 Observar o caso dos Pomeranos de Pancas/ES
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