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RESUMO 

Trazida ao Brasil no século XIX por imigrantes da Pomerânia, a língua pomerana 

viveu, ao longo de sua história em solo brasileiro, períodos de conflito, como situações 

de contato linguístico, proibições e preconceito. Hoje, a língua pomerana tem o status 

de cooficial em Santa Maria de Jetibá – Espírito Santo, município selecionado para o 

presente estudo. Este trabalho tem por objetivo analisar e discutir as ações 

glotopolíticas que ocorrem e/ou interferem na região estudada através de um percurso 

histórico que se inicia em 1859, data da chegada dos primeiros imigrantes no locus. 

Para isso, o trabalho se desenvolve à luz da Sociolinguística, mais precisamente nos 

âmbitos da Glotopolítica (GUESPIN & MARCELLESI, 1986; LAGARES, 2011b). 

Utilizaremos como aporte teórico os estudos de Políticas Linguísticas, como os de 

Calvet (2002, 2007), Kloss (1969, 1967), Bagno (2011, 2017), Hamel (1995) Fishman 

(2008), e também os estudos de que discutem o Contato Linguístico e seus efeitos, a 

partir das perspectivas de Thomason (2001), Muysken (2013), Couto (2009) e 

Mufwene (2008, 2016). Também utilizamos o aporte teórico do Estudos Culturais com 

base nos estudos Bauman (2005), Hall (2015), Woodward (2014) e Silva (2014) para 

relacionarmos as questões de identidade às de política linguística. A fim de lançar um 

olhar crítico ao objeto de estudo, adotamos uma pesquisa de cunho qualitativo, com 

análise documental e bibliográfica, além de entrevista. Observamos, ao longo de 

nosso estudo, que as ações glotopolíticas são realizadas por diversos agentes, como 

a comunidade de origem pomerana, a Igreja Luterana e o Estado Brasileiro, e 

ocorreram por diferentes motivações de cunho social, político e linguístico. Essas 

ações, influenciaram positiva e/ou negativamente o uso da língua pomerana e 

resultaram no atual contexto linguístico do locus. Destacamos o importante papel 

exercido pela comunidade de origem pomerana no desenvolvimento de ações 

glotopolítcas em prol da língua, oferecendo resistência às influências linguísticas e 

extra-linguísticas ao longo do tempo.  

 

Palavras-chave: Glotopolítica. Política linguística. Contato linguístico. Língua 

pomerana. Preconceito linguístico. 

 

 



ABSTRACT 

Brought to Brazil in the 19th century by immigrants from Pomerania, the Pomeranian 

language has lived, throughout its history on Brazilian soil, periods of conflict, such as 

situations of linguistic contact, prohibitions and prejudice. Today, the Pomeranian 

language has the status of co-official in Santa Maria de Jetibá - Espírito Santo, 

municipality selected for the present study. This work aims to analyze and discuss the 

glotopolitic actions that occur and / or interfere in the studied region through a historical 

course that began in 1859, the date of the arrival of the first immigrants in the locus. 

For this, the work develops in the light of Sociolinguistics, more precisely in the ambit 

of Glotopolitics (GUESPIN & MARCELLESI, 1986; LAGARES, 2011b). We will use as 

a theoretical contribution the studies of Language Policies such as Calvet (2002, 

2007), Kloss (1969, 1967), Bagno (2011, 2017), Hamel (1995) Fishman (2008), as well 

as the studies of Contact Linguistics and its effects, from the perspective of Thomason 

(2001), Muysken (2013), Couto (2009) and Mufwene (2016). We also used the 

theoretical contribution of Cultural Studies based on the studies of Bauman (2005), 

Hall (2015), Woodward (2014) and Silva (2014) to relate the issues of identity to those 

of language policy. In order to take a critical look at the object of study, we adopted a 

qualitative research, with documentary and bibliographic analysis and an interview. 

Throughout our study, we observed that several agents, such as the community of 

Pomeranian origin, the Lutheran Church and the Brazilian State, which have occurred 

for different social, political and linguistic reasons, carried out glotopolitic actions. 

These actions influenced positively and / or negatively the use of the Pomeranian 

language and resulted in the current linguistic context of the locus. We highlight the 

important role played by the community of Pomeranian origin in the development of 

glotopolitic actions in favor of language, offering resistance to linguistic and extra -

linguistic influences over the time. 

Keywords: Glotopolitics. Language policy. Language Contact. Pomeranian 

language. Language Prejudice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O político na língua é incontrolável. 

Mariani, 2011. 

 

No Brasil, o olhar das políticas linguísticas realizadas pelo Estado esteve 

por muito tempo associado à uma ideologia monoglóssica, em que apenas uma 

língua poderia ser a oficial: a língua portuguesa. Vinculada às instâncias de 

poder, a língua portuguesa exerceu, em diferentes momentos históricos, pressão 

linguística, social e política em diversas línguas minoritárias presentes em 

território brasileiro, como as línguas indígenas, de matrizes africanas e de 

imigrantes europeus e asiáticos. 

Enquanto algumas línguas foram eliminadas do repertório linguístico 

brasileiro, outras línguas resistiram às imposições de políticas linguísticas 

regulatórias, como as implementadas durante a Campanha de Nacionalização 

do governo de Getúlio Vargas. Hoje, algumas dessas línguas passam por 

processos de revitalização e manutenção, através da criação de políticas 

linguísticas, como as de que políticas de cooficialização de línguas anteriormente 

minorizadas. 

É nesse contexto de pluralidade de etnias e de línguas marcadas por 

conflito linguístico, que a atual pesquisa se insere. O município de Santa Maria 

de Jetibá (SMJ), localizado na região serrana do estado do Espírito Santo (ES), 

é um exemplo de território marcado por conflito linguístico. A partir de 1859 

imigrantes advindos da Pomerânia chegaram ao Brasil e trouxeram ao território 

brasileiro a língua pomerana.  

Atualmente, a língua pomerana é um dos laços identitários mais fortes do 

povo de origem pomerana, resistindo ao contato linguístico com outras línguas 

de imigrantes e, também, línguas de maior prestígio social, como a língua 

portuguesa e a língua alemã. Sua transmissão geracional, o uso diário pela 

população local e o engajamento político da comunidade, tornaram possível a 

institucionalização da língua com a lei n° 1136 de 2009 que dispõe sobre a 

cooficialização do pomerano no município de SMJ (PREFEITURA DE SANTA 
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MARIA DE JETIBÁ, 2009). Contudo, para chegar até este ponto, crucial para o 

momento atual vivido pela língua pomerana no locus da pesquisa, diversas 

ações e práticas linguísticas foram realizadas, seja por indivíduos, pela 

comunidade, pela Igreja e/ou pelo Estado.  

Assim, pretendemos através desta dissertação, por meio de um percurso 

histórico que se inicia em 1859, data da chegada dos primeiros imigrantes no 

locus selecionado, investigar as ações glotopolíticas que ocorrem e/ou 

interferem na região que hoje se situa SMJ. Para isso, o projeto se desenvolve 

à luz da Sociolinguística, mais precisamente aos estudos relacionados à 

Glotopolítica, às Políticas Linguísticas e ao Contato Linguístico (CL). O trabalho 

também utiliza os Estudos Culturais vinculados às questões de identidade, pois 

são pertinentes para os estudos de políticas linguísticas identitárias. 

 

1.1 Objeto de estudo e questões 

A ideia deste trabalho teve início na graduação de Letras Português-

Alemão, durante a disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino IV, ministrada pela 

Professora Mônica Savedra, orientadora da presente dissertação. Durante a 

disciplina, houve o contato com publicações sobre as atuais políticas linguísticas 

voltadas para o ensino da língua pomerana em SMJ. Mais tarde, durante o 

mestrado, o curso de Glotopolítica e norma linguística, ministrado pelos 

professores Xoán Lagares e Marcos Bagno, tornou possível a familiaridade dos 

estudos relacionados à Glotopolítica. Além disso, houve também motivações 

pessoais para a realização deste trabalho, a ancestralidade pomerana propiciou 

o surgimento de inquietações relacionadas ao uso da língua pomerana. 

Desta forma chegamos até o objeto de estudo do nosso trabalho: as ações 

glotopolíticas que são relacionadas com a língua pomerana no locus 

selecionado. A partir do objeto selecionado, surgiram as seguintes questões: 

quais são as ações glotopolíticas identificadas no locus a partir de 1859, data do 

início da imigração pomerana na região? Quais são os fatores históricos que 

influenciam tais ações? Quais são os agentes glotopolíticos responsáveis por 

essas ações? Ao longo do nosso trabalho, buscaremos responder tais 

perguntas. 
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1.2 Justificativa 

 As implementações de políticas linguísticas voltadas ao contexto de 

comunidades plurilíngues/multilíngues, possíveis em grande parte por meio da 

intervenção do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política 

Linguística (IPOL), estão sendo amplamente discutidas nos estudos da 

Sociolinguística. Essas políticas linguísticas estão possibilitando que línguas 

minoritárias, que anteriormente eram apagadas por uma falsa de ideia de 

monolinguismo no Brasil, tenham voz e passem por processos de revitalização 

e manutenção através de processos como os de cooficialização. 

 De acordo com a revisão bibliográfica sobre o tema, identificamos que as 

ações glotopolíticas realizadas no município de SMJ ainda não foram tema de 

estudo na área dos Estudos de Linguagem. Este estudo é, portanto, pertinente, 

pois permite a reflexão sobre quais fatores influenciam e resultam em ações 

glotopolíticas no locus. Além disso, o tema é de grande relevância para futuros 

estudos, sobretudo os sociolinguísticos, que discorram sobre políticas 

linguísticas, contato linguístico, línguas de imigração, comunidades 

plurilíngues/multilíngues e línguas minoritárias. 

 

1.3 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo geral investigar as ações glotopolíticas 

presentes em SMJ desde o ano de 1859, reconhecido como início da imigração 

pomerana no locus de estudo.  

Em relação aos objetivos específicos, a dissertação pretende: 

a) Identificar quais fatores internos e externos ao locus que influenciam 

ações glotopolíticas. 

b) Identificar as práticas linguísticas que são resultado dos fatores 

apontados no item a). 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

A seguir apresentamos os estudos que servem de referencial teórico e 

bibliográfico para a presente investigação.  

 

    2.1 Diálogo com a História, Antropologia, Educação e Linguística 

No campo da História, o trabalho de Jacob (1992) foi um dos precursores 

da temática. Em seu estudo, o autor discorre sobre aspectos da antiga 

Pomerânia, a chegada dos imigrantes no Espírito Santo e o modo de vida do 

povo pomerano. O autor também apresenta brevemente o que acredita ser a 

identidade cultural pomerana:  

O principal critério adotado para essa busca de identidade cultural 
pomerana, parte principalmente das diferenças culturais manifestadas 
por esse povo e que possam ser relacionadas com um conjunto de 
traços culturais” (JACOB, 1992, p.52).  

 

Ainda nos estudos históricos, Rölke (1996) também desempenhou grande 

importância neste momento inicial da temática relacionada aos pomeranos no 

Espírito Santo. O autor apresenta aspectos histórico-geográficos da antiga 

Pomerânia e discorre sobre práticas culturais, sociais e religiosas do povo. Em 

seu trabalho, Rölke apresenta registros sobre a procedência dos imigrantes, 

assim como o sobrenome das famílias pomeranas que chegaram ao Espírito 

Santo, fornecendo importantes dados sobre o tema. 

Ivan Seibel, em seu livro intitulado Imigrante no Século do Isolamento: 

1870-1970, que teve como base seu relatório de pós-doutorado em Teologia e 

História, relata os diversos fatos relacionados ao cotidiano da população das 

colônias germânicas no Espírito Santo, mais precisamente as pomeranas, no 

período de 1870 até 1970. 

Em seus estudos, Seibel contabilizou cinquenta entrevistas e resgata 

aspectos históricos dos imigrantes e de seus descendentes, dentro de um 

cenário social, político, econômico e educacional. O autor salienta que 

atualmente, o pomerano que vive no Brasil, é antes de tudo brasileiro, mas que 

conserva valores culturais de seus ancestrais. 
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Dentro do escopo da História e das Ciências Sociais, destacamos o 

trabalho de Manske (2015 [2013])1 que busca compreender o que mantém os 

descendentes de pomeranos de SMJ envoltos na identidade, cultura e tradição 

de seus antepassados. Para isso, a pesquisadora busca as relações que se 

estabelecem entre identidade, cultura e tradição, que potencializam a 

manutenção da cultura pomerana.  

Manske ressalta que os descendentes de pomeranos vivem em meio a 

campos sociais como a educação, religião e fé, que permitem a apropriação e 

conservação da cultura pomerana resultando na preservação da identidade. 

No campo da Antropologia, destacamos os estudos de Bahia (2011 

[2000])2 que, através da Observação Participante e entrevistas, realiza uma 

análise acerca do modo campesino e de como os pomeranos de SMJ 

representam a sua cultura, assim como a construção de suas identidades étnicas 

e sociais. Em seu trabalho, Bahia discorre sobre os ritos de passagem 

relacionados ao nascimento, casamento e morte, além de conflitos relacionados 

às representações de práticas culturais dos pomeranos.  

A autora também apresenta em seu trabalho questões pertinentes ao uso 

das três línguas que são utilizadas no cotidiano do grupo investigado, o 

pomerano, o português e o alemão. Bahia destaca que essas línguas são 

empregadas em diferentes situações entre a comunidade, a língua pomerana é 

mais utilizada na zona rural, no seio familiar, com os amigos, nas situações 

comunitárias de conflito social, como a disputa por terras e também, nos ritos de 

passagem, como o nascimento, morte e casamento.  Segundo a autora, o uso 

da língua pomerana, é entre as três línguas, a mais frequente, principalmente 

nas áreas rurais mais distantes da sede da colônia.  

De acordo com Bahia, entre os pomeranos, a língua portuguesa é uma 

língua de prestígio, reservada para situações mais formais como no ensino 

escolar e nas instituições. “[...] a língua portuguesa não é apenas uma língua de 

prestígio; para muitos, é sinônimo de ascensão social de diferenciação entre os 

                                                                 
1 A dissertação foi publicada originalmente em 2013, mas para este estudo utilizamos a versão 
publicada de 2015. 
2 A tese foi publicada originalmente em 2000, mas para este estudo utilizamos a versão publicada 

de 2011.  
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que permaneceram na roça e os que foram para a cidade” (BAHIA, 2011 [2000], 

p.103). 

Finalmente, sobre a língua alemã, Bahia destaca que esta foi 

implementada pela igreja Luterana e é utilizada na esfera religiosa, na leitura e 

estudo dos textos bíblicos. 

Em suas conclusões, Bahia afirma que os papéis desempenhados pelas 

três línguas supracitadas são de extrema importância para a construção das 

identidades étnica e social dos pomeranos: 

A observância das condições sociais de elaboração, legitimação e 

imposição de algumas línguas em detrimento de outras é importante 
para o entendimento das relações conflituosas no histórico do uso das 
três línguas pelos pomeranos e no seu relacionamento com os 

mediadores étnicos e com as autoridades nacionais. Este enfoque 
privilegia a compreensão da elaboração das imagens identitárias  
utilizadas pelos grupos de acordo com as situações sociais (BAHIA,  
2011 [2000], p. 41). 

 

Cabe ressaltar que os estudos realizados por Bahia foram originalmente 

publicados em 2000 e, após este ano, ocorreram significativas mudanças em 

SMJ, como a criação do Programa de Educação Escolar Pomerana (PROEPO) 

e a cooficialização da língua pomerana, assuntos que serão tratados mais 

adiante. 

No campo educacional, destacamos os trabalhos de Hartuwig (2011), 

Dettmann (2014), Küster (2015) e Koeler (2016), que buscam analisar contextos 

de ensino-aprendizagem em escolas de SMJ. Por serem estudos realizados 

nesta década, portanto, mais recentes, os trabalhos irão tratar de temas que 

abarcam projetos de revitalização da língua pomerana, como o PROEPO e 

também consequências da cooficialização da língua. 

 Em seu trabalho, Hartuwig (2011) discorre sobre as ações políticas e 

pedagógicas do PROEPO, projeto que tem por objetivo desenvolver a educação 

bilíngue pomerano e português em cinco municípios capixabas: SMJ, Domingos 

Martins, Laranja da Terra, Vila Pavão e Pancas3. A autora conclui que o 

                                                                 
3 À época do trabalho de Hartuwig (2011), a língua pomerana era cooficial em cinco munic ípios  
capixabas. Mais recentemente, a língua pomerana também foi cooficializada no município de 

Itarana, vide Anexo VI. 
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PROEPO proporciona um questionamento aos processos de formação que 

negligenciam as diferenças e, que o projeto em questão, busca valorizar a língua 

e cultura locais, resgatando aspectos históricos e culturais das comunidades 

pomeranas. 

Dettmann (2014) realiza um estudo de caso onde analisa práticas e 

saberes da professora pomerana a fim de problematizar questões sobre cultura 

e interculturalidade na escola. Em sua pesquisa, a autora busca evidenciar que 

as práticas em sala de aula da professora pomerana dialogam com a realidade 

escolar e contribuem para a prática intercultural. Ao final de seu trabalho, 

Dettmann observou que as práticas da professora pomerana se ressignificam na 

interação com os saberes culturais, promovendo a vivência das experiências 

locais ao acesso ao saber universal. Em relação ao PROEPO, a pesquisadora 

evidencia que as referidas práticas da professora pomerana já eram parte da 

realidade escolar mesmo antes do PROEPO ser implementado, entretanto, após 

a institucionalização do projeto, as práticas se tornaram oficiais e estruturadas. 

Küster (2015) apresenta uma análise de como os diversos sujeitos em 

uma escola municipal de SMJ veem e promovem cultura e língua pomeranas. 

Além disso, a autora também avalia os aspectos do PROEPO, a fim de verificar 

a sua contribuição para a manutenção da língua pomerana. A autora conclui que 

os direitos linguísticos dos alunos devem ser respeitados e que o bilinguismo 

não deve ser encarado como um empecilho para a alfabetização dos alunos. 

Küster concorda com os estudos de Hartwig (2011), reafirmando o trabalho de 

valorização e manutenção linguística que o PROEPO realiza. 

Por fim, na área da Educação, Koeler (2016) busca em sua investigação 

analisar a relação entre a professora Marineuza Plaster Waiandt, emblemática 

na luta em prol da língua pomerana, e a comunidade de Alto Santa Maria, SMJ. 

A pesquisa enfatiza as lutas pelo direito social à educação escolar em uma 

comunidade tradicional pomerana. 

Na área da Linguística, campo do conhecimento que se insere a presente 

pesquisa, destacamos quatro estudos relacionados à situação da língua 

pomerana: as teses de Tressmann (2005) e de Höhmann (2011), a dissertação 

de Bremenkamp (2014) e trabalho publicado de Savedra e Höhmann (2013).  
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Destacamos ainda a dissertação de Schaeffer (2012), que se insere na área da 

Fonética e descreve o sistema fonêmico da língua pomerana. Como a presente 

dissertação não pretende analisar aspectos formais da língua pomerana, não 

iremos nos aprofundar na última pesquisa, embora o estudo seja referência para 

trabalhos da linguística formal que estão relacionados à língua pomerana.  

Tressmann (2005) realiza um estudo interdisciplinar, unindo Antropologia 

e Linguística, em que pretende descrever e analisar gêneros textuais de 

narrativas orais de comunidades pomeranas no Espírito Santo. O autor ainda 

defende em seu trabalho que o pomerano é uma língua, e não um dialeto, além 

de afirmar que a língua em questão se deriva da família Germânica Ocidental e 

da subfamília Baixo-Saxã.  

Tressmann também tece alguns comentários acerca do enraizamento 

linguístico na região onde os pomeranos se estabeleceram no Espírito Santo. 

Segundo o autor, o grande número de imigrantes provenientes da Pomerânia foi 

um fator crucial para a preservação da língua na região. Durante o período de 

imigração, outros imigrantes também se estabeleceram na colônia de Santa 

Leopoldina, dentre eles: holandeses, alemães e suíços. O autor afirma que o 

grupo dos pomeranos era maior em relação a outros grupos de imigrantes, por 

isso a utilização da língua pomerana era de uso comum entre eles. 

Por fim, o autor conclui que a transmissão oral é de extrema importância 

para a vitalidade da língua pomerana nas regiões do Espírito Santo. 

 O estudo realizado por Höhmann (2010) apresenta dados linguísticos 

relevantes para nosso trabalho. Para sua pesquisa, foram entrevistados 263 

pessoas em SMJ e outros municípios ao seu redor a fim de verificar a situação 

linguística de comunidades falantes do pomerano. A pesquisadora então dividiu 

seus informantes em gerações, respeitando suas respectivas faixas etárias. 

A autora ressalta o uso cotidiano da língua pomerana pelo grupo 

entrevistado, mas apesar deste uso frequente, a pesquisadora afirma que a 

língua se encontra em estágio de extinção, classificando-a na escala fornecida 

pela UNESCO no documento Language Vitality and Endangerment (2003), como 

“definidamente ameaçada”. Höhmann justifica sua classificação, contrastando 

dados referentes à transmissão geracional da língua, pois houve divergência na 



20 
 

 
 

resposta das diferentes gerações dos informantes. A autora ainda pontua que, 

de acordo com os dados analisados, a geração mais nova está aparentemente 

preferindo o português à língua pomerana. 

O panorama linguístico do pomerano também pode ser observado a partir 

dos estudos de Bremenkamp (2014) acerca da comunidade linguística de 

Caramuru, em SMJ.  A pesquisa de Bremenkamp contou com entrevistas e os 

informantes foram divididos em faixas etárias que correspondessem a mesma 

geração. De acordo com os dados de Bremenkamp, 72,5% da comunidade 

entrevistada é bilíngue pomerano/português e na faixa etária acima dos 55 anos, 

foi observado que 45,5% dos entrevistados são monolíngues em pomerano. 

Segundo Bremenkamp, esse resultado: “implica que, até relativamente pouco 

tempo, o contato com o português não era comum ou rotineiro” (BREMENKAMP, 

2014, p. 166). 

Os resultados encontrados por Bremenkamp foram similares aos 

encontrados por Höhmann, uma vez que foi constatada a preferência e a maior 

presença do pomerano nas gerações mais velhas. 

Em 2013, Savedra e Höhmann publicaram estudo acerca do pomerano 

no Espírito Santo. As autoras discorrem sobre as políticas linguísticas realizadas 

na região, e tratam sobre a revitalização e cooficialização do pomerano em 

municípios capixabas, assim como apresentam aspectos do PROEPO.  

De acordo com as autoras, o pomerano sempre foi uma língua oral, não 

apresentando registro escrito. Como solução para a problemática e a fim de 

normatizar a escrita do pomerano, as autoras citam a criação do Dicionário 

Enciclopédico Pomerano-Português (2006), ou “Pomerisch-Portugijsisch 

Wöirbauk”, elaborado por Ismael Tressman, que possui 560 páginas com cerca 

de 16.000 verbetes e serviu de apoio para a formulação de materiais utilizados 

pelo PROEPO.  

Por fim, as autoras concluem que a política de línguas no Brasil vem se 

desenvolvendo regionalmente em relação à cooficialização de línguas 

minoritárias, e que o desafio atual é registrar as mais de 200 línguas faladas em 

território nacional, assim realizado em comunidades bilíngues do Espírito Santo. 
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Os trabalhos acima relacionados permitem observar o que foi 

apresentado até agora em relação à situação dos pomeranos de SMJ e o que 

será pertinente à presente pesquisa. Nos estudos linguísticos sobre o tema, 

podemos observar dados importantes relacionados à vitalidade da língua 

pomerana em SMJ, políticas linguísticas realizadas no município e ações que 

visam promover a revitalização e manutenção da língua em questão. 

A seguir, apresentaremos os principais conceitos que utilizamos em nossa 

análise acerca das ações glotopolíticas em SMJ. Para isso, iniciaremos 

apresentando termos pertinentes à análise glotopolítica como às políticas 

linguísticas, em seguida, falaremos sobre as diversas formas de CL e, por fim, 

teceremos algumas questões sobre língua e identidade. 

 

   2.2 Elementos para análise glotopolítica 

Nas diversas situações onde há o contato entre duas ou mais línguas, 

podemos destacar diversas consequências para o indivíduo e/ou para 

comunidade. 

De acordo com Calvet (2002), contextos plurilíngues são a regra e o 

contato entre diversas línguas é facilmente observado: “é evidente que o mundo 

é plurilíngue em cada um de seus pontos e que as comunidades linguísticas se 

costeiam, se superpõem continuamente” (CALVET, 2002, p.35). Já Clyne 

(1998), aponta uma ligação entre políticas linguísticas e situações de 

multilinguismo4, segundo o autor, “políticas linguísticas e/ou atitudes 

comunitárias podem reforçar, apoiar, aceitar, tolerar ou rejeitar o multilinguismo 

ou dar status especial para uma ou mais línguas” (CLYNE, 1998, p. 303, 

tradução nossa)5.  

Porém, diante de uma a situação plurilíngue, nem sempre as mesmas 

línguas desempenham as mesmas funções sociais. Segundo Bourdieu (1996), 

enquanto as línguas oficiais estão interligadas com o Estado e representam um 

                                                                 
4 Veremos mais à frente que a terminologia entre multilinguismo e plurilinguismo é arbitrária.  Para 
a citação utilizamos a terminologia empregada pelo autor. 
5 “Language policies and/or community attitudes may enforce, support, accept, 
tolerate, or reject multilingualism or give special status to one or more than one language”.  
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forte papel nos espaços públicos, como escola e governo, Lagares (2011a) 

afirma que línguas minoritárias são muitas vezes representadas por suas faltas 

e suas carências. 

A partir das diferentes funções sociais que as línguas desempenham, 

pode-se criar uma série de intervenções políticas sobre as línguas, que visam 

aprimorar, legitimar ou até mesmo extinguir uma língua. Calvet chama de política 

linguística: “um conjunto de escolhas conscientes referentes às relações entre 

língua(s) e vida social, e planejamento linguístico a implementação prática de 

uma política linguística” (2002, p.145). 

Segundo Calvet (2002), há ainda as intervenções in vivo e in vitro sobre 

as línguas, que são gestões de situações linguísticas. A gestão in vivo “refere-

se ao modo como as pessoas cotidianamente confrontadas com problemas de 

comunicação a resolvem” (CALVET, 2002, p. 146), ou seja, procede das práticas 

sociais. Já a gestão in vitro, segundo o autor, é a intervenção sobre essas 

práticas sociais, é a gestão do poder, em que os linguistas analisam as línguas, 

e criam proposições para regular os problemas, após essa fase, os políticos 

estudam essas proposições e aplicam-nas. “Essas duas abordagens são 

extremamente diferentes e suas relações podem, às vezes, ser conflituosas se 

as escolhas in vitro forem no contrapé da gestão in vivo dos falantes” (CALVET, 

2007, p. 70). 

Calvet (2007) ainda discorre sobre o equipamento das línguas, isto é, 

quando se oferece o suporte necessário à uma língua para que esta 

desempenhe determinada função, como por exemplo, com a criação de uma 

escrita para línguas ágrafas.  

Outra grande contribuição para os estudos na área, ainda amplamente 

utilizadas em estudos atuais, são as definições propostas por Kloss (1967) de 

Abstandsprache e Ausbausprache. Sobre os termos, Kloss disserta sobre as 

fronteiras do que é denominado “língua” e o que é normalmente definido como 

“dialeto”.  

 Sobre o termo Abstandsprache, Kloss afirma que pode ser melhor 

parafraseado como “língua por distância”, ou línguas independentes. Neste 
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caso, a distância mencionada é a intrínseca, não a geográfica.6 O distanciamento 

estabelecido por Kloss se refere que as línguas podem ser definidas como 

línguas por sua distância em relação a outras línguas. Já o termo Ausbausprache 

pode ser definido como “língua por desenvolvimento”, o conceito para o autor é 

primeiramente sociológico. As línguas desta categoria são moldadas ou 

reformuladas, são línguas construídas.7 As variedades Ausbau são diferentes 

por desempenharem funções sociais distintas. 

 Kloss (1969) também propôs a distinção entre dois termos, 

Sprachplannung e Statusplannung. Assim como os conceitos de línguas Abstand 

e Ausbau, também propostos por Kloss, Lagares e Savedra (2012) afirmam que 

Sprachplannung e Statusplannung são até hoje amplamente utilizados por 

linguistas nos estudos que tratam das políticas linguísticas. 

 O termo Sprachplannung, refere-se ao planejamento do corpus, que 

compreende o processo de codificação, padronização e modernização de uma 

língua, ou seja, mudanças realizadas na forma de uma língua, como por 

exemplo, a proposta de uma escrita para uma língua ágrafa. Já o termo 

Statusplannung, refere-se ao planejamento do status, isto é, ao reconhecimento 

sobre o status de uma língua, às intervenções nas suas funções sociais, no seu 

status social e suas relações com outras línguas, como por exemplo nos 

processos de cooficialização. 

 Fishman (2008) reconceituliza8 Ausbau e Abstand, termos que, de acordo 

com Fishman, são apresentados de forma dicotômica por Kloss (1967), como 

variantes separadas e contínuas. Segundo o autor, ambos os termos não fazem 

parte de uma mesma dimensão do planejamento linguístico, sendo assim, não 

podem ser dicotômicos. Para Fishman, a definição de Abstand seria: 

                                                                 
6 “The term Abstandsprache is paraphrased best as 'language by distance', the reference being 
of course not to geographical but to intrinsic distance.” 
7 “The term Ausbausprache may be defined as 'language by development'. Languages belonging 
in this category are recognized as such because of having been shaped or reshaped, molded or 
remolded – as the case may be - in order to become a standardized tool of literary expression.  

We might say that an Ausbausprache is called a language by virtue of its having been reshaped,  
i.e., by virtue of its 'reshapedness' if there were such a word” (KLOSS, 1967, p.29).   

8 No termos do próprio autor: “There are several advantages to reconceptualizing Heinz Kloss’s 
dichotomy ‘Ausbau vs. Abstand’ as separate continuous variables, only the former of which 

(Ausbau) is needed for corpus planning studies”.  
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A distinção oposta entre duas línguas ou variedades contrastadas de 

maneira que elas sejam facilmente reconhecidas (isto é, julgadas) 
como sendo funcionalmente independentes uma da outra devido 
diferenças maiores e naturais (isto é, não feitas pelo homem) que 

tenham transpassado entre elas, referindo-as como independentes por 
Abstand. (FISHMAN, 2008, p.17, tradução nossa).9 

O termo Abstand, para Fishman (2008) serviria para conotar variedades 

facilmente identificadas como distantes e que apresentem funções distintas, não 

devendo o termo ser utilizado para compor o planejamento de corpus, pois não 

possui referência alguma ao envolvimento humano. Já o termo Ausbau, ao 

contrário de Abstand, possui envolvimento humano:  

 [...] aqueles cuja independência funcional é reconhecida apenas 

como resultado do esforço humano que foi expandido para fazer com 

que eles parecessem suficientemente diferentes um do outro, para 

que o menor e mais fraco de ambos pudesse ser reconhecido como 

independente do maior e mais forte, portanto, é referido como 

“independente por Asbau’ (FISHMAN, 2008, p.17, tradução nossa).10 

O autor destaca que para o planejamento linguístico, o termo Ausbau 

possui maior importância do que Abstand, pois mais do que parte de uma 

dicotomia, a Ausbaization seria parte de um continuum cujos objetivos podem 

ser os de modernização, classicização e purificação, promovendo a distância de 

uma direção específica daquela que a língua pode ter tomado.  

Englobando os conceitos relacionados às políticas linguísticas e ao 

planejamento linguístico, destacamos o campo de estudo da Glotopolítica. Para 

Guespin e Marcellesi (1986) o termo glotopolítica “é necessário para englobar 

todos os fatos de linguagem em que a ação da sociedade toma a forma do 

político” (GUESPIN & MARCELLESI, 1986. p. 5).11 

                                                                 
9 Opposite distinction between any two contrasted languages or varieties such that they are each 
either (a) easily recognized (i.e., judged) to be functionally independent from one another due to 

the major and natural (that is, not man-made) differences have already transpired between them, 
referred to as being ‘‘independent by Abstand,.  

10  those whose functional independence is recognized only as a result of the human effort that 
has been expended in order to make them appear suffciently di¤erent from one another, so that 

the smaller and weaker of the two can be recognized as independent from the larger and stronger 
one and, therefore, referred to as being ‘‘independent by Ausbau”.  
11 Glottopolitique est nécessaire pour englober tous les faits de langage où l'action de la 

société revêt la forme du politique. 
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Para os autores, o termo surge para neutralizar a oposição entre langue 

e parole, e designa os vários enfoques que uma sociedade tem em relação às 

ações sobre a linguagem, tanto os conscientes como os não conscientes. 

Segundo Guespin e Marcellesi, essas ações podem tanto ser no âmbito da 

língua, como por exemplo, na criação de uma norma escrita para determinado 

idioma, ou da fala, quando uma variedade é proibida ou estigmatizada. Portanto, 

qualquer ação que interfira de forma política na língua e/ou na fala, é um ato 

glotopolítico. 

 Sobre o emprego do termo, os autores afirmam que:  

O termo glotopolítica pode ser utilizado com dois fins: pode ser tanto 

para a evocação das práticas quanto para a designação de análise; a 
glotopolítica é, portanto, ao mesmo tempo uma prática social, à qual 
ninguém escapa, pois faz-se glotopolítica sem saber, seja um simples 

cidadão ou o ministro da economia, e tem a vocação de se tornar uma 
disciplina de pesquisa, um ramo hoje necessário da sociolinguística 
(GUESPIN; MARCELLESI, 1986, p.16, tradução nossa).12 

 

Em um enfoque mais recente aos estudos glotopolíticos, Lagares (2011b) 

levanta algumas questões necessárias à abordagem glotopolítica em duas 

perspectivas: a vertical e a horizontal: 

De acordo com uma perspectiva vertical, deveria ser capaz de 
relacionar os fatos normativos ou antinormativos mais banais com 
decisões políticas especificamente relacionadas com a ação sobre a 

situação linguística. Num plano horizontal, espera-se que uma 
abordagem glotopolítica dê atenção também a toda decisão que 
modifica de algum modo as relações sociais e que tem consequências 
na linguagem (LAGARES, 2011b, p 98). 

 

A glotopolítica, portanto, é uma abordagem que abarca tanto as acepções 

de política linguística, quanto as de planejamento linguístico e, também, de 

qualquer interferência nas interações sociais que resultem em consequências na 

linguagem. Essas interferências, assumem, assim, a forma do político, 

transformando qualquer pessoa  e/ou instituição em agentes sociais 

glotopolíticos. 

                                                                 
12 “Le terme glottopolitique peut être utilisé à deux fins: à la fois pour l’évocation des pratiques et 

pour la désignation de l’analyse; la glottopolitique est donc à la fois une pratique sociale, à 
laquelle nul n’échappe (on « fait de la glottopolitique sans le savoir », qu’on soit simple citoyen 
ou ministre de l’économie), et elle a vocation à devenir une discipline de recherche, une branche 

aujourd’hui nécessaire de la sociolinguistique”.  
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2.2.1. O contraste político entre as línguas oficial, majoritária, 

minoritária e minorizada 

De acordo com Bagno (2011), as línguas são como bandeiras levantadas 

por diferentes grupos, que têm por objetivo defender e reivindicar seus direitos. 

Mas, também, são ao mesmo tempo, bandeiras que os Estados utilizam para 

exercer políticas de controle social, que servem para promover a língua oficial e 

também reprimir outras línguas. 

A ideologia da monoglossia (MONTEAGUDO, 2012) surgiu através do 

conceito de língua nacional, promovendo o apagamento das outras línguas que 

não foram escolhidas para exercer o papel da língua do Estado. Para 

Monteagudo (2012), estamos mergulhados em uma cultura linguística do 

monolinguismo não espontâneo, construído e instaurado para ser visto como 

uma situação normal, em que apenas uma língua deve estar relacionada como 

uma nação. 

O monolinguismo [...] pode ser (e frequentemente é) o resultado de 
uma série de operações glotopolíticas, mais ou menos deliberadas, de 

homogeneização de populações falantes de várias línguas, um 
resultado que, aliás, é mantido artificialmente pelos estados mediante 
políticas de exclusão de línguas outras que a ‘oficialmente’ reconhecida 
(MONTEAGUDO, 2012, p.45). 

 

Para Bourdieu a concepção de língua oficial remete a uma imposição do 

Estado: “nos limites territoriais desta unidade, esta língua é a que se impõe a 

todos os que pertencem àquela jurisdição como a única legítima, e de maneira 

tanto mais imperativa quanto mais oficial” (BOURDIEU, 1996, p.31).  Assim, 

línguas que não possuem o status de oficial, permanecem em condição de 

minorização frente a hegemonia de línguas oficiais. 

Acerca de pesquisas voltadas para a realidade das minorias linguísticas, 

destacamos os estudos de Aracil (1983), em que o autor observou o que chama 

de interposição, ou mediatização. O linguista tomou como exemplo uma língua 

x, em situação de minorização e um idioma y em situação hegemônica, a língua 

interposta. Aracil propõe que as relações da língua x com o resto da humanidade, 

passe necessariamente pelo idioma y. A demonstrar essa situação conflituosa, 
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Lagares (2011a) exemplifica citando empréstimos lexicais, nomes próprios que 

passam de x através de y, palavras de x que carregam traços fônicos de y e os 

membros da sociedade que falam outros idiomas, geralmente já sabem a língua 

y. 

Segundo Aracil, a condição minoritária é definida a partir do momento que 

os falantes de x têm muito mais necessidade e oportunidade de aprender e usar 

y, caracterizando o bilinguismo unilateral, elemento essencial presente na 

situação de minorização. Ao tornar-se indispensável o uso de y no cotidiano da 

comunidade, e que essa regularidade é institucional, Aracil afirma que essa 

situação de interposição acarreta no uso de x, a língua minoritária, tornar-se 

evitável e dispensável. 

Sobre a noção de língua minoritária, Bagno (2017) afirma se tratar de uma 

língua falada por um grupo numericamente inferior ao do resto da população de 

um Estado. “É, portanto, uma língua diferente da língua oficial (ou línguas 

oficiais) juridicamente reconhecida(s)” (Op.cit. p. 239). Apesar de ser uma 

condição essencialmente numérica, o autor destaca que muitas vezes a situação 

minoritária de uma língua é usada como argumento para se restringir os direitos 

linguísticos de uma comunidade. É possível ainda, segundo o autor, distinguir as 

línguas minoritárias em duas categoriais, as endógenas e as exógenas. As 

línguas minoritárias endógenas são aquelas faladas em um país sem serem 

línguas majoritárias em nenhum outro, já as línguas minoritárias exógenas, são 

as línguas que em um dado território estão em condição de minoria, enquanto 

são majoritárias em algum outro território. 

Sobre língua minorizada, Bagno (2017) afirma que se trata de uma 

condição essencialmente quantitativa, pois  

[...] apesar de ser a língua própria da maior parte da população do 

território de uma entidade administrativa (estado, província, região 

autônoma etc.), sofre uma restrição de seus âmbitos e funções de uso 

nesse mesmo território (BAGNO, 2017, p.239). 

 Portanto, enquanto o conceito de língua minoritária refere-se sobre a 

quantidade de falantes em um território, a língua minorizada é aquela que faz 
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referência ao status da língua, que pode sofrer sanções administrativas como 

proibições.   

 

2.2.2 Direitos linguísticos 

A partir de uma série de movimentos mundiais que buscam lutar por 

direitos de minorias étnicas, culturais e linguísticas, a Declaração Universal dos 

Direitos Linguísticos de 1996 tem por objetivo principal apoiar o direito linguístico 

de línguas em situação de minorização. Além disso, o documento assinado pela 

UNESCO, tem o papel de servir como justificativa para embasar políticas 

públicas que visam garantir o uso e institucionalizar línguas em situação 

minoritária.  

Ao longo do documento, composto por 52 artigos, destacamos alguns 

pontos relevantes a este trabalho: no artigo 5°, o documento discorre sobre a 

igualdade das comunidades linguísticas “Esta Declaração baseia-se no princípio 

de que os direitos de todas as comunidades linguísticas são iguais e 

independentes do seu estatuto jurídico ou político como línguas oficiais, 

regionais ou minoritárias [...]” (UNESCO, 1996). O artigo 7°, ressalta a expressão 

identitária coletiva das línguas: “Todas as línguas são a expressão de uma 

identidade coletiva e de uma maneira distinta de apreender e descrever a 

realidade, pelo que devem poder beneficiar das condições necessárias ao seu 

desenvolvimento em todas as funções” (UNESCO, 2016). No artigo 15º, a 

Declaração aponta os direitos das comunidades linguísticas: “Todas as 

comunidades linguísticas têm direito a que a sua língua seja utilizada como 

língua oficial dentro do seu território” (UNESCO, 2016). E finalmente, no artigo 

26.º, trata sobre o ensino na língua da comunidade linguística: “Todas as 

comunidades linguísticas têm direito a um ensino que permita a todos os seus 

membros adquirirem o perfeito conhecimento da sua própria língua [...]” 

(UNESCO, 2016).  

Para Hamel (1995) os direitos linguísticos também passam pelos Direitos 

Humanos e classifica-os em duas categoriais: individuais ou coletivos. Em um 

nível individual Hamel discorre que “é direito de cada indivíduo de aprender e 

desenvolver livremente a sua própria língua materna, a receber educação 
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pública através dela e usá-la em contextos socialmente relevantes” (HAMEL, 

1995, p.13)13. Acerca do nível coletivo dos direitos linguísticos, Hamel (1995) 

afirma que as comunidades linguísticas devem manter sua identidade e 

alteridade etnolinguísticas, além de manter e estabelecer escolas e outras 

instituições educativas. 

Com a discussão sobre os direitos linguísticos e as políticas linguísticas 

para línguas minoritárias, versamos sobre o direito à língua de povos que 

estiveram marginalizados. Veremos no próximo item, que situações conflituosas 

podem se originar devido ao estigma negativo carregado pelo status de dialeto, 

empregado a variedades de menos prestígio. 

 

2.2.3 Língua versus dialeto 

As questões que envolvem as definições dos termos “língua” e “dialeto” 

abarcam uma série de conflitos, que se relacionam muito mais frequentemente 

com fatores não-linguísticos do que os propriamente linguísticos. 

Os conflitos gerados pela dicotomia “língua” e “dialeto”, se relacionam 

estreitamente com estruturas de poder. O conceito “dialeto” faz referência à 

Grécia antiga e, incialmente, se referia às variedades regionais. Ao longo do 

tempo, o termo adquiriu popularmente uma conotação pejorativa, “o senso 

comum atribui ao ‘dialeto’ avaliações negativas, como se fosse uma forma 

‘errada’ e ‘deturpada’ de falar a ‘língua’” (BAGNO, 2017, p.81), já o termo 

“língua”, é visto como a entidade de prestígio, da norma. 

Segundo Haugen (2001 [1972])14 a compreensão desses dois elementos 

deve ser realizada através da perspectiva histórica, o uso dos dois termos, que 

são utilizados tanto popular, quanto cientificamente, são opacos e ambíguos. 

Para o autor, a dicotomização de língua e dialeto é simplista para uma situação 

                                                                 
13 “[...] el derecho de cada individuo a aprender y desarrollar libremente su propia lengua materna,  

a recibir educación pública a través de ella, a usarla en contextos oficiales socialmente relevantes 
[...]” 
14 A obra foi originalmente publicada  em 1972, para esta dissertação utilizamos a obra de 2001 

traduzida. 
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bastante complexa, o uso dos dois conceitos impõe uma divisão em algo que faz 

parte de um continuum. 

Para o autor, a discussão em torno da divisão entre o uso dos dois termos 

reside em duas questões cruciais: do ponto de vista estrutural e do funcional. Em 

relação ao ponto estrutural, que referente à descrição das línguas, o autor 

menciona a questão genética, a similaridade entre as estruturas linguísticas. 

Sobre o ponto funcional, Haugen faz referências aos usos sociais na 

comunicação, relacionados ao prestígio da “língua”. 

Acerca das questões históricas que envolvem o início da utilização do 

emprego do termo dialeto, Haugen menciona a situação linguística na Grécia 

antiga, que serviu como modelo e estímulo para o uso do termo na literatura 

moderna. No contexto grego, havia diversas variedades escritas, cada uma 

correspondia a específicos usos literários, como o jônico para a história e o 

dórico para a lira. “Naquele período, a língua chamada ‘grego’ era, portanto, um 

grupo de normas escritas distintas, mas aparentadas, conhecidas como 

‘dialetos’” (HAUGEN, 2001, p.99). No período pós-clássico, os dialetos 

desapareceram e foram substituídos pela coiné, o dialeto de Atenas, uma norma 

grega unificada. Desta forma, “no período helenístico, ‘grego’ se tornou o nome 

de uma norma que resultou de uma convergência linguística” (HAUGEN, 2001 

[1972], p.99). 

Sobre o termo língua, Haugen discorre que:  

 

Num sentido histórico, descritivo e sincrônico ‘língua’ pode se referir a 
uma única norma linguística, tanto a um grupo de normas aparentadas.  
Num sentido histórico, diacrônico, ‘língua’ pode ser uma língua comum 

a caminho da dissolução, tanto quanto uma língua comum resultante 
de unificação. (HAUGEN, 2001 [1972], p.99). 

 

 Em suas reflexões, Haugen ainda assinala que esse processo histórico 

pode ser repetido indefinidamente, sendo o termo “língua”, sempre usado para 

o termo superordenado e “dialeto” para o subordinado, e acrescenta que essa 

questão também fica clara nas acepções de que “X é dialeto da língua Y”, ou “Y 

tem os dialetos de X e Z”, nunca há acepção de “Y é uma língua do dialeto X”. 

Portanto, língua, sendo um termo, superordenado, pode ser usado sem 
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referência a um dialeto, mas dialeto, por ser subordinado, “fica sem sentido se 

não tiver implícito que há outros dialetos e uma língua à qual se pode dizer que 

eles ‘pertençam’”. (HAUGEN, 2001 [1972], p.100). Desta forma, Haugen afirma 

que “todo dialeto é uma língua, mas nem toda língua é um dialeto”.  

 Para Bagno (2017), a distinção dos dois termos é uma tarefa árdua e 

envolve, sobretudo, ideologias linguísticas e se relaciona mais ao senso comum 

e às representações que os indivíduos e grupos sociais têm dos diferentes 

modos de falar. Bagno ainda afirma que cada vez mais se reconhece a 

impossibilidade de haver alguma distinção entre “língua” e “dialeto”. O autor 

concorda com Haugen, ao reconhecer que a divisão entre língua e dialeto deve 

ser compreendida mais como critérios históricos e culturais, do que propriamente 

linguísticos, e cita o exemplo da Itália para ilustrar sua reflexão.  

O caso da Itália é exemplar: no momento da unificação do país (1861),  
um dialeto específico, o toscano, foi eleito para se tornar a língua 

oficial, que passou a se chamar então italiano. Todas as demais  
línguas faladas na península, [...] passaram a ser rotuladas 
pejorativamente de ‘dialetos’ (BAGNO, 2017, p.84).  

 

 Já Couto (2009), ao discorrer acerca do contato entre dialetos, cita e 

concorda com Weinreich (1953), ao afirmar que não há diferenças entre língua 

e dialeto, o que está em jogo é poder:  

[...] para Uriel Weinreich, autor do clássico Languages in contact: 
findings and problems (1953), o contato de dialetos é da mesma 
natureza do contato de línguas. Isso decorre do fato de praticamente 

não haver diferença entre língua e dialeto. Trata-se mais de uma 
questão de poder. Assim, o povo que conseguir impor seu ‘dialeto’ 
como língua tê-lo-á assim considerado. O povo que não tiver esse 

poder terá seu meio de comunicação considerado ‘dialeto’. Não é para 
menos que já se disse que a língua é um dialeto com um exército e 
uma marinha (2009, p. 57). 

 

 A divisão terminológica encontrada nas formas linguísticas repercute nas 

relações sociais das línguas na sociedade, assim como mencionado por Couto 

(2009). O poder está estreitamente relacionado ao que é considerado uma 

“língua”, que é, muitas vezes, a língua oficial do Estado-nação. Sendo assim, 

estão relacionadas ao conceito de “língua” as instâncias do poder, a legitimidade, 

as elites, a norma-culta e a cultura. Já ao que se considera “dialeto”, é reservado 

um limbo linguístico, uma não-língua, uma visão pejorativa de comunicação: 
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[...] a divisão das formas linguísticas em línguas, dialetos e patoás é 

considerada, de maneira pejorativa como isomorfa a divisões sociais 
que por sua vez também se fundam em uma visão pejorativa. À língua 
corresponde uma comunidade ‘civilizada’, aos dialetos e aos patoás 
comunidades de ‘selvagens’ (CALVET, 2002, p.68).  

 

  Como verificado, a divisão entre “língua” e “dialeto” é bastante controversa 

e há vários enfoques para diferenciá-los. Uma abordagem mais neutra que é 

amplamente utilizada, principalmente por sociolinguistas, é a utilização do termo 

“variedade” que, de acordo com Bagno (2017), seria considerado menos 

historicamente marcado. 

Podemos, portanto, concluir de acordo com as visões apresentadas 

acima, que a divisão entre “língua” e “dialeto” está muito mais relacionada às 

questões sociais, culturais, ideológicas e históricas que permeiam o contexto de 

cada língua, do que de aspectos estritamente linguísticos. O contraste entre 

“língua” e “dialeto” ocorre, muitas vezes, pelas relações de poder, que estão 

estreitamente interligadas pelo status das línguas. 

 

   2.3 Contato Linguístico 

 

 Desde os tempos mais remotos, as línguas se mantêm em contato. De 

acordo com Thomason (2010), “é difícil, e talvez impossível, achar uma língua 

em qualquer lugar que não esteja, ou esteve, em contato com uma ou mais 

línguas a qualquer momento” (THOMASON, 2010, p.32, tradução nossa).15 

Portanto, línguas em contato, estiveram sempre presentes na história durante a 

evolução humana. 

De acordo com Ogliari (2003), o “contato linguístico” começou a ser 

estudado a partir do século XVI, quando surgiram pesquisas que pretendiam 

verificar quais línguas já estiveram em contato. Mas somente mais tarde, uma 

das obras mais representativas acerca da temática, “Languages in Contact” foi 

elaborada por Uriel Weinreich em 1953. Segundo Ogliari, foi com a obra de 

Weinreich que o termo “contato linguístico” foi inicialmente empregado como 

                                                                 
15 It is difficult, and maybe impossible, to find a language anywhere that isn’t in contact with one 

or more other languages at any given time. 
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termo técnico de circulação internacional. Em sua obra, Weinreich (1953) 

discorre sobre bilinguismo e apresenta o fenômeno da interferência em relação 

ao sujeito bilíngue. “Ele considerava que as línguas estavam em contato quando 

eram utilizadas alternadamente pela mesma pessoa” (CALVET, 2002, p.36). 

A partir de estudo publicado por Weinreich, obra que até hoje é utilizada 

devido sua importância acerca da temática, diversas pesquisas surgiram com 

diferentes enfoques e abordagens sobre o CL. A partir dessa constatação, 

Muysken (2013) organiza os estudos de contato linguístico em pelo menos três 

diferentes abordagens, distribuídas por diferentes disciplinas da linguística: 

“‘Sistemas de línguas em contato’, ‘indivíduo bilíngue’ e ‘comunidade de fala 

bilíngue’” (MUYSKEN, 2013, p.710, tradução nossa)16, como pode ser verificado 

abaixo: 

Quadro 1: Diferentes abordagens do contato linguístico

 

Fonte: MUYSKEN, 2013, p.710 

De acordo com Muysken (2013), apesar de variar em conceitos e 

terminologias, o que as diversas abordagens e enfoques têm em comum é o fato 

de que todos acima mencionados, manifestam a questão interacional de 

                                                                 
16 “Language systems in contact”, “Bilingual individual” and “Bilingual speech community” 

(MUYSKEN, 2013, 710). 
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diferentes línguas. Sendo assim, pode-se dizer que quando duas ou mais línguas 

estão sendo utilizadas em contexto interacional, verifica-se o contato linguístico. 

Como demonstrado por Muysken (2013), há diversos trabalhos que 

discorrem sobre CL com diferentes enfoques. Para nosso trabalho, iremos 

destacar as acepções de Thomason (2001), Mufwene (2008, 2016) e Couto 

(2009).  

Thomason (2001) apresenta sua definição de CL expondo críticas à uma 

explicação simplista do termo, que seria “o uso de uma ou mais línguas no 

mesmo local, ao mesmo tempo” (THOMASON, 2011, p.1, tradução nossa)17. 

Segundo a autora, essa definição apresenta erros em diversas esferas, pois se 

dois grupos de viajantes compartilharem o mesmo local, cada grupo falando 

apenas uma língua e a interação verbal entre os dois grupos não ocorrer, a 

autora afirma que o CL será apenas trivial.  Thomason defende que o CL deve 

ocorrer em situações onde pessoas utilizam mais de uma língua. Outro problema 

com a definição que a autora aponta como simplista, seria a questão de que 

pessoas que falam mais de uma língua não precisam estar no mesmo lugar para 

que a interação ocorra. A autora cita as línguas que foram amplamente 

propagadas devido a textos sagrados, como por exemplo, o latim, pelo 

cristianismo, o páli, língua sagrada do budismo, e o árabe, pelo islamismo. 

De acordo com a autora, o CL também pode ser hostil: 

Mas a partir de que o homo sapiens não é uma espécie pacífica, não é 
surpresa que os efeitos sociais do contato linguístico são às vezes 

dolorosos e letais. Em vários casos uma língua de uma cultura 
minoritária é usada por uma cultura dominante como um marcador 
cultural de diferença: não só fornece um meio de identificar as pessoas 

a serem discriminadas, mas também oferece um alvo de 
discriminação” (THOMASON, 2001, p.5, tradução nossa).18 

 

                                                                 
17 In the simplest definition, language contact is the use of more than one language in the same 

place at the same time. 

18 But since homo sapiens is not a peaceable species, it is not surprising that the social effects of 

language contact are sometimes painful or even lethal. In many such cases the language of a 

minority culture is used by a dominant culture as a marker of cultural differentness: not only does 

it provide a means of identifying the people to be discriminated against, but it also offers a target  

for discrimination. (THOMASON, 2001, p.5 
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 O resultado do CL proposto por Thomason (2001), que trata do 

preconceito linguístico, é extremamente pertinente ao nosso trabalho, pois um 

dos feitos sociais do CL entre o português e o pomerano foi a discriminação 

linguística ocorrida no passado com os falantes da língua pomerana. 

  Os estudos de Mufwene (2008, 2016) são fundamentados na 

Ecolinguística, assim como os de Couto (2009), que serão discutidos 

posteriormente. De acordo com Gaio e Savedra, Ecolinguística “é o estudo das 

relações entre língua e seu meio ambiente” (GAIO & SAVEDRA, 2013, p.364), 

segundo os autores, a Ecolinguística estuda o CL da mesma forma como os 

ecólogos estudam o contato entre as espécies. 

Mufwene, em trabalho de 2016, apresenta seu modelo biológico 

incorporado aos estudos linguísticos a fim de analisar a evolução de línguas. O 

autor cita a importância de modelos anteriores ao seu, como o elaborado por 

Haugen em 1971 e defende uma nova abordagem em que as línguas devem ser 

consideradas como espécies e não como organismos. Segundo Mufwene:  

Nós podemos falar em nascimento, vitalidade e morte de línguas com 

propriedade apenas se as concebemos como espécies, mesmo que do 

tipo viral, cuja existência depende das práticas interacionais de seus 

falantes, que são seus criadores e seus hospedeiros (MUFWENE, 

2016, p.20). 

O autor aponta que a questão da vitalidade de uma língua só vem à tona 

em situações de CL, e essas situações são frequentemente direcionadas ao que 

chama de “competição de línguas”. A competição é nada além de “como línguas 

coexistentes são amiúde classificadas desigualmente pela(s) população(ões) 

associadas a elas no ‘espaçotempo’ em que são usadas” (MUFWENE, 2016, 

p.22). Segundo o autor, essa classificação é social, não se relacionando com as 

estruturas das línguas, e sim, com o poder socioeconômico, políticos, além das 

atitudes sociais. Mufwene acredita que quando há contato e competição, 

ocorrem dinâmicas evolutivas de ecossistemas, e que essas dinâmicas, resultam 

na evolução linguística. 

Couto (2009), que também faz uso da Ecolinguística, concorda com 

Mufwene acerca da equiparação da língua às espécies. O autor retoma às 

acepções de Weinreich (1953) de que o CL ocorre na mente do indivíduo. Além 
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disso, apresenta pelo menos quatro situações em que o CL ocorre, onde povos 

e suas línguas (PL) se relacionam em determinado território (T). 

Figura 1: Primeira situação de contato linguístico 

 

Fonte: Couto, 2009, p.51 

Couto afirma que em todos os seus modelos, PL1 representa o de maior 

prestígio, assim como o mais forte política, econômica e militarmente, 

consequentemente, PL2 será o lado mais fraco. Como ilustrado pelo diagrama 

1, o povo de PL2 se desloca para o território (T) de um povo que já constitui uma 

comunidade estruturada, assim como uma língua já estabelecida. Segundo o 

autor, essa situação pode gerar diferentes resultados, de acordo com a situação 

de cada PL. O autor ainda afirma que, em alguns casos, pode-se observar o 

fenômeno de colônias de imigrantes, ou ilhas linguísticas, mas que 

posteriormente, a longo ou médio prazo, os imigrantes serão assimilados pela 

sociedade mais envolvente. 

Figura 2: Segunda situação de contato linguístico

 

Fonte: Couto, 2009, p.52 

Na segunda situação elaborada por Couto, o PL1, povo mais forte, se 

desloca para o território (T2) do PL2, povo mais fraco. Essa situação pode ser 

ilustrada pelas colonizações, com a implantação quase total da língua e cultura 

dos conquistadores. 
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Figura 3: Terceira situação de contato linguístico 

 

Fonte: Couto, 2009, p.53 

 Na terceira situação, tanto o povo mais forte, quanto o povo mais fraco, 

ou os povos mais fracos, se deslocam para um território (T3) que não é de 

nenhuma as partes. O autor afirma que esse caso é mais propício a ocorrerem 

a formação de pidgins e crioulo, como exemplo, Couto cita Cabo Verde. 

Figura 4: Quarta situação de contato linguístico 

 

Fonte: Couto, 2009, p.54 

No quarto e último caso, PL1 se desloca temporária ou sazonalmente para 

o território (T2) de PL2, e/ou vice e versa. Couto cita como exemplo momentos 

na história onde grupos de determinados lugares visitavam outros a fim de 

vender suas mercadorias, como quando os russos visitavam à Noruega no fim 

do século XIX. 

Os trabalhos de Mufwene (2008, 2016) e Couto (2009) serão de grande 

relevância para nossa pesquisa por oferecem suporte às condições de CL que a 

língua pomerana enfrentou desde 1859, quando foi inicialmente introduzida em 

no locus. 

Como vimos anteriormente, o CL pode gerar uma série de diferentes 

resultados, dentre eles o bilinguismo, diglossia, plurilinguismo/multilinguismo, 

pidginização, preconceito linguístico etc. Sobre as consequências do CL 

relacionadas ao contexto de imigração no Brasil, destacamos os estudos de 

Savedra, Gaio e Neto (2015), que fazem uma revisão bibliográfica sobre a 



38 
 

 
 

temática e discorrem sobre três situações de CL ocorridos no Brasil: a imigração 

germânica, a italiana e japonesa. 

Para o nosso trabalho, são importantes as acepções apresentadas pelos 

autores sobre a imigração germânica no Brasil, que apontam um novo 

direcionamento das políticas linguísticas que estão sendo atualmente realizadas 

em municípios plurilíngues, como é o caso de SMJ.  

 

2.3.1 Diglossia e bilinguismo 

Quando uma comunidade linguística apresenta falantes de uma ou mais 

línguas, e estas línguas são utilizadas para funções sociais diferentes, ocorrem 

situações de bilinguismo e diglossia. Fishman (1967) diferencia em seu trabalho 

a noção de bilinguismo, relacionado o âmbito individual, da noção de diglossia, 

um fenômeno social.  

De acordo com Fishman, o conceito de diglossia foi lançado por Ferguson 

em 1959. O fenômeno era então descrito como a existência de duas formas 

linguísticas: a variedade alta e a variedade baixa. O autor cita que a “variedade 

alta” deveria ser guardada para a religião, educação e outros aspectos culturais, 

enquanto a “variedade baixa” se estabelecia no lar, trabalho e situações 

cotidianas.  

Ao retomar os conceitos de diglossia e bilinguismo de Ferguson, Fishman 

expande a noção de diglossia, acrescentando que ela pode ocorrer não somente 

entre duas variedades, mas entre mais de dois códigos que não 

necessariamente tem uma origem comum.  

A fim de melhor representar as relações entre bilinguismo e diglossia, 

Fishman apresenta um quadro que estabelece as quatro situações de ligação 

entre esses dois fenômenos do contato linguístico.  
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Quadro 2: A relação entre bilinguismo e diglossia 

 

Fonte: Fishman, p.75, 1967. 

Na primeira situação ocorrem ambos, “bilinguismo e diglossia”, onde 

praticamente todos os membros da comunidade falam os dois códigos, o autor 

cita como exemplo o Paraguai, onde expressiva parte da população fala 

espanhol e guarani e reservam as respectivas línguas para situações de uso 

diferentes. O espanhol é reservado à educação, religião, relações 

governamentais, enquanto o guarani é reservado à esfera íntima.  A segunda 

situação em que é verificada “bilinguismo sem diglossia”, Calvet (2002) aponta 

que é o caso de uma sociedade onde há inúmeros indivíduos bilíngues, os quais 

não utilizam as formas linguísticas para usos específicos. Fishman (1967) afirma 

que essa situação tem caráter transicional em aspectos do repertório linguístico 

de comunidades linguísticas e, também, das próprias variedades linguísticas 

envolvidas na situação. A terceira situação, em que se observa “diglossia sem 

bilinguismo”, há a explícita divisão de funções entre os usos das línguas em uma 

comunidade social, mas somente uma parte da comunidade utiliza a variedade 

alta, geralmente marcada pela elite, já a outra parte da comunidade, só fala a 

variedade baixa, marcada pela grande massa. Neste caso, Fishman afirma que 

esses dois grandes grupos são “impermeáveis” por pessoas que não pertencem 

originalmente a cada um dos grupos, pois os papéis e os acessos linguísticos 

são restritos. Na quarta e última situação, “nem diglossia nem bilinguismo”, só 

há uma variedade em uso.  Segundo Fishman, somente em comunidades bem 

pequenas em que a relação entre os membros se dá face-a-face isso pode ser 

observado, de acordo com o autor, esse tipo de situação é mais facilmente 

hipotetizada, do que de fato observada. 
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Para Fasold (1996), apesar das noções de Ferguson serem 

extremamente importantes para a história, o autor apresenta uma nova versão 

para o termo diglossia. O autor toma como base os conceitos iniciais Ferguson 

e Fishman e expande-os a partir de quatro questões que são levantadas em seus 

estudos para lançar o que chama de “diglossia ampla”. 

A primeira questão levantada por Fasold (1996) é em relação entre as 

línguas standard e seus dialetos. Fasold (1996, p.83-84) pontua que para 

Ferguson, os falantes de dialetos regionais utilizam suas variedades linguísticas 

e a língua standard em contextos análogos e que não há qualquer grupo que 

utilize a língua A – a língua standard- em situações de conversações diárias. 

Para Fasold, há inúmeros casos onde pode-se comprovar que tanto a variedade 

regional e a língua standard são compartilhadas por uma comunidade linguística, 

e propõe-se a definir o termo de comunidade diglóssica como uma unidade social 

que compartilhe as mesmas variedades alta e baixa. 

Mais adiante, o segundo questionamento de Fasold disserta sobre a 

binaridade do sistema diglóssico e apresenta diversas situações onde não há a 

somente a binaridade entre língua A e B. O autor menciona que há três casos 

na bibliografia onde há o que chama de poliglossia: (1) A diglossia com dupla 

superposição de línguas, como é o caso da Tanzânia. Sobre este caso o autor 

relata que há diversas línguas presentes: o inglês, suahelí e línguas vernáculas; 

(2) Diglossia de esquema duplo e utiliza como exemplo a cidade de Khalapur na 

Índia para mostrar o continuum linguístico que vai da variedade A, sendo o hindí 

e a baica, o khalapur. O autor menciona que dentro do khalapur existem outras 

variedades que estão relacionadas por situações de diglossia; (3) Poliglossia 

contínua que exemplifica a partir de Singapura e Malásia, que são duas 

localidades onde o repertório linguístico de ambas são formados por várias 

línguas chinesas, variedades formais e coloquiais do inglês e variedades do 

malaio. Para o autor, há um trio diglóssico, onde há uma ou várias variedades 

altas e uma ou várias variedades baixas. 

O terceiro questionamento de Fasold é referente à relação da função das 

variedades. O autor defende que línguas distintas podem estabelecer relações 

diglóssicas, como apontado em alguns casos destacados por Fasold 

relacionados à poliglossia. 
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O quarto e último questionamento de Fasold refere-se à função das 

variedades. O autor menciona que há um acordo no que se refere a língua A, a 

língua da formalidade e pública, enquanto a B em informais e pessoais. Sobre 

este aspecto o autor destaca: 

Foi dito que as variedades A são usadas em sermões, em assuntos 
oficiais do governo, no ensino e no comércio moderno e que estão mais 
associados à vida urbana do que à vida rural. As variedades A são 

geralmente as que são usadas na escrita, especialmente quando se 
trata de questões "sérias". As formas B são usadas na conversa com 
familiares e amigos e com serventes e trabalhadores de baixa classe 

social. B também tem sido relacionado à identidade cultural rural ou 
local19 (FASOLD, 1996, p.98, tradução nossa). 

 

 Mas Fasold se posiciona ao afirmar que essas variedades A e B se 

relacionam mais do que Ferguson previa.  A partir dos quatro questionamentos 

feitos por Fasold, ele lança o conceito de diglossia ampla: 

A DIGLOSIA AMPLA consiste em reservar os segmentos mais 

estimados do repertório lingüístico de uma comunidade (que não são 
os primeiros a serem aprendidos, mas são aprendidos mais tarde e 
mais conscientemente, geralmente na educação formal) para 

situações que se sentem mais como formais e distantes, e reservar os 
segmentos menos valorizados (que são os primeiros a serem 
aprendidos, com pouco ou nenhum esforço consciente), que podem ter 

qualquer grau de relacionamento linguístico com os segmentos mais 
valiosos (desde diferenças estilísticas até serem diferentes línguas),  
para situações percebidas como mais informais e íntimas  
(FASOLD,1996, p. 100, tradução nossa).20 

 

 Como visto acima, a diglossia depende de fatores externos à língua e 

ocorre amplamente em situações de plurilinguismo/multilinguismo. 

 

                                                                 
19 Se há dicho que las variedades A se usan em los sermones, em los assuntos oficiales del 

gobierno, en la enseñanza y en el comercio moderno y que están más associadas com la vida 
urbana que com la rural. Las variedades A suelen ser las empleadas em la escritura,  
especialmente al tratar de las cuestiones <<serias>>.  Las formas B se usan em  la conversación 

com familiares y amigos y com servientes e trabajadores de clase social baja. También se há 
relacionado a B com la identitad cultural rural o local. 
20 La DIGLOSIA AMPLIA consiste en reservar los segmentos más estimados del repertorio 

linguistico de una comunidad (que no son los primeros que se aprenden, sino que se aprenden 
más tarde y más concientemente, normalmente en la educación formal) para las situaciones que 
se sienten como más formales y distantes, y reservar los segmentos menos valorados (que son 

los primeros que se aprenden, con poco o ningún esfuerzo consciente), los cuales pueden tener 
cualquier grado de relación linguística con los segmentos más valorados (desde diferencias  
estilísticas hasta ser diferentes lenguas), para las situaciones percebidas como más informales 

e íntimas 
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2.3.2 Plurilinguismo/multilinguismo 

Os conceitos de “plurilinguismo” e multilinguismo” são utilizados por 

diferentes autores de forma bastante similar, o que de acordo com Savedra e 

Perez (2017) representa uma escolha arbitrária em relação ao uso dos termos. 

Inicialmente, apresentaremos algumas visões referentes ao conceito de 

multilinguismo. Posteriormente, apresentaremos uma comparação dos dois 

termos, para finalmente, nos posicionarmos em relação a qual dos termos será 

utilizado em nossa pesquisa.  

Por muito tempo acreditou-se que situações de 

plurilinguismo/multilinguismo eram um problema e o monolinguismo deveria ser 

a situação linguística ideal. Monteagudo afirma que o monolinguismo é algo 

inseparável do estado-nação, que nasceu a partir do “modelo napoleônico de 

estado: um estado, uma nação, uma língua” (MONTEAGUDO, 2012, p.47), onde 

a realidade plurilíngue é ocultada. Surge assim, segundo Monteagudo (Op.cit.), 

a ideologia da monoglossia em conjunto com a construção do conceito de língua 

nacional, já debatidos anteriormente. 

Com ideologia da monoglossia e o apagamento de diversas línguas, com 

o objetivo de criar uma hegemonia linguística, Bowern (2010) aponta que 

fenômenos como o plurilinguismo/multilinguismo também eram vistos por 

linguistas como problemas em suas pesquisas. 

Apesar de toda a problemática em torno do fenômeno, Romaine (2001) 

aponta que, ao contrário do que se pensou, o multilinguismo é uma necessidade 

para a maior parte da população do mundo.21 

Segundo Clyne (1998) e Romaine (2001), o termo “multilinguismo” pode 

ser usado tanto para o uso ou competência em mais de uma língua por um 

indivíduo, ou também, para referir-se à situação linguística em uma nação inteira 

ou sociedade. Clyne (Op.cit) aponta que em sociedades multilíngues, onde os 

falantes usam as mesmas línguas, pode haver diferentes funções para cada uma 

                                                                 
21 “[…] it is, on the contrary, a normal and unremarkable necessity for the majority of the world’s  

population” (ROMAINE, 2001, p.512). 
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dessas línguas, estabelecendo situações de diglossia, triglossia, ou poliglossia 

e que a escolha da língua entre os falantes, refere-se a fatores sociais. 

Clyne (1988) e Romaine (2001) promovem uma distinção entre dois tipos 

de multilinguismo, quando este ocorre em uma sociedade. O multilinguismo “de 

facto” e o multilinguismo “oficial”, também chamado por Romaine de “de jure”. 

Segundo os autores, há poucos indivíduos vivendo em uma sociedade 

multilíngue “oficial” onde várias línguas têm o status de oficial ou cooficial, 

enquanto em situações onde o multilinguismo é “de facto”, isto é, real, onde os 

indivíduos lidam com diversas línguas em seu cotidiano sem necessariamente 

serem oficiais, são mais comuns. 

Podemos, portanto, perceber que as situações onde há a presença de 

diversas línguas em comunidades não são situações raras, e segundo Romaine: 

“multilinguismo é uma condição de vida consideravelmente antiga, 

possivelmente tão antiga quando a espécie humana” (ROMAINE, 2001, p.513, 

tradução nossa)22. 

Apesar da distinção entre multilinguismo individual e multilinguismo 

relacionado à nações e comunidades/sociedades, atualmente podemos 

distinguir esses dois fenômenos de forma diferente, empregando a cada um uma  

terminologia diferenciada. Com a publicação do “Quadro Europeu comum de 

referência para as línguas: Aprendizagem, ensino e avaliação” de 2001, o 

Conselho da Europa faz a distinção entre os conceitos de multilinguismo e 

plurilinguismo: 

Nos últimos anos, o conceito de plurilinguismo ganhou importância na 

abordagem da aprendizagem de línguas feita pelo Conselho da 
Europa. Assim, distingue-se ‘plurilinguismo’ de ‘multilinguismo’, que é 
entendido como o conhecimento de um certo número de línguas ou a 

coexistência de diferentes línguas numa dada sociedade (CONSELHO 
DA EUROPA, 2001, p.23). 

 

Sendo assim, para o Conselho da Europa, o conceito multilinguismo seria 

reservado ao âmbito da sociedade, enquanto ao conceito plurilinguismo seria 

relacionado ao indivíduo.  

                                                                 
22 Multilingualism is a condition of life of considerable antiquity, possibly as old as the human 

species. 
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A partir das questões levantadas, percebe-se o conflito terminológico para 

definir a classificação de situações onde há o contato entre duas ou mais línguas, 

seja em âmbito individual ou social. 

Como já comentado anteriormente, Savedra e Perez (2017) apontam que 

a escolha terminológica entre pesquisadores é de caráter bastante arbi trário. 

Segundo os autores, diversas publicações em línguas germânicas, como o 

alemão e holandês, não adotam distinções entre multilinguismo e plurilinguismo, 

como realizado pelo Quadro europeu comum de referência para as línguas, 

referem-se a ambos com os termos Mehrsprachigkeit e meertaligheid 

respectivamente. Como também podemos observar, em publicações de língua 

inglesa, como as de Romaine (2001) e Clyne (1998), ambos se referem aos 

fenômenos como multilingualism. 

Sendo assim, Savedra e Perez lançam mão dos conceitos de 

plurilinguismo social e plurilinguismo individual para a distinção dos fenômenos 

tratados acima. Os autores ainda concordam com Mackey (2013, apud Savedra 

e Perez, 2017) que as variáveis do plurilinguismo são apenas extensões 

numéricas do bilinguismo. Por esta razão, os autores empregam o termo 

plurilinguismo para definir o contato, interação e coexistência de duas ou mais 

línguas. 

 Para a atual pesquisa, utilizaremos a terminologia proposta por Savedra 

e Perez (2017), por considerarmos mais atual e acordo com a proposta de nosso 

trabalho. 

 

2.3.3 Preconceito Linguístico 

Atitudes linguísticas, sejam ela positivas ou negativas, impactam 

diretamente na vida das pessoas, sendo elas fatores de inclusão ou exclusão 

social. Esses comportamentos são caracterizados por Calvet (2002) como ao 

mesmo tempo, sociais e linguísticos e que, por detrás deles, há forças que se 

exprimem sobre a língua, mas se referem, na realidade, aos seus falantes.    

Como já relacionado na seção que discorre sobre CL, o plurilinguismo é 

um fenômeno recorrente em todo o mundo, mas, apesar disso, o bilinguismo de 
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minorias é visto como indesejável em diversos contextos brasileiros. Autores 

como Bortoni-Ricardo (1984), Bagno (1999) e Cavalcanti (1999), concordam que 

o mito monolinguismo no Brasil é eficaz para apagar minorias linguísticas, que 

eram e ainda são, frequentemente estigmatizadas. De acordo com Calvet 

(2002), quaisquer que sejam as formas estigmatizadas e classificadas como 

ilegítimas, são em referência a uma outra que seja tida como legítima. A questão 

levantada por Monteagudo (2012) acerca da ideologia da monoglossia, em que 

a realidade plurilíngue é propositalmente ocultada, também se faz presente na 

atitude negativa sobre uma língua que não seja oficial em determinado território. 

Sendo assim, um dos efeitos do CL entre dois códigos de diferentes status 

sociais resulta, muitas vezes, no estigma da variedade de menor prestígio.   

De acordo com Bagno (2017), para que uma variedade linguística seja 

utilizada, há dois elementos que determinam essa condição: o status23 e a 

solidariedade, e que esses fatores estão relacionados com o tratamento de uma 

forma linguística: “A saúde de uma língua [...] depende, em grande medida, das 

atitudes favoráveis ou desfavoráveis que elas produzem em seu contexto social” 

(BAGNO, 2017, p.22), essas atitudes podem garantir a sobrevivência de uma 

língua, ou a sua morte. 

 Há diferentes enfoques e nuances dos estudos que discorrem sobre o 

tema do preconceito linguístico, como os que levantam questões relacionadas 

ao purismo linguístico, relações entre variedades de maior e menos prestígio 

social, entre outros. Dentre eles, sobre a realidade brasileira da língua 

portuguesa, destacamos os estudos conduzidos por Bagno (1999, 2003) que 

discorrem sobre os mitos que compõem o preconceito linguístico na cultura 

brasileira, além das variedades de maior e menor prestígio de uma língua e suas  

implicações sociais, e os estudos de Lucchesi (2015), que em uma abordagem 

mais recente da temática, demonstram que o preconceito linguístico no Brasil foi 

construído e acentuado ao longo dos séculos, a partir das diferenças linguísticas 

que surgiam do CL do português com línguas africanas e indígenas. O ator 

evidencia que a imposição da língua portuguesa, através de processos de 

                                                                 
23 Bagno (2017) afirma que util iza neste trecho o conceito de status de Marx Weber, ou seja, em que o 

conceito remete à descrição de aspectos culturais da estratificação social. “A diferenciação de status se 
baseia na honra ou no prestígio social atribuídos a certos grupos por outros” (BAGNO, 2017, p.447).  
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violência simbólica e cultural, demonstra o caráter racista que o preconceito 

linguístico tem desde suas origens. 

Para este trabalho, iremos nos ater ao conceito de preconceito linguístico 

resultante do contato entre duas ou mais línguas, como referido por Thomason 

(2001), por se encaixar na situação do preconceito linguístico contra a língua 

pomerana no locus. Tido como um dos efeitos letais do CL, a discriminação pela 

língua ocorre quando uma língua de uma cultura minoritária é usada por uma 

língua dominante como marcador de diferença, resultando na discriminação 

tanto da língua, quanto do falante. 

 

   2.4 Identidade e identidade linguística 

 

  O termo “identidade” pode ser visto a partir de diversas metodologias e 

enfoques teóricos distintos, oferecendo uma multiplicidade de olhares a esse 

objeto teórico. Na base da discussão dos Estudos Culturais há uma grande 

tensão entre a relação opositora das perspectivas essencialistas e as não-

essencialistas. 

 

 2.4.1 Identidade 

 Segundo Woodward (2014) a perspectiva essencialista da identidade 

fundamenta-se na história, ou na biologia, para buscar verdades irrefutáveis, ou 

seja, a identidade para a vertente essencialista, seria algo fixo, cristalino e 

imutável.  

Já a leitura não-essencialista da identidade, também chamada de 

construcionista, é caracterizada pela ideia de fragmentação e fluidez da 

identidade, como um processo em constante construção. Bauman (2005) Hall 

(2015), Silva (2014) e Woodward (2014) concordam com a perspectiva não-

essencialista da identidade, por entenderem que é fluída, mutável e em 

constante construção, alicerçada na diferença e não mais cristalizada e acabada.  
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De acordo com Hall, um dos maiores estudiosos da área, o conceito de 

identidade “é demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito 

pouco compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente 

posto à prova” (HALL, 2015, p.9).  Embora mencione a dificuldade de estabelecer 

um conceito à identidade, Hall segue a abordagem não-essencialista afirmando 

que a identidade está sempre incompleta e em processo: “[...] a identidade é 

realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, 

e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento” (HALL, 

2015, p.24). 

 Silva (2014) estabelece sua definição de identidade a partir da dualidade 

com a noção de diferença, estreitamente interligados. Para Silva, identidade e 

diferença são entidades independentes e ativamente produzidas, resultado de 

criações sociais e culturais, além de, também, serem resultado da criação 

linguística. Para o autor, a linguagem tem a característica de instabilidade e 

indeterminação, e por dependerem diretamente da linguagem para se 

constituírem, identidade e diferença são, da mesma forma que a linguagem, 

instáveis e indeterminadas. Silva também aponta que as definições discursivas 

e linguística de identidade e diferença, estão sujeitas às relações de poder: “A 

afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as 

operações de incluir e excluir. [...] dizer ‘o que somos’ significa também dizer ‘o 

que não somos’” (SILVA, 2014, p. 82). O autor ainda argumenta que se não 

houvesse diferença, não haveria a necessidade de marcar a identidade: “Em um 

mundo imaginário totalmente homogêneo, no qual todas as pessoas 

partilhassem a mesma identidade, as afirmações de identidade não fariam 

sentido” (SILVA, 2014, p.75). 

A relação entre identidade e diferença também é abordada por Woodward 

quando diz que “identidade é relacional” (2004, p.9), ou seja, precisa de um outro 

para existir, uma outra identidade que sirva para distinguir aquilo que a primeira 

não é. Sendo assim, a autora concorda com Silva (2014) quando afirma que “a 

identidade é marcada pela diferença” (2014, p.9). 

Woodward aponta que, atualmente, no cenário global, há movimentações 

em torno de reivindicações identitárias, que clamam por identidades 

supostamente perdidas, buscando-as no passado. Segundo a autora, à primeira 
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vista, isso poderia ser simplesmente um argumento sobre o passado e a 

reafirmação de uma verdade histórica irrefutável, mas na realidade, “a 

redescoberta do passado é parte do processo de construção da identidade que 

está ocorrendo neste exato momento e que ao que parece, é caracterizado por 

conflito” (WOODWARD, 2014, p. 12 grifo da autora).  

Marcadas por conflitos, as identidades na era da globalização sofrem com 

a chamada “crise identitária”, mencionada por diversos autores. Acerca desta 

temática, Woodward (2014) argumenta que a globalização pode produzir 

diferentes resultados em torno da identidade. A autora aponta que a 

homogeneidade cultural promovida pela globalização pode levar a duas 

consequências distintas, o distanciamento da identidade relativa à comunidade, 

e de forma adversa, à resistência que fortalece e a ajudar a reafirmar algumas 

identidades nacionais ou locais. Acerca da “crise de identidade” Hall (2015) 

afirma que pode ser vista como parte de um processo mais amplo de mudança, 

que desloca as estruturas e processos das sociedades contemporâneas. Ainda 

a respeito das grandes transformações globais, Woodward (2014) menciona o 

fenômeno da migração. A autora afirma que a migração é responsável por 

produzir identidades plurais, identidades que não têm uma “pátria” e que não 

podem ser atribuídas exclusivamente uma única fonte a essas identidades. 

Várias dessas mudanças estão relacionadas com fatores identitários 

referentes à língua do indivíduo ou do grupo em questão, muitas vezes 

influenciados por uma identidade de uma língua hegemônica que exerça 

influência a uma língua minoritária. 

 

 2.4.2 Identidade e língua 

 

 Como já mencionando anteriormente, Silva (2014) afirma que identidade 

e diferença são criações linguísticas uma vez que “elas são criadas por atos de 

linguagem” (2014, p.76). Acerca da ligação entre língua e identidade, 

Rajagopalan menciona: 

A identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela. Isso 

significa que o indivíduo não tem uma identidade fixa anterior ou fora 
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da língua. Além disso, a construção da identidade de um indivíduo na 

língua e através dela depende do fato de a própria língua em si ser 
uma atividade em evolução e vice-versa. Em outras palavras, as 
identidades da língua e do indivíduo têm implicações mútuas. Isso por 

sua vez significa que as identidades estão sempre num estado de fluxo 
(RAJAGOPALAN, 1998, p. 41-42). 

 

  Quando Rajagopalan menciona que “a identidade se faz e se transforma 

dentro da língua e pela língua”, corrobora com o que Le Page e Tabouret-Keller 

(1985) dizem quando afirmam que atos de linguagem, são atos de identidade. 

Tabouret-Keller (1998), em seu trabalho intitulado “Language and Identity”, traça 

ligações entre o conceito de identidade e sua relação com língua e linguagem. 

O autor concorda com a visão não-essencialista da identidade quando afirma 

que:  

[...] em um processo que dura a vida, a identidade é infinitamente 
criada de forma nova de acordo com restrições sociais (históricas,  

institucionais, econômicas, etc.), interações sociais, encontros e 
desejos que podem ser muito subjetivos e únicos” (TABOURET-
KELLER, 1998, p.316, tradução nossa).24  

 

De acordo com Tabouret-Keller as particularidades da linguagem são a 

ligação que unem as identidades individuais e sociais, pois a linguagem oferece 

tanto o meio de criar essa ligação como o de expressá-la.  

Bauman (2005) relaciona identidade com um grito de guerra usado em 

uma luta entre duas entidades de forças opostas: 

a identidade, sejamos claros sobre isso – é um ‘conceito altamente 
contestado’. Sempre que se ouvir essa palavra, pode-se estar certo de 
que está havendo uma batalha. O campo de batalha é o lar natural da 
identidade” (BAUMAN, 2005, p. 83).  

 

A metáfora utilizada por Bauman ao referir-se à identidade como um grito 

de guerra, liga-se com a comparação de Bagno (2011, p.356) quando compara 

línguas como bandeiras utilizadas para defender ou reivindicar seus direitos, 

sejam elas defendidas por grupos ou pelo Estado. O autor ainda afirma: “Seu 

vínculo estreito com a identidade individual, comunitária e nacional converte a 

língua ou as línguas [...] em poderosos fatores de tensão política, [...] de 

                                                                 
24 “[…] in a lifelong process, identity is endlessly created anew, according to very various social 
constraints (historical, institutional, economic, etc.),e social interactions, encounters, and wishes 

that may happen to be very subjective and unique.” 
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manipulação ideológica e toda sorte de dinâmica sociocultural” (BAGNO, 2011, 

p. 356).  Ou seja, o conflito faz parte da realidade de língua e identidade. Ambas 

são utilizadas e vividas em batalhas onde duas ou mais forças estão em jogo. 

  A língua(gem) está intrinsecamente ligada ao continuum da criação de 

identidades novas a medida que, aceleradas pelas mudanças globais, as 

interações com o “outro” acontecem. Essas mudanças, segundo Woodward 

colocam em evidência “as questões de identidade e as lutas pela afirmação e 

manutenção das identidades nacionais e étnicas” (2014, p. 25), a língua como 

fator identitário está fortemente presente na luta por afirmação das identidades, 

principalmente aquelas em situação de minorização. A fluidez desse processo 

contínuo, coloca a língua em evidência nas questões identitárias. Resultado da 

criação linguística, como afirmado por Silva (2014), a identidade está 

estreitamente relacionada com a língua, seja ela criando a ligação com o 

indivíduo, ou expressando a sua identidade.   

 Como visto anteriormente, tentar definir a identidade é um trabalho árduo. 

Das acepções aqui apresentadas, utilizaremos a ideia de que a identidade é algo 

flexível, dinâmico, que está em constante mudança e marcada pela diferença. 

Vimos também, que nas ideias relacionadas acima, identidade e língua(gem) 

estão estreitamente ligadas, pois a língua é um elemento de marcação 

identitária.  

Para o nosso estudo, a relação entre identidade e língua é de extrema 

importância, pois permite analisar como a construção da identidade se dá 

através dos processos históricos que envolvem determinada língua. Portanto, 

corroboramos com a noção de que a identidade se faz e se transforma dentro da 

língua e através dela. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A escolha da metodologia é de extrema importância para toda pesquisa 

científica, pois é nela que irá se delinear a produção de conhecimento que se 

deseja alcançar. 

Fazer ciência é trabalhar simultaneamente com teoria, método e 

técnicas, numa perspectiva em que esse tripé se condicione 
mutuamente: o modo de fazer depende do que o objeto demanda, e a 
resposta ao objeto depende das perguntas, dos instrumentos e das 
estratégias utilizadas na coleta dos dados (MINAYO, 2012, p.622).  

 

Como mencionado por Minayo (2012), o modo de realização da pesquisa 

depende de seu objeto e dos instrumentos utilizados para sua análise. Para 

cumprir com os objetivos de nosso trabalho, acreditamos que estudo qualitativo 

é o mais indicado para a análise proposta, e por isso, concordamos com Minayo 

(2012), ao justificarmos nossa escolha: 

O verbo principal da análise qualitativa é compreender. Compreender 

é exercer a capacidade de colocar-se no lugar do outro, tendo em vista 

que, como seres humanos, temos condições de exercitar esse 

entendimento. Para compreender, é preciso levar em conta a 

singularidade do indivíduo, porque sua subjetividade é uma 

manifestação do viver total. Mas também é preciso saber que a 

experiência e a vivência de uma pessoa ocorrem no âmbito da história 

coletiva e são contextualizadas e envolvidas pela cultura do grupo em 

que ela se insere (MINAYO, 2012, p.623). 

 

Assim como exposto por Minayo, consideramos que a compreensão é a 

base da análise qualitativa. Neste estudo, buscamos, sobretudo, compreender 

sob o olhar da glotopolítica, como se desenrolaram os fenômenos pesquisados 

através de uma perspectiva histórica. Para isso, faz-se necessário um estudo 

qualitativo, portanto fenomenológico, e descritivo do contexto linguístico, social, 

histórico e político do locus de nossa pesquisa.    

Para atingir nossos objetivos de pesquisa, consideramos que qualquer 

ação da sociedade, relacionada à interação linguística, assume a forma do 

político, assim como postulado pelos estudos glotopolíticos (Cf. GUESPIN & 

MARCELLESI, 1986; LAGARES, 2011b). Portanto, iremos analisar as ações 
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relacionadas à(s) língua(s), não somente as institucionais, mas, também, as 

realizadas pela comunidade de origem pomerana; 

Em relação ao campo glotopolítico de análise, nos deparamos com a 

problemática também identificada por Blanco: “vincular práticas e posições 

glotopolíticas, assumindo o risco de depararmo-nos, já de início, com domínios 

bastante amplos e cronologias bastante vastas” (BLANCO, 2016, p.50). Neste 

sentindo, é importante frisar a importância que a perspectiva histórica 

desempenha na análise glotopolítica. Em diversos momentos, são inúmeros os 

agentes glotopolíticos, que, institucionalizados ou não, no desenrolar dos atos 

linguísticos, sofrem e desempenham ações. Desta forma, entendemos que o 

percurso histórico das ações políticas sobre as línguas é pertinente para a 

compreensão dos fenômenos estudados e decisivo para as práticas 

glotopolíticas que resultaram na configuração atual do cenário linguístico de 

SMJ.  

    

   3.1 O locus da pesquisa 

Localizado a 80 km da capital Vitória, o município de SMJ está na região 

Serrana do Espírito Santo. De acordo com dados levantados pelo IBGE, o último 

censo no município apontava uma população de 34.176 habitantes (IBGE, 2010) 

e conta com a projeção de população estimada de 39.928 habitantes no ano 

2017 (IBGE, 2017). Formado principalmente por descendentes de imigrantes 

pomeranos, que mantiveram a língua pomerana viva no local, o município é hoje 

reconhecido, como afirma a home page da prefeitura, o “mais pomerano do 

Brasil”.25  

Escolhemos SMJ como o locus de nossa pesquisa pela manutenção 

linguística do pomerano no local. A língua pomerana se manteve presente no 

local sobrevivendo às diversas intervenções proibitivas e às situações de CL 

ocorridas ao longo de sua história. Devido a essas características, tão 

particulares à comunidade de SMJ, buscamos compreender as ações 

glotopolíticas que se fizeram presente no local. 

                                                                 
25 Cf. Prefeitura de Santa Maria de Jetibá http://www.pmsmj.es.gov.br/portal/pontos-turisticos/  

http://www.pmsmj.es.gov.br/portal/pontos-turisticos/
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Em julho de 2017, visitamos o município estudado. Nossa ida ao locus foi 

essencial para a compreensão de diversas práticas linguísticas. Observações 

empíricas nos levaram a constatar a grande incidência de utilização da língua 

pomerana no cotidiano da comunidade e, também, a não inteligibilidade da 

língua alemã pelos falantes de pomerano que não tiveram contato anterior com 

a língua alemã. 

 

   3.2 Procedimentos de análise documental  

A fim de lançar o olhar qualitativo acerca das ações glotopólíticas em SMJ, 

e com um recorte temporal extenso, a pesquisa documental e bibliográfica é 

relevante para nosso trabalho, pois consegue identificar satisfatoriamente o que 

Blanco cita como alvos de interesse26 da glotopolítica, na seleção de corpora na 

análise: “alvos de interesse [...] fornecem os traços pertinentes das lutas locais 

e focos particulares de poder que opõem e congregam agentes situados em 

diferentes posições desse mesmo espaço” (BLANCO, 2016, p.52). 

Complementando a pesquisa bibliográfica disposta no item 2 deste 

trabalho, procedemos com a análise documental. Neste procedimento 

metodológico, coletamos registros e relatos históricos, que discorriam sobre os 

usos linguísticos no município, além de leis e decretos que proíbem ou legitimam 

práticas linguísticas em âmbito nacional, estadual ou municipal. Também 

incluímos materiais disponibilizados em páginas de internet que apresentam 

conteúdo em língua pomerana. Todo o material recolhido na pesquisa 

documental está disponibilizado no capítulo dedicado à análise. 

Posteriormente, em nossa ida ao município, coletamos outros materiais 

que também foram utilizados para compor o nosso corpus de trabalho: 

informativos bilíngues em pomerano-português, fotos de cartazes, materiais 

expostos em museus de SMJ, DVD’s vendidos em língua pomerana e placas de 

ruas em que são observadas o uso das línguas pomerana e portuguesa.  

                                                                 
26 Para Blanco (2016) os alvos de interesse são os objetivos e, também, possíveis consequências 
da práticas e ações linguísticas dos agentes glotopolíticos. Ou seja, segundo o autor, são os 

interesses socialmente constituídos (Cf. Blanco, 2016).  
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   3.3 Entrevista com Ismael Tressmann 

Durante nossa visita ao município em referência, realizamos uma 

entrevista com o prof. Dr. Ismael Tressmann, autor do “Dicionário Enciclopédico 

Pomerano-Português” de 2006 e responsável por ministrar a formação de 

professores do PROEPO. Tressmann, que é de origem pomerana e membro da 

comunidade local, é uma das maiores referências nos estudos sobre língua e 

cultura pomeranas. 

A entrevista foi realizada de forma semiestruturada, por atender melhor 

os propósitos dessa pesquisa e para que o entrevistado tivesse liberdade para 

expor as informações. 

A entrevista foi transcrita e será utilizada neste estudo em trechos  

dispostos ao longo da análise, que servirão para ilustrar aspectos da situação da 

língua pomerana e, principalmente, acerca da proposta de escrita elaborada pelo 

entrevistado, fundamentais para manutenção e revitalização linguísticas do 

pomerano.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Para melhor compreender os fatores que resultaram na imigração 

pomerana no ES, inicialmente iremos descrever brevemente alguns aspectos 

socioeconômicos e linguísticos da região de origem dos imigrantes, para 

seguirmos com a apresentação e análise dos dados. 

 

   4.1 Situação linguística na antiga Pomerânia   

Para caracterizar o contexto linguístico da Antiga Pomerânia, é necessário 

discorrer sobre os povos que estiveram presente no território e em contato, ao 

longo dos séculos. 

Em seus estudos, Rölke (1996) afirma que a região da Antiga Pomerânia 

era habitada por povos germânicos, embora não se saiba exatamente quais 

povos lá viviam: “Há historiadores que citam ostrogodos, visigodos, rugios e 

suevos como habitantes desta região” (RÖLKE, 1996, p.8). Segundo o autor, 

foram encontrados artefatos de influência romana no local, o que comprovaria 

um contato entre os povos que lá viviam e os romanos. 

Com o movimento intitulado “A migração dos povos”, que ocorreu por volta 

de 175 d.C., os povos germânicos migraram do norte para o sul em direção ao 

Mar Mediterrâneo, dentre eles, os povos que habitavam a Antiga Pomerânia. 

Com o território praticamente desabitado, Rölke (Op.cit.) disserta que a 

região foi aos poucos tomada por povos eslavos, vindos do leste e do sul. Dentre 

esses povos, destacam-se os wendes. A influência dos wendes na região do Mar 

Báltico é bastante significativa, pois de acordo com Rölke, o próprio nome 

Pomerânia vem de Pomorje, que significa “terra perto do mar” em língua wende.  

Bremenkamp (2014) afirma que entre os anos X e XI, os dinamarqueses 

e os poloneses, apesar de mesma origem étnica dos wendes, destruíram parte 

do território da Pomerânia. Os poloneses conseguiram dominar a capital Stettin 

mas viram que não iria conseguiriam impor seu poderio militar à população, 

recorreram então a uma alternativa de dominação pela cristianização. Assim, o 

Duque polonês Boleslav II recorre ao Bispo Otto de Bamberg no ano de 1124, 
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para que cristianizar o povo wende. A princípio, os pomeranos, por uma 

conveniência política, aceitam a conversão, mas tão logo o Bispo Otto de 

Bamberg retorna, os pomeranos voltam a suas antigas práticas pagãs.  

No ano de 1128 Otto de Bamberg, agora com o apoio do Rei Lotário III, 

retorna à Pomerânia com o objetivo de abrir as fronteiras pomeranas para o 

comércio e cultura germânicos. 

A partir da primeira metade do século XII, com a influência do Bispo Otto 

Bamberg, ocorre a influência da língua e cultura germânicas nos povos eslavos 

que viviam na Pomerânia. Tressmann (2008) afirma que foi durante este período, 

que o quadro linguístico da Pomerânia começa a mudar. A nobreza pomerana 

tinha interesse em atrair colonos, artesãos e comerciantes germânicos e com a 

promessa de território, nobres germânicos levaram consigo inúmeros colonos 

para ocuparem as áreas que lhes foram cedidas.  Esses grupos levam junto suas 

respectivas variedades linguísticas, que pertencem segundo Tressman (Op.cit), 

ao baixo-saxão, de origem linguística germânica. Aos poucos, as línguas eslavas 

que eram faladas na Pomerânia pelos povos eslavos que lá viviam, foram cada 

vez menos faladas, dando lugar à língua pomerana. Assim, Tressmann (2008) 

afirma que “a partir do ano 1400, o Pomerisch ou Pomerano, formado a partir de 

línguas pertencentes à subfamília Baixo-Saxão, se solidifica e passa a ser língua 

corrente na Pomerânia” (Op.cit. p.3). 

De acordo com Tressmann, o contato com a língua alemã, ou o 

hochdeutsch, deu-se ainda em território Europeu, com a entrada da língua no 

território através da Reforma Luterana, embora a variedade que fosse utilizada 

no local, continuasse a ser o pomerano. 

 

 4.2 Configurações socioeconômicas e territoriais 

No início do século XIX, a configuração territorial da Europa era diferente 

da atual.  A Confederação Germânica era formada por um grupo de estados 

independentes, de acordo com Martinuzzo (2009) tinham características 

diversas entre si, existiam unidades ricas e pobres, industrializadas e agrícolas. 

Dentre esses locais, destacavam-se a Áustria e a Prússia. 
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Com os adventos da industrialização, da modernização, do crescimento 

do liberalismo e da dissolução do feudalismo, a Prússia apresentou um grande 

crescimento econômico e assumiu a hegemonia entre os estados germânicos.  

Em relação à Pomerânia, que dentre esse contexto era uma província da 

Prússia, houve uma grande explosão demográfica. Rölke (2016) salienta que em 

1807, com as normas da Reforma Agrária, estabelecidas pelo rei da Pomerânia, 

os pequenos colonos não conseguiam pagar os impostos, assim, os 

latifundiários aumentavam o tamanho das suas propriedades. Com tecnologias 

implantadas à realidade agrícola, sobrou mão-de-obra no campo e propiciou o 

desemprego, a fome e a pobreza. 

O fortalecimento político e econômico da Prússia, propiciou a unificação 

alemã, segundo Aquino (apud Martinuzzo, 2009, p.32): 

[...] a unificação alemã dependeu do fortalecimento político e 
econômico, dentro do liberalismo de um Estado que defendesse o 
princípio das nacionalidades. No caso germânico, este foi o Reino da 
Prússia. 
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Mapa 1: Unificação da Alemanha

 

Fonte: Rölke (2016, p.14) 

 

No ano de 1859, data em que os primeiros imigrantes pomeranos 

chegaram ao Espírito Santo, a Pomerânia era uma província da Prússia e mais 

tarde, em 1871, com a unificação alemã, passa a fazer parte do Império alemão.    

O mapa a seguir refere-se às regiões e cidades que faziam parte da 

província da Pomerânia em 1939. 
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Mapa 2: Pomerânia em 193927 

 

 

Situada no que hoje é a fronteira norte entre a Alemanha e Polônia, às 

margens do Mar Báltico, o território da Pomerânia era dividido entre Pomerânia 

Ocidental - Vorpommern - e Pomerânia Oriental – Hinterpommern -. Com a 

derrota da Alemanha e o fim da II Guerra Mundial em 1945, a Pomerânia Oriental 

é anexada à Polônia, território até hoje polonês, e a Pomerânia Ocidental passa 

a fazer parte da República Democrática Alemã, sob domínio da União Soviética, 

mais tarde, com a reunificação alemã em 1990, Vorpommern foi incorporada ao 

atual estado de Mecklenburgo-Pomerânia Ocidental, na atual Alemanha. O 

mapa a seguir mostra a separação do território da antiga Pomerânia realizado 

em 1945 na Conferência de Potsdam, após o fim da Segunda Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
27 Mapa disponível no site: http://hinterpommern.de (Acesso em  29/10/2017) 

http://hinterpommern.de/
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Mapa 3: Divisão do território pomerano em 194528 

 

 

De acordo com Tressmann (2008), foi a partir do ano de 1945 que a 

Pomerânia, assim como era conhecida, desaparece do mapa. A Conferência de 

Potsdam e a divisão territorial da Pomerânia entre Polônia e a República 

Democrática Alemã, resultaram em terríveis consequências para o povo 

pomerano. Soviéticos e poloneses expulsaram os povos germânicos que 

residiam ao leste do rio Oder e Neisse e forçaram uma “russificação”. Muitos 

tentaram fugir para a Pomerânia Ocidental – Vorpommern -, como apontado por 

Jacob (1992):  

Um milhão e oitocentos mil pomeranos orientais tiveram que deixar 
tudo para trás. Como muitas vezes eram obrigados a saírem de uma 

hora para outra de suas propriedades, muitos só conseguiram salvar a 
roupa do corpo. Em torno de 500 mil morreram no caminho para a 
Pomerânia Ocidental e restante da Alemanha. Famílias inteiras eram 

dizimadas (JACOB, 1992, p. 38). 
 

Assim, o território conhecido como Pomerânia desaparece, o povo que 

vivia ali se dissipou, migrando para outras localidades, restando apenas as 

tradições e memórias transmitidos geracionalmente e mantidas pelos 

descendentes dos imigrantes. 

 

 

                                                                 
28 Mapa disponível em http://www.emecklenburg.de/Mecklenburg/en/pommhist.htm (Acesso em  
29/10/2017) 

http://www.emecklenburg.de/Mecklenburg/en/pommhist.htm
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   4.3 A saída da Pomerânia e a chegada ao Espírito Santo 

Na segunda metade do século XIX, o cenário mundial favorecia ao fim da 

escravidão e as elites políticas e intelectuais brasileiras buscavam alternativas 

que solucionassem a possível problemática da mão de obra que o fim da 

escravidão iria ocasionar. Além disso, havia outras questões que também 

preocupavam as elites, como um vasto território desocupado e/ou habitado por 

indígenas. Uma solução para esses “problemas” levantada à época, foi a criação 

de uma política pública que favorecesse a vinda de imigrantes europeus ao 

Brasil. 

Lesser (2014) e Skidmore (1997), apontam que, para as elites, esta seria 

uma solução para o trabalho, para o povoamento de áreas rurais e também para 

o discurso racista que era recorrente à época, o de “branquear” a população, já 

que a composição étnica era majoritariamente negra. Jacob (1992) indica que o 

fato do Brasil ser constituído quase que em sua totalidade por negros, 

impressionou o rei D. João VI o que ajudou a fomentar o discurso do 

“branqueamento” da população, principalmente propagado pela classe dirigente 

brasileira. Assim, o uso de imigrantes não serviria apenas à ocupação de terras 

e à questão do trabalho, “trazendo além da mão-de-obra, o ‘branqueamento’ 

racial à população brasileira” (SKIDMORE, 1997, p.9). 

Em relação à Europa no século XIX, Bahia (2011 [2000]) e Martinuzzo 

(2009) ressaltam que o cenário era de fome e miséria. Promessas e incentivos 

do governo brasileiro motivaram a vinda de inúmeras pessoas que buscavam se 

estabelecer no Brasil. Mas, para ir ao encontro das demandas do governo 

brasileiro, Seyferth (2002) aponta que o imigrante ideal deveria seguir alguns 

critérios vinculados à legislação migratória:  

Nas regras de admissão de estrangeiros o imigrante ideal, o único 
merecedor de subsídios, é o agricultor; mais do que isso, um agricultor 
branco que emigra em família (SEYFERTH, 2002, p.119). 

 

Sendo assim, o objetivo do governo brasileiro à época era de privilegiar a 

vinda de famílias que pudessem trabalhar no campo e povoar territórios 

inóspitos, oferecendo-lhes terras em regiões pouco habitadas. 
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 Para trazer os imigrantes que seguiam os critérios estabelecidos pelo 

governo brasileiro, os colonos germânicos firmavam contratos bilíngues, 

português-alemão com o governo brasileiro ainda na Europa.29  De acordo com 

o site do Arquivo Público do Espírito Santo (2017), os documentos que estão 

disponíveis em seu acervo, composto por 124 contratos todos datados de 1859, 

eram firmados entre o representante da "Associação Central de Colonização no 

Rio de Janeiro" em Hamburgo, Dr. F. Schimidt, o chefe de cada grupo familiar e 

o "Consulado Geral do Império do Brazil”30 em Hamburgo.   

Em levantamento realizado por Franceschetto (2014), o maior fluxo de 

imigrantes de origem germânica ocorreu entre os anos de 1871 até 1918, sendo 

difícil precisar quantos imigrantes eram de origem pomerana, pois muitas vezes 

eram identificados como prussianos e/ou alemães. 

Em relação a essa classificação, Weiduschadt (2015) aponta que na 

segunda metade do século XIX os brasileiros não tinham uma noção exata sobre 

quem eram os pomeranos:  

Os pomeranos vieram juntamente com a colonização alemã, e foram 
considerados oficialmente como alemães, ou seja, germânicos, mas 
possuíam diferenças culturais e linguísticas disformes em relação ao 
povo alemão (WEIDUSCHADT, 2015, p.59). 

 

 A identificação integrada ao povo alemão pode ser vista na tabela abaixo, 

onde os imigrantes pomeranos, são formados por um grupo bastante expressivo, 

e estão incluídos como “alemães”. Para a tabela, Franceschetto (2014) levou em 

consideração os anos de 1846 até o ano de 1957 e as informações sobre os 

imigrantes “que têm como região de origem do antigo Reino da Prússia, dentre 

outros Estados alemães antes da unificação; do Império Alemão (após 1871) e 

da Alemanha”. 

 

 

 

                                                                 
29 Projeto Imigrantes Espírito Santo realizado pelo Arquivo Público do Espírito Santo 

(http://imigrantes.es.gov.br). Contrato de Colonos Austríacos e Alemães, Martin Reinholz, ver Anexo I. 
30 A grafia original foi mantida. 

http://imigrantes.es.gov.br/
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Tabela 1 - Imigrantes pomeranos identificados como alemães 

 

Fonte: Franceschetto, 2014, p.941 

Além disso, Franceschetto afirma que dos 4.866 imigrantes que foram 

considerados “alemães”, 82% deles dispunham de informações que 

caracterizassem as regiões de origem. A partir disso, sabendo que 18% 

careciam dessas referências de origem, podemos afirmar que o número de 

imigrantes oriundos da região da Pomerânia pode ser ainda maior do que a 

apresentada na tabela acima. 

Para Jacob (1992) afirmar que um pomerano é alemão é uma 

interpretação da classe dominante. Durante os séculos o povo pomerano sofreu 

clara influência dos alemães e passou pelo que o autor chama de 

“germanização”, um projeto de imposição de cultura do dominador. Veremos 

mais adiante que essa imposição também passa pela língua, com a imposição 

da língua alemã sobre a pomerana, sendo popularmente classificada como um 

“dialeto” da língua “alemã”. 
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   4.4 O início da comunidade pomerana na colônia de Santa Leopoldina 

 

  De acordo com dados apresentados por Rölke (1996), foi a partir do ano 

de 1859 que os primeiros imigrantes pomeranos chegaram ao Espírito Santo na 

colônia de Santa Leopoldina, onde hoje, parte do território pertence à SMJ.31 

  Chegados ao Espírito Santo, os pomeranos se depararam com inúmeras 

dificuldades em território brasileiro. Terras acidentadas, matas fechadas, falta de 

assistência médica, dificuldades com a língua portuguesa, além de dívidas com 

o governo brasileiro, faziam parte da realidade dos pomeranos.  Estabelecidos 

em uma região montanhosa, isolada e de difícil acesso, Martinuzzo afirma que 

“a esse povo não restou alternativa que não fosse o fortalecimento comunitário” 

(MARTINUZZO, 2009, p.61). Manske (2015 [2013]) ainda acrescenta que a 

“sobrevivência baseada na vida comunitária era submetida à manutenção de 

suas próprias necessidades, com pouca, ou quase nenhuma intervenção do 

Estado” (MASNKE, 2015, p. 38). Mutirões comunitários, chamados de juntament 

em pomerano, foram realizados para abrir picadas nas matas em direção a seus 

lotes de terra e, também, para construírem suas casas e igrejas.  

Figura 5 – Foto de um juntament 

 

Fonte: Museu da imigração pomerana em SMJ 

 

                                                                 
31 À época da colonização, o território onde atualmente se encontra o município de SMJ pertencia 
à Colônia de Santa Leopoldina, mais tarde sendo instituído como município. SMJ foi levado à 
categoria de município no dia 6 de maio de 1988, ao se desmembrar de Santa Leopoldina através 

da Lei Estadual n° 4.067 (IBGE, 2016).  
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Além dos imigrantes pomeranos, outros imigrantes também se faziam 

presentes no local, como os de origem suíça, luxemburguesa, tirolesa entre 

outros. Segundo Jacob (1992), o número dos imigrantes de outras origens era 

tão insignificante perto do grande número de imigrantes pomeranos que logo 

assimilaram a cultura pomerana. Em 1975 Granzow (2009 [1975]) também faz 

menção a essa situação: 

 [...] estima-se que 400 a 600 famílias pomeranas imigraram para cá, 

há 100 anos. Hoje são aproximadamente 10.000 famílias que se 

consideram pomeranas. Somam-se a estes os muitos “Hunsrücker” 

que se casaram com moças pomeranas e os descendentes dos  

mesmos adotaram o pomerano como língua usual, já que os mesmos 

representavam a maioria do povo local. (GRANZOW, 2009 [1975],  

p.59). 

Seibel (2010) também discorre sobre o predomínio da língua pomerana 

nas colônias de imigrantes germânicos, ocorrido principalmente com o 

intercâmbio entre diferentes comunidades e o surgimento de possibilidades de 

casamento. Como o grupo dos pomeranos era o majoritário, acabaram por 

“absorver a população dos outros grupos minoritários de procedência germânica, 

holandesa, suíça e austríaca” (SEIBEL, 2010, p.166). Ambos os fatores, o 

grande número de imigrantes pomeranos nas colônias e a assimilação da língua 

por outros imigrantes são apontados por Tressmann (2005) como favoráveis à 

manutenção do idioma até hoje. 

Como a grande maioria dos imigrantes “era composta por agricultores, 

pois provinham da Hinterpommern, uma região quase que essencialmente 

agrícola” (JACOB, 1992, p. 18), o trabalho com a terra era bastante presente no 

cotidiano dos pomeranos e remete à antiga Pomerânia. 

Devido às inúmeras dificuldades encontradas, Jacob (1992) ressalta que 

a organização em suas propriedades só começou a ocorrer alguns anos depois 

da chegada. Inicialmente, a agricultura era baseada da subsistência da família, 

e somente depois de algum tempo, o excedente da produção era comercializado. 

A falta de estrutura viária e o acesso à Santa Leopoldina sendo feito 

principalmente por trilhas e estradas precárias, fez surgir, de acordo com Manske 

(2015 [2013]) duas importantes indivíduos para relações comerciais na colônia 
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pomerana. O primeiro, conhecido como “tropeiro”, era recorrentemente um 

pomerano ou uma pessoa que falasse a língua pomerana, fato essencial para a 

confiança dos colonos. O colono entregava a mercadoria para o tropei ro “que 

chegando aos centros de comércio local negociavam com os comerciantes o 

valor do que transportavam” (MANSKE, 2015 [2013], p. 38). O segundo, o 

“comerciante” era “responsável por institui o elo econômico entre os imigrantes 

e o comércio local. Este novo personagem “[...] representava o feedback da 

economia local com a economia internacional” (MANSKE, 2015[2013], p.38). 

Sobre a figura do comerciante, Manske menciona que a relação comercial só foi 

possível em função deste ter algumas características que possibilitassem a 

aceitação e o reconhecimento por parte do colono: ser proprietário de terras e 

eventualmente bilíngue.  

Mencionado por Seibel (2010), o deslocamento de pessoas devido ao 

comércio de mercadorias, mesmo ocorrendo de forma escassa, levou ao 

intercâmbio de produtos entre regiões isoladas e favoreceu o casamento entre 

jovens de diferentes grupos étnicos. De acordo com o autor, era frequente as 

situações onde pessoas se comunicavam em três ou quatro idiomas diferentes, 

estabelecendo assim, o CL. Acerca deste fato, Seibel discorre: 

Era preciso aprender o alemão alto por ser necessário no seu 
aprendizado no próprio processo de alfabetização na escola da 
comunidade e para o relacionamento com as atividades na igreja.  

Precisava-se dominar a língua pomerana por ser a do meio de 
comunicação dominante em toda a colônia. Era preciso entender o 
português por ser a língua do relacionamento com as autoridades e os 

órgãos do governo. Por outro lado, no seio da família, muitas vezes,  
falava-se os idiomas ou dialetos de uma das suas diferentes origens 
na Europa, como o hunsrück, o holandês, o belga, o polonês ou o 

tirolês. Esta heterogeneidade linguística se manteve muito viva,  
praticamente até a década de 1970 (SEIBEL, 2010, p.114). 

 

De acordo com os estudos de Muysken (2013), o caráter interacional é 

suficiente para caracterizar uma situação de CL, como a observada acima. Desta 

forma, assim como destacado por Seibel (2010), a população pomerana a todo 

momento esteve em meio a situações de CL com outras línguas. 

 As situações mais recorrentes de contato entre as línguas aconteciam 

segundo Seibel (2010) no matrimônio entre diferentes etnias, no convívio com 
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outros imigrantes, na igreja e escola com a língua alemã e, finalmente, com os 

brasileiros na língua portuguesa, os quais serão debatidos mais adiante. 

Em seus estudos, Couto (2009) apresenta quatro diagramas que ilustram 

as situações de contato linguístico entre diferentes povos. Neste caso, entre os 

diagramas apresentados pelo autor, o que melhor representa o caso dos 

imigrantes pomeranos em território brasileiro, é o modelo estabelecido pelo 

primeiro diagrama32. Nele, PL2 corresponde ao povo pomerano, PL1 

corresponde ao povo brasileiro e T corresponde ao território brasileiro, onde as 

línguas se relacionam. Contudo, no caso do CL ocorrido à época da imigração, 

em que várias línguas estavam em contato, não só a língua portuguesa e 

pomerano, faz-se necessário um novo diagrama. Por isso, propomos uma nova 

ilustração seguindo os modelos apresentados por Couto (2009) para o caso 

específico dos pomeranos no ES:  

Figura 6 – Situação de contato linguístico ocorrida à época da imigração 

 

Neste novo diagrama, T1 estaria representando o território brasileiro, PL1 

o povo brasileiro e os outros PL’s se referem as diversas línguas, 

consequentemente os diversos povos imigrantes em contato. 

Dentre as situações de contato ocorridas em SMJ, iremos debater no 

próximo item, as que ocorreram entre as línguas pomerana e alemã, em que a 

Igreja Luterana desempenhou papel essencial como agente glotopolítico. 

 

   4.5 A influência da Igreja Luterana na comunidade  

Em vários momentos, ao longo do percurso da língua pomerana no ES, 

observamos a imposição de uma língua de maior prestígio em detrimento da 

                                                                 
32 Vide: Figura 1-  Primeira situação de contato linguístico (COUTO, 2009, p.51) - página 34. 
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língua utilizada pelos colonos. Destacaremos a seguir, a atuação glotopolítica da 

Igreja Luterana no contexto escolar e logo mais religioso, com a imposição da 

língua alemã33 à comunidade. 

 

4.5.1 A Igreja Luterana e a língua alemã na educação  

A ausência do governo em relação à saúde e educação era notória nas 

colônias pomeranas na segunda metade do século XIX, como mencionado por 

Wagemann (1915). Na tentativa inicial de solucionar a problemática de falta de 

escolas e professores, muitos colonos pomeranos ensinavam o pouco que 

sabiam às crianças em casa: 

As aulas em casa ministradas pelas mães e por irmãos mais velhos 
aqui e ali, não conseguiam substituir a completa falta de escolas. 

Assim, quase toda a segunda geração de colonos cresceu sem receber 
instrução escolar (WAGEMANN, 1915, 122, tradução nossa).34 

 

A partir do ano de 1857 o conselho Superior Eclesiástico da igreja 

Territorial da Prússia passou a enviar pastores para o ES, sendo Campinho, 

localidade onde hoje é o município de Domingos Martins, recebeu seu próprio 

pastor, como mencionado por Rölke (2016). A partir desta data, diversas colônias 

germânicas passaram a receber pastores alemães em suas comunidades e em 

1882 (Cf. IBGE, 2016) foi inaugurada e a primeira igreja-escola em território onde 

hoje localiza-se SMJ. 

Com a chegada dos primeiros pastores, a situação da educação formal 

dos colonos mudou. Foram criadas escolas comunitárias paroquiais, que eram 

escolas particulares mantidas pela própria comunidade. O papel de educador 

era direcionado aos pastores, que se ocupavam tanto do ensino formal das 

crianças, como do ensino confirmatório, o que de acordo com Bahia (BAHIA, 

                                                                 
33 Quanto ao termo “imposição” da língua alemã, nos referimos a uma imposição linguística, a 

utilização obrigada da língua alemã na alfabetização e durantes os cultos. Contudo, entendemos,  
também, que a utilização da língua alemã no processo de alfabetização poderia ser mais fácil ao 
pastor à época, pois a língua do material de ensino fornecido pelo governo alemão e a os 

materiais religiosos eram em língua alemã. Além disso, havia falta materiais  de ensino e/ou 
religiosos em língua pomerana. 
34 Denn die häusliche Unterricht, den die Mütter um älteren Geschwister hier und da wohl 

erteilten, konnte den völligen Mangel an Schulen nicht ersetzen. So ist den die zweite 
Kolonistengenaration fast ganz ohne Schulbildung gross geworden.  
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2011 [2000], p. 171), fez surgir uma fusão entre ambos os ensinos. Além de 

desempenhar o papel de professor, o pastor também exercia várias outras 

funções e era uma das figuras mais importantes na comunidade: “o pároco não 

era apenas o pastor de almas, mas também o professor, o médico e uma espécie 

de prefeito, por ser a única pessoa que possuía instrução superior na colônia” 

(OLIVEIRA, 2004, p.40). Desta forma, a Igreja Luterana35 exercia grande 

influência entre os colonos, que, por sua vez, eram de maioria luterana. O poder 

que a igreja exercia sobre os imigrantes era presente até quando os pais 

manifestavam certa resistência em levar os filhos à escola por diversos motivos:  

Para quebrar a resistência daqueles pais que não queriam enviar seus 
filhos para a escola, pastores só admitiam para o ato religioso da 
confirmação aquelas crianças que frequentavam a escola. Isto tornava 

a escola obrigatória, não por exigência do Estado, mas da comunidade 
confessional (RÖLKE, 2016, p.384). 

 

A partir da unificação alemã em 1871, o governo alemão iniciou uma 

política de zelo para os súditos do império, até mesmo para os emigrados. Neste 

momento, as escolas comunitárias que já funcionavam nas comunidades 

germânicas, passaram a contar com um projeto mais elaborado de organização. 

Rölke (2016) destaca que algumas escolas enviavam regularmente ao 

governo alemão o chamado Schulunterstützungsgesuch, que se referia ao 

requerimento de ajuda às escolas. Nestes requerimentos, Rölke salienta que da 

matéria “língua materna”, todos os formulários indicavam a língua alemã.  

Figura 7 - Crianças em uma escola paroquial em Santa Leopoldina 

 

Fonte: Wernicke, 2013 [1910], p.90 

                                                                 
35 A Igreja Luterana em SMJ era representada por duas denominações distintas, a Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), que é vinculada a Deutsche Evangelische 
Kirche e a Igreja Evangélica Luterana no Brasil (IELB) que responde ao sínodo de Missouri, uma 

vertente norte-americana. No presente trabalho nos referimos como “Igreja Luterana” à IECLB.  
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A dificuldade das crianças pomeranas e descendentes dos primeiros 

imigrantes pomeranos a aprender o idioma alemão e também a não 

compreensão do português, podem ser observados em diversos relatos, como 

por exemplo, os de Soboll, um professor-pastor que narra sua atuação em 

comunidades pomeranas no Espírito Santo a partir do ano de 1929. Soboll, (2011 

[1929] apud KOELER, 2016, p. 53-54) destaca que as crianças que 

frequentavam as escolas não compreendiam a língua portuguesa, tão pouco a 

alemã, que era utilizada em âmbito escolar. O pastor-professor então, vangloria-

se de suas técnicas de alfabetização mesmo diante de difícil contexto linguístico.  

Em sua pesquisa, Koeler (2016) menciona que neste período houve uma 

certa resistência dos colonos à língua portuguesa originada pelo descaso do 

governo brasileiro como a educação em comunidades pomeranas36. 

Destacamos um trecho da obra de Wernicke (2013 [1910])37 onde há um relato 

sobre o contexto linguístico escolar à época e a função das línguas alemã e 

portuguesa na comunidade:  

Fala-se na escola apenas o alto-alemão; se necessário, o colono tem 
de aprender o idioma nacional no contato direto com as pessoas. No 
Tribunal de Justiça, ele precisa aceitar um intérprete, mesmo achando 

que entende suficientemente o idioma nacional, pois, afinal este 
também quer ganhar alguma coisa! (WERNICKE, 2013[1910], p.10). 

 

Para o ensino formal e religioso eram utilizados materiais em língua 

alemã, como bíblias, cancioneiros, materiais didáticos e cartilhas trazidos da 

Alemanha. A foto abaixo, retirada do relato de Wernicke (2013 [1910]), destaca 

um presente do imperador alemão ao pastor de Santa Leopoldina, sob a forma 

de materiais didáticos alemães. 

 

 

 

 

                                                                 
36 O descaso do governo brasileiro à época em relação à educação era geral e não somente 
com as comunidades pomeranas. 
37 A obra foi originalmente publicada em 1910, mas para este estudo utilizamos a versão   
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Figura 8 – Chegada de materiais didáticos alemães  

 

Fonte: Wernicke, 2013 [1910], p.93 

O autor ainda destaca a felicidade do pastor ao receber o presente:  

Com grande alegria, o pastor nos conta que há alguns anos o cônsul 
alemão no Rio de Janeiro, cujo distrito abarca também o Estado do 

Espírito Santo, visitou as colônias alemãs nele localizadas. Um fruto 
dessa viagem foi o presente que Sua Majestade, o imperador alemão,  
deu às escolas das quatro comunidades alemãs e sob a forma de 

material didático. Ele nos mostrou uma foto que tirou como recordação 
do ato de entrega da parte que coube a sua comunidade (WERNICKE, 
2013 [1910], p.93). 

 

Abaixo, alguns exemplos de materiais em língua alemã que eram 

utilizados durante o processo de alfabetização e no ensino escolar e religioso 

nas comunidades pomeranas. 

Figura 9 - Material escolar em língua alemã exposto no Museu da Imigração pomerana 

em SMJ- I 

 

Fonte: Museu da Imigração pomerana em SMJ 
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Figura 10 - Material escolar em língua alemã exposto no Museu da Imigração 

pomerana em SMJ- II 

 

Fonte: Museu da Imigração pomerana em SMJ 

 

Figura 11 - Material escolar em língua alemã exposto no Museu da Imigração 

pomerana em SMJ- III 

 

Fonte: Museu da Imigração pomerana em SMJ 

Além da dificuldade no aprendizado da língua alemã, alguns poucos 

materiais também eram bilíngues, em língua alemã e portuguesa, um outro 
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obstáculo para as crianças pomeranas. Em seu relato, Wernicke (2013[1910]) 

menciona o material elaborado pelo Sr. Rotermund, pastor de São Leopoldo no 

Rio grande do Sul. Esse material era composto por cartilhas de aritmética e de 

leitura divididas em duas partes: a primeira somente em alemão e a segunda, 

em alemão e português, embora o autor ressalte que a parte bilíngue do material 

não tenha sido utilizada na escola que visitou por falta de tempo. Abaixo, as 

figuras ilustram parte desse material mencionado por Wernicke. 

Figura 12 - Material bilíngue escolar elaborado por Rotermund - I 

 

Fonte: Museu da Imigração pomerana em SMJ 

Figura 13 - Material bilíngue escolar elaborado por Rotermund- II 

 

Fonte: Museu da Imigração pomerana em SMJ 
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Assim, a atuação da Igreja Luterana no contexto educacional fez com que 

a língua alemã, utilizada pelos pastores, fosse inserida na comunidade 

pomerana e passasse a fazer parte da transmissão de conteúdo formal e 

religioso, estabelecia-se então o CL nas comunidades entre as línguas alemã e 

pomerana, cada uma destinada a uma situação diferente e, também, uma 

relação de diglossia ampliada (FASOLD, 1996). Em casa, verificava-se o uso do 

pomerano, e em contextos formais, como a escola e igreja, o uso do alemão, já 

o português, era utilizado em situações escassas, como no raro contato com 

brasileiros ou quando o material bilíngue era utilizado nas escolas.  

A imposição do idioma alemão é vista em diversos momentos da história 

da comunidade, onde a língua de maior status é utilizada como instrumento de 

saber, reservando a língua pomerana, amplamente difundida nas colônias do 

ES38, aos contextos mais informais. As crianças que frequentavam as escolas 

eram forçadas a serem alfabetizadas em alemão, língua diferente da que era 

aprendida em seio familiar. 

O ensino oferecido pela Igreja Luterana foi muitas vezes motivado pela 

indiferença do Estado brasileiro com os colonos. Ainda que com a dissolução do 

império, a instauração da República em 1889 e o fato de a Constituição de 1891 

apresentar algumas mudanças na organização política, social e econômica, o 

descaso com os colonos permaneceu. Acerca deste fato, Manske (2015 [2013]) 

aponta que a Constituição de 1891 isentou o governo federal das obrigações 

relacionadas ao ensino primário, sendo este papel dos estados e municípios. 

Assim, “a precariedade do fomento educacional por parte da administração 

estatal motivou a permanência da educação particular” (MANSKE, 2015 [2013], 

p. 49), sendo esta realizada pela Igreja Luterana e mantida pela comunidade até 

a Era Vargas, assunto que será tratado mais adiante. 

Veremos a seguir que a imposição da língua alemã não ocorreu somente 

durante o processo de escolarização, mas também nos cultos realizados pelos 

pastores à comunidade em geral.  

 

                                                                 
Cf. Seibel (2010, p.114) 
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4.5.2 A língua alemã em contexto religioso  

Conforme nos mostra Bahia (2015), os papeis históricos da Igreja 

Luterana e do pastor são importantes para a manutenção da língua alemã desde 

os primórdios da imigração. A igreja é um ponto de socialibilidade de importância 

fundamental na vida dos pomeranos e esteve presente desde os primórdios da 

imigração. 

Como já visto anteriormente, a língua utilizada em contexto educacional e 

no ensino confirmatório era a alemã. Acerca da utilização da língua alemã pela 

Igreja Luterana, Bahia destaca que “nos quadros hierárquicos da IECLB, havia 

a preocupação com a preservação da língua alemã como forma de manutenção 

da religião luterana” (BAHIA, 2011 [2000] p. 22). Assim, a língua alemã 

representava um dos mais importantes traços da identidade ligada ao 

luteranismo. 

Silva (2014) menciona em seus estudos que a identidade está 

estreitamente relacionada com a língua, criando a ligação com o indivíduo, ou 

quando o indivíduo expressa sua identidade. No caso da Igreja Luterana, essa 

marcação identitária ocorria pela utilização da língua alemã durante os cultos e 

rituais religiosos.   

Ao instituir o uso da língua alemã em contextos formais na comunidade 

de origem pomerana, a Igreja Luterana foi um importante agente glotopolítico, 

pois ao impor a língua alemã, lança mão de seu poder para alcançar o seu 

objetivo, a manutenção da identidade religiosa, alicerçado na população de 

maioria luterana. 

 A influência da língua alemã foi tão presente na comunidade de origem 

pomerana, que a língua alemã permaneceu entre alguns dos habitantes mais 

idosos, como verificado nos estudos realizados por Bremenkamp (2014).  

Apesar da forte influência da língua alemã, principalmente nos anos 

iniciais da imigração, verificamos nos relatos de Granzow (2009 [1975]), um 

pesquisador de origem pomerana, que mais de uma vez, ao realizar palestras 

em língua alemã, não havia praticamente qualquer comoção por parte dos 
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pomeranos, e quando relatava o mesmo fato em língua pomerana a comoção 

era geral: 

Durante a apresentação das minhas histórias em pomerano, ficaram 

muito atentos e muitas vezes explodiam em altas risadas. Com eles  
faço novamente o teste e leio uma história bem divertida em alemão.  
Da maioria não surge qualquer reação e apenas alguns dirigentes da 

igreja sorriem timidamente. Isto comprova mais uma vez que as 
pessoas dali não entendiam mais o alemão e sim apenas o pomerano.  
Os pastores que ali fazem as suas prédicas em alemão se enganam 

muito quando creem que o povo os entende. A língua materna em 
Jequitibá é o pomerano (GRANZOW, 2009 [1975], p. 62). 

A não compreensão da língua pelos pomeranos, que também foi relatada 

por Soboll (2011 [1929], apud Koeler 2016), nos permite inferir que ambas as 

línguas, apesar de serem de base germânica, são inteligíveis por seus falantes, 

o que será discutido posteriormente. Em suas entrevistas, Seibel (2010, p.234) 

também encontra relatos da não inteligibilidade por parte da população local em 

relação à língua alemã. Um de seus entrevistados afirma que a língua alemã era 

complicada e como o culto era todo em alemão, era de difícil compreensão39.  

O papel da Igreja Luterana como agente glotopolítico em prol da língua 

alemã não teve importância somente nos anos iniciais da imigração. O ensino 

nas escolas paroquiais manteve-se até as primeiras intervenções do Estado 

brasileiro na educação e na proibição do uso de línguas de imigrantes, assunto 

que trataremos a seguir. 

 

   4.6 As limitações impostas às línguas de imigrantes 

 Vimos anteriormente que com a omissão do Estado brasileiro nas colônias 

de imigrantes em relação à educação, o papel educacional foi assumido pela 

Igreja Luterana e a base linguística da educação formal era em língua alemã. 

Até esse momento, a língua alemã era utilizada em contextos formais, como no 

ensino e durante os cultos, já a língua pomerana, era o idioma falado em casa, 

na lavoura e em contextos informais. A função da língua portuguesa era bastante 

restrita, pois era reservada a contextos muito específicos, como no contato com 

brasileiros ou em situações formais junto ao governo brasileiro. Esse cenário 

                                                                 
39 Cf. Seibel (2010, p.234)  
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linguístico perdurou até o início da I Guerra Mundial, quando o governo brasileiro, 

então uma república, começava a apresentar características nacionalistas. 

 

4.6.1 As primeiras ações nacionalizadoras 

 De acordo com Seyferth (1999) foi durante os anos de 1917 a 1919 que 

as primeiras intervenções formais do Estado ocorreram em escolas de 

imigrantes, principalmente nas escolas chamadas de “alemãs”:  

Nessa ocasião surgiram as primeiras ações nacionalizadoras que 

modificaram os currículos escolares, como a exigência de ensino 

bilíngue e a introdução das disciplinas história e geografia do Brasil, 

além de língua portuguesa (SEYFERTH, 1999, p.199). 

 No Espírito Santo, foi a partir do ano de 1916, no governo de Bernardino 

de Souza Monteiro que alguns limites ao ensino realizado nas escolas paroquiais 

foram observados, como por exemplo, a imposição do ensino de língua 

portuguesa: 

“[...] as escolas estrangeiras, principalmente as da região montanhosa 
do estado, começaram a ser submetidas à fiscalização da Inspetor ia 

Geral do Ensino, e o ensino de língua portuguesa nessas escolas 
tornou-se então obrigatório (ZUNTI, 2008, p,28 apud MANSKE 2015 
[2013], p. 52). 

 

Entretanto, apesar da obrigatoriedade do ensino, a fiscalização dessas 

escolas era quase inexistente. Em sua primeira mensagem ao Congresso 

Legislativo como presidente do estado do Espírito Santo40, Bernardino de Souza 

Monteiro relatou a situação das escolas primárias isoladas do interior: “As 

escolas isoladas do interior são commuinente mal localisadas e nunca podem 

ser submettidas a uma fiscalização regular e constante” (ESPÍRITO SANTO, 

1916, p.23)41. O documento ainda observa que a cargo da Diretoria de Ensino 

Público havia somente um inspetor para vistoriar as escolas, demonstrando 

ineficiência na fiscalização. 

                                                                 
40 Cargo público equivalente ao de governador na atualidade 
41 A grafia original do documento foi mantida  
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 Em 1919, Bernardino Monteiro escreve ao Congresso Legislativo sua 

última mensagem sobre os feitos de seu governo e retrata a situação de algumas 

escolas isoladas na região rural, que mesmo com o ensino das matérias 

obrigatórias, como a língua portuguesa e instrução cívica e moral42, idiomas 

estrangeiros também estavam sendo ensinados: 

Ha, comtudo, algumas escolas particulares, de preferencia situadas 
em pontos onde o habitante é estrangeiro ou descendente de 

estrangeiro, nas quaes, ao lado das disciplinas que a lei 1.195 impõe 
sejam ministradas, se ensinam também idiomas alheios. É difficil,  
senão impossível, deter de chofre esse costume, que data de remotas 

épocas, quando, por culpa do poder publico, o isolamento do colono 
ocorria para que elle conservasse os habitos, a lingua e a vivaz tradição 
de sua patria distante. Dahi o fundarem elles escolas, regidas quasi 

sempre por ministros das respectivas seitas, nas quaes o pensamento,  
as convicções, o idioma, tudo era estranho ao Brasil.  (ESPÍRITO 
SANTO, 1919, p. 36-37).43 

 

Essa situação perdurou até a década de 20 e 30 do século XX com o 

avanço do programa nacionalista brasileiro que, dentre várias imposições, 

também promovia ideais monoglóssicos relacionados à língua portuguesa.  

 

4.6.2. As proibições linguísticas na Era Vargas 

Com a disseminação de um ideário nacionalista, Getúlio Vargas assume 

o governo provisório em 1930, anunciando o programa de reestruturação 

nacional. Mais tarde, em 1937, deflagra o Estado Novo, governando com amplos 

poderes e promovendo reformas políticas, econômicas e educacionais que 

tinham por objetivo fortalecer a unidade nacional brasileira.  

Para o Estado Novo, a identidade nacional dependia de uma nação 

hegemônica e as colônias de imigrantes eram claramente um problema para o 

governo. Assim, institui-se a Campanha de Nacionalização, que correspondia a 

uma série de medidas, dentre elas ações glotopolíticas que buscavam o controle 

e a integração dos imigrantes e seus descendentes junto à população brasileira.  

                                                                 
42 Em publicação do dia 3 de abril de 1917 o Diário Oficial do Espírito Santo apresenta o programa 
de ensino das escolas isoladas. Cf. https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/122323  
43 A grafia original do documento foi mantida 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/122323
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Em um primeiro momento da campanha, voltado ao ensino, Vargas deu 

ênfase a um nacionalismo centralizador, buscando a unificação escolar por meio 

da padronização, combatendo qualquer ação que fugisse à ideia de pátria 

brasileira, o que incluía as escolas e línguas de imigrantes. No Decreto 406 de 

maio de 193844, Getúlio ordenou que os materiais usados nas escolas fossem 

em português, que as escolas fossem sempre regidas por brasileiros natos, que 

em zonas rurais não fosse permitida a publicação de materiais como livros, 

jornais e revistas em idioma estrangeiro sem permissão do Conselho de 

Imigração e Colonização, e a publicação de qualquer material em língua 

estrangeira ficasse sujeita à aprovação do Ministério da Justiça. Além disso, o 

Decreto proíbe o ensino de língua estrangeira para menores de 14 anos.  

Aliada às mudanças profundas nas estruturas do governo realizadas por 

Vargas, que obrigavam a adequação dos imigrantes e seus descendentes à 

nacionalização, a eclosão da Segunda Guerra Mundial serviu para intensificar 

forte oposição aos estrangeiros, principalmente os de origem germânica (Cf. 

Seyerth, 1999). Assim, mesmo sendo renegados pelo governo brasileiro durante 

os anos iniciais da colonização, fato que contribuiu para a manutenção linguística 

nas colônias, os imigrantes agora teriam que seguir, compulsoriamente, a 

Campanha de Nacionalização de Vargas. 

Um dos pontos mais significativos da Campanha de Nacionalização era o 

fortalecimento da identidade nacional através da língua portuguesa, imposta pelo 

Estado como língua oficial (Cf. Bourdieu, 1996). Segundo Bauman (2005), o 

conceito de identidade nacional é construído pelo Estado e determina uma 

comunidade nacional coesa onde há uma vigilância constante. Cuidadosamente 

construída, objetiva o “direito monopolista de traçar uma fronteira entre ‘nós’ e 

‘eles’” (2005, p.28). O autor ainda acrescenta que a identidade nacional “só 

permitiria ou toleraria essas outras identidades se elas não fossem suspeitas de 

colidir [...] com a irrestrita prioridade da lealdade nacional” (Op.cit). Sendo assim, 

as línguas dos imigrantes representavam uma ameaça à identidade nacional 

brasileira, indo contra os interesses do Estado.  

                                                                 
44 Cf. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-406-4-maio-1938-348724-
publicacaooriginal -1-pe.html 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-406-4-maio-1938-348724-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-406-4-maio-1938-348724-publicacaooriginal-1-pe.html
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 Para dar continuidade à Campanha de Nacionalização, Vargas tomou 

uma série de medidas que impactavam na vida cotidiana dos imigrantes e seus 

descendentes através do Decreto n°1.545 de agosto de 193945. Com o Decreto, 

Vargas ordenou que o exército inspecionasse as colônias de imigrantes, proibiu 

o uso das línguas estrangeiras em público e fechou centros culturais onde as 

línguas eram utilizadas, promovendo a gestão in vitro (Cf. Calvet, 2002), 

vinculada a gestão do poder. Neste caso, a língua portuguesa foi elencada pelo 

Estado como a única oficial, imposta em todos os locais públicos em detrimento 

de outras línguas minoritárias, sobretudo às de imigrantes. 

Como visto acima, o ideal do monolinguismo, inseparável do estado-

nação (Cf. Monteagudo, 2012), acompanhava as medidas da Campanha de 

Nacionalização. O Estado, para que sua identidade nacional fosse fortalecida, 

instituiu a língua portuguesa como a língua da nação brasileira, promovendo o 

apagamento de línguas minoritárias, como a língua pomerana, tornando-as 

também minorizadas. 

No Espírito Santo, a Campanha de Nacionalização se iniciou logo após o 

Paraná ter iniciado o processo, no início de 1938 (Cf. Rosa, 2008). Com a 

publicação no Diário Oficial de 14 de abril de 1938 o n° 9255, baixado pela 

Secretaria de Educação em Saúde, as escolas particulares recebiam 

regulamentações específicas para seu funcionamento, dentre elas, a proibição 

de idiomas estrangeiros em escolas primárias e secundárias, o ensino 

obrigatório na língua vernácula, entre outras questões. Rölke (2016) ressalta que 

foi a partir do decreto que as escolas paroquiais começaram a ser fechadas para 

serem assumidas pelo Estado. 

Mais tarde, em 1939, a situação das colônias do estado é descrita em um 

memorial elaborado pelo então Secretário da Educação e Saúde, Dr. Fernando 

Duarte Rabelo apresentado à Comissão Nacional de Ensino Primário em 1939, 

intitulado “O problema da nacionalização do ensino no Estado do Espírito Santo”. 

Neste documento, Rabelo tece comentários acerca da Campanha no Espírito 

                                                                 
45 Cf. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1545-25-agosto-1939-411654-
publicacaooriginal-1-pe.html  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1545-25-agosto-1939-411654-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-1545-25-agosto-1939-411654-publicacaooriginal-1-pe.html
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Santo e expõe o cenário linguístico-cultural das colônias anterior à Campanha e 

após a Campanha. Destacamos abaixo algumas passagens do documento46. 

O fatôr religioso, antes que qualquer outro, foi o elemento 

preponderante na coordenação das atividades espiritais, políticas e 
educativas desses aglomerados de procedencia estrangeira. Como 
consequencia de um inteligente trabalho de catequese, em torno da 

pessôa do pastôr em regra estrangeiro sem nenhum apêgo á terra nem 
amôr ás suas mais caras tradições, congregavam -se os colonos,  
indivíduos na sua maioria de baixo nível cultural, constituindo-se por 

isso mesmo, dóceis instrumentos de expansão alienígena e 
desnacionalização (RABELO, 1939, p. 4-5) 

 

O regime de plena liberdade em materia educativa, que êsses nucleos 
alienígenas desfrutavam, era, pois, um corolário do clima creado pela 

propria negligencia do poder pubico (sic) jungido ás injunções políticas.  
Era natural, portanto, que á sombra desse indiferentismo criminoso,  
gerado pela transigência administrativa, medrasse e desenvolvesse a 

obra nefasta e desnacionalisadora dos advenas através das inumeras 
escolas de cunho evidentemente estrangeiro avultando dentre elas, 
principalmente, as mantidas pelas Comunidades Luteranas 
subordinadas ao Sínodo de Berlim. (RABELO, 1939, p. 5) 

 

 Nos trechos acima, Rabelo destaca o papel desempenhado pela Igreja 

Luterana, representada pelos pastores, nas comunidades de imigrantes, em 

relação as práticas culturais por elas mantidas.  Rabelo chama as comunidades 

de “núcleos alienígenas” e destaca que o caminho trilhado por essas 

comunidades, de perpetuar seus costumes era natural, devido ao descaso do 

poder público. Como consequência, o secretário menciona a obra “nefasta e 

desnacionalizadora” realizada pelas escolas de cunho estrangeiro. 

Temos municípios, especialmente os de Santa Leopoldina, Santa 

Izabel e Santa Tereza, onde as escolas estrangeiras, quasi todas 
dirigidas por alemães, causam mais dano que os peiores males 
reunidos. O seu corpo docente é alemão; os seus livros e cadernos de 

exercícios escolares tratam de assuntos estranhos ao nosso meio; a 
decoração de suas parêdes de aula, e ate mesmo os quadros que 
ornam as suas salas, são todos calcados em motivos alemães: - nada 

ali se vê de brasileiro. A lingua usada, tanto em aula como no recreio,  
é a alemã e - o que sempre acontece - o ensino da língua portuguêsa 
é entregue á direção de um professor alemão, que muito mal a fala e 

quasi sempre procura explicar-se em língua de sua nacionalidade 
(RABELO, 1939, p. 5). 

 

 Acima, Rabelo menciona que as escolas estrangeiras “causam mais dano 

que os piores dos males reunidos”, ao descrever a importância que a língua 

                                                                 
46 A grafia original do documento foi mantida  
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alemã tem para esses núcleos, e destaca que o ensino de língua portuguesa não 

é eficaz, por ser ministrado por um professor que não tem domínio do português. 

Outra questão levantada por Rabelo, refere-se ao não uso da língua portuguesa 

pelas crianças: “Zonas encontrei eu em minha viagem onde a língua dominante 

é, ora a italiana, ora a alemã, não sabendo as crianças nascidas sob o céu do 

Brasil uma palavra sequer de português” (RABELO, 1939, p. 6). 

 Rabelo também aborda a questão dos materiais encontrados em língua 

estrangeira nas escolas, os quais chama de “obras de desnacionalização” e 

relata apreensões feitas nos locais: 

Em varias escolas regidas por estrangeiros, especialmente alemães,  

lograram essas autoridades constatar essa obra verdadeiramente 
criminosa contra os sagrados interesses da Patria, apreendendo larga 
cópia de panfletos, avulsos, gravuras e alegorias sobre motivos 

estrangeiros, bem como livros didaticos e de religião, cadernos e 
mapas editados em língua estrangeira (RABELO, 1939, p. 7). 

 

Na escola particular de Santa Maria distrito de Jequitibá, no município 
de Santa Leopoldina, funcionanndo sob responsabilidade de uma 

dessas comunidades, apreenderam tambem as autoridades do ensino 
farta documentação comprobatoria da obra de desnacionalisação que 
ali fazia desabusadamente o pastor local (RABELO, 1939, p. 7). 

 

 Abaixo, Rabelo cita o Decreto 9.255, elogiando a postura assumida pela 

Secretaria da Educação e Saúde ao tratar como um “problema” a situação 

plurilíngue observada nas colônias de imigrantes. Algumas medidas realizadas 

pela Secretaria de Educação e Saúde, como a proibição das línguas estrangeiras 

e a utilização de materiais simbólicos brasileiros também são descritas ao longo 

da mensagem: 

Conhecida a magnitude do problema, a Secretaria da Educação e 

Saude deliberou em começo do ano de 1938, enfrentá-lo, promovendo 
uma intensa campanha de nacionalização em todos os nucleos de 
população de origem estrangeira. Para esse fim, foi baixado o Decreto 

n. 9.255, de 13 de abril daquele ano, o qual prescreveu sábias e 
severas medidas tendentes a alcançar o escôpo visado no mais curto 
prazo. Além de estabelecer medidas recomendáveis a um seguro 

processo de seleção dos que se dispuzessem a ministrar o ensino 
particular, consubstanciou-se aquele ato administrativo uma série de 
providencias tendentes a realizar uma grande obra de brasilidade 

nesses nucleos, onde grande parte das crianças nascidas sob o céu 
do Brasil não sabem se exprimir no idioma pátrio (RABELO, 1939, p. 
7-8). 

O idioma estrangeiro foi inteiramente banido das escolas primarias e 

complementares. O culto cívico á Patria e a Bandeira foi instituído com 
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carater obrigatorio em todos os estabelecimentos, em cujas fachadas 

tremula todas as quintas-feiras o pavilhão nacional hasteado perante 
todas as classes no inicio do periodo letivo e baixado, á tarde, com 
solenes demonstrações cívicas ao cantico dos Hinos Nacional e á 
Bandeira (RABELO, 1939, p. 8). 

Os quadros murais, alegorias e motivos estrangeiros foram nessas 
escolas substituídos por outros de cunho eminentemente brasileiro 
(RABELO, 1939, p. 8). 

 

 Abaixo, Rabelo menciona algumas ações de resistência realizadas pelos 

pastores locais que não seguiam as imposições da Campanha, exercendo a 

gestão in vivo (Cf. Calvet, 2002) sobre a língua, uma vez que enfrentavam a 

proibição de línguas de imigrantes no cotidiano da comunidade: 

É mistér assinalar que grandes tropêços temos encontrado na pratica 
das medidas indispensaveis a uma campanha nacionalisadora de larga 
envergadura. Da ação demolidora arrogante e desabusada, passaram 

os agentes das ideologia estrangeiras e os pastôres daquelas 
comunidades á obra de resístencía passiva, de sabotagem ladina e 
subreptícia, mais perigosa, por isso que escapa quasí sempre á 

vigilancia das autoridades Dispondo de grande autoridade moral sobre 
os "aderentes" da comunidade, os referidos pastôres são os mais 
ativos agentes dessa resistencia branca manifestada sob varios  

aspétos principalmente na recusa de instalações para as professoras 
e para as escolas, na omissão da obrigação da matrícula; na 
diminuição da frequencía, etc. Pregando frequentemente, em língua 
alemã, não é raro procurarem incutir no espírito dos colonos a 

desconfiança na ação das autoridades e a prevencão contra a obra da 
escola publica (RABELO, 1939, p. 10). 

 

Rabelo ainda apresenta em seu Memorial algumas sugestões para 

alavancar o processo de Nacionalização nas colônias. Destacamos a seguir as 

que se referem às práticas linguística: 

b) A formação de um corpo de "orientadores" oficiais, de preferenc ia 
conhecedores de idiomas ou dialétos estrangeiros falados nos nucleos 
visados, recrutados mesmo entre elementos estranhos ao magistério.  

Esses "orientadores", serão submetidos previamente a um estágio num 
curso de emergencia, segundo programa elaborado de acordo com as 
diretrizes preconizadas pela política educacional do Estado Autoritário.  
(RABELO, 1939, p. 10-12) 

 

g) - Instituir-se o ensino religioso nos termos do artigo 130 da 
Constituição, sómente na lingua vernacula, investindo-se a qualquer 
autoridade estadual ou municipal ou o professor publico da atribuição 

de fiscalizá-lo. É comum, particularmente entre pastores luteranos, a 
burla ás medidas nacionalisadoras, de vez que no recinto das suas 
igrejas ou das suas casas, ministram êles o ensino religioso em língua 

estrangeira adotando mesmo livros editados nessa língua.  
h) - Proibir-se toda e qualquer pratica religiosa em língua estrangeira,  
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afim de impedir a inevitavel burla aos objetivos da lei. (RABELO, 1939,  
p. 13-14) 

 

 Como verificado acima, os pastores eram uma frequente preocupação 

para o Estado, pois eram agentes fomentadores da língua alemã nas colônias. 

Roche (1968) destaca que por serem, em sua grande maioria, oriundos da 

Alemanha, eram “suspeitos de serem, senão agentes, pelo menos, 

propagandistas do pangermanismo, ou do nazismo” (Op. Cit, p.313). Assim, 

muitos pastores foram repreendidos, proibidos de atuarem em atividades 

religiosas e até presos por não seguirem as imposições do governo brasileiro. 

(Cf. Bahia, 2011 [2000]).  

 Rölke (2016) destaca o caráter repressivo da Campanha de 

Nacionalização nas escolas das colônias. Subitamente, as crianças que só 

falavam pomerano e já tinham dificuldade em aprender o alemão em ambiente 

escolar, agora eram exigidas a utilizar o português com o corpo docente formado 

por professores brasileiros. Toda essa situação “só viria a contribuir para um 

hiato, em que professores e alunos não se entendiam. Uma geração de crianças, 

que nem sequer entedia direito o que estava acontecendo” (RÖLKE, 2016, 

p.391). 

 Como consequência da nacionalização, diversas escolas e igrejas foram 

fechadas, forçando uma integração dos imigrantes à população brasileira. A 

proibição das línguas de imigrantes, portanto, também da língua pomerana, em 

escolas, igrejas e locais públicos originou uma tentativa de silenciamento dessas 

línguas. Apesar das inúmeras ações de cerceamento linguístico, houve nas 

localidades do interior, como onde hoje é SMJ, movimentos de resistência da 

população local frente à imposição da língua portuguesa. Manske (2015 [2013]) 

aponta, que apesar da proibição, algumas escolas continuaram a funcionar na 

clandestinidade gerenciadas por pastores, o que também favoreceu a 

manutenção linguística no local.  Cabe ressaltar, que apesar da Campanha de 

Nacionalização, a ineficiência do Estado em prover a educação continuava. 

Apesar da construção de escolas e da contratação professores brasileiros para 

lecionarem no interior, a demanda educacional não era suprida com essas 

ações. Além disso, Manske (2015 ]2013]) descreve que todo esse cenário 
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resultou em grande evasão escolar e acentuado crescimento no analfabetismo 

no ES. 

 O processo de perseguição e monitoramento da vida dos colonos teve 

seu ápice durante a Segunda Guerra Mundial. O conflito internacional favorecia 

o discurso de que os imigrantes germânicos eram simpatizantes do regime nazi-

fascista, mesmo que, como ressaltado por Seibel (2010), a grande maioria dos 

imigrantes pomeranos e seus descendentes pouco se importassem com o que 

ocorria fora do mundo rural. Para eles, o mais importante, sobretudo, era o bem-

estar da família e da lavoura. Apesar disso, eram frequentemente perseguidos, 

sofrendo muitas vezes violência física e simbólica. Como exemplo, Seibel 

destaca o que ocorria com as lápides que não estavam de acordo com a lei 

brasileira:  

Em nome da Lei também foram destruídos muitos túmulos cujas 
inscrições não tivessem sido feitas em língua portuguesa. Sob o 

argumento de que fosse uma referência ao nome do ditador Hitler,  
lápides foram arrancadas dos cemitérios e suas inscrições removidas 
a talhadeira. (SEIBEL, 2010, p. 268). 

 

  A proibição das línguas de imigrantes e a eclosão da Segunda Guerra 

Mundial foram responsáveis pelo surgimento de forte preconceito linguístico 

contra a população de origem pomerana, língua minoritária e minorizada em 

território brasileiro. Como visto acima, além de ser uma língua minoritária, a 

língua pomerana também sofreu um processo de minorização linguística com a 

Campanha de Nacionalização, pois de acordo com Bagno (2017), a minorização 

de uma língua tem causas essencialmente políticas, que são expressadas por 

atos administrativos explícitos, como sua a proibição. 

 Thomason (2001) aponta que quando uma língua minoritária é utilizada 

como marcador de diferença, como foi feito a partir do governo de Getúlio 

Vargas, esta não é somente um meio de identificar pessoas, mas a língua 

também passa a ser um alvo de discriminação.  

 Veremos a seguir, que além da primeira proibição em território nacional, 

um ato de minorização linguística, a língua pomerana também passou por mais 

uma série de restrições durante a ditadura militar brasileira a partir de 1964.  
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4.6.3. As intervenções linguísticas na ditadura militar 

Em contexto global, o fim da Segunda Mundial em 1945 teve como 

consequência as delimitações territoriais realizadas a partir da Conferência de 

Potsdam. Assim, como já descrito anteriormente, a parte oriental da Pomerânia 

se tornou território polonês e a parte ocidental da Pomerânia foi incorporado ao 

território da Alemanha Oriental.  

Iniciava-se assim, mais um novo capítulo para o pomeranos, pois se havia 

algum referencial de território, este foi desfeito coma divisão da Antiga 

Pomerânia. 

Após o final da Segunda Guerra, de acordo com Manske (2015 [2013]), 

muitas escolas comunitárias voltaram a funcionar no ES sendo dirigidas pela 

Igreja Luterana. Mas as consequências da desastrosa política de nacionalização 

no Espírito foram graves. A autora relata que a partir da década de 1950 as taxas 

de analfabetismo entre a população rural adulta do ES eram bastante altas, o 

que foi ocasionado pela alta evasão escolar na década de 1930. Segundo 

Manske, houve até uma campanha para promover a educação no campo, a 

Campanha Nacional de Educação Rural, embora não tivesse ido para frente. 

Com este cenário, as línguas alemã e pomerana seguiram sendo 

utilizadas pela população de forma similar à que ocorria antes da implementação 

da Campanha de Nacionalização, ao pomerano, era reservado o uso no 

cotidiano, na lavoura em seio familiar, à língua alemã era reservada à utilização 

nas igrejas.  A partir do ano de 1967, com o golpe militar, as línguas de imigrantes 

passaram, mais uma vez, por um período conturbado. 

É neste cenário, que em 1971 foi sancionada a lei de número 5.692/7147, 

a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que assim como na 

campanha de nacionalização, ignorava o contexto plurilíngue brasileiro. 

Destacamos dessa LDB o art. 1°, parágrafo 2°, que menciona a obrigatoriedade 

do ensino de 1° e 2° graus escolares serem em língua portuguesa, a ênfase à 

                                                                 
47 Cf. http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-
publicacaooriginal-1-pl.html  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752-publicacaooriginal-1-pl.html
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língua portuguesa como língua nacional e expressão da cultura brasileira, como 

observado no art. 4° parágrafo 2° da LDB. 

Manske (2015 [2013]) aponta que no ES o militarismo acompanhou as 

características nacionais e os estrangeiros e seus descendentes, representavam 

uma ameaça à segurança nacional. A proibição da língua pomerana se fazia 

presente nas escolas públicas e a língua portuguesa era mais uma vez imposta 

juntamente com as demais propostas nacionais de educação, como a disciplina 

educação moral e cívica e a inclusão de pastores luteranos brasileiros nas 

comunidades pomeranas a partir de 1969. 

A motivação à frequência escolar sempre foi um ponto de conflito nas 

comunidades pomeranas, pois como visto anteriormente, muitas vezes era 

necessária uma intervenção do pastor para que a criança frequentasse a escola. 

A baixa frequência escolar era muitas vezes originada pela necessidade da 

presença das crianças no trabalho da família, a lavoura. Manske (Op.cit) cita que 

entre as décadas de 1960 e 1970 as escolas particulares mantidas pela 

comunidade contavam com uma frequência obrigatória de apenas 2 a 3 dias por 

semana, enquanto nas escolas públicas, a frequência obrigatória era de 5 dias 

por semana. A autora destaca que muitos pastores brasileiros tentavam 

convencer as famílias a enviar as crianças com mais frequência à escola, o que 

ocasionava um financiamento custoso para os pais. Com isso, Manske afirma 

que a extinção da escola comunitária partiu dos pais, que já não mais poderiam 

pagar por um ensino custoso. Além disso, a autora menciona que a figura do 

pastor brasileiro frente à comunidade pomerana permitiu o início da 

desagregação da religião do contexto escolar.  

Nos anos que se seguiram não mais se encontram escolas particulares 

comunitárias pomeranas no Espírito Santo. Entre os descendentes de 

pomeranos, as escolas estatais mantinham a língua portuguesa e os 

conteúdos propostos pelas instituições governamentais, já a língua 

pomerana e a alemã, eram ignoradas ou proibidas (MANSKE, 

2015[2013], p. 68); 

 Foi a partir do contexto de imposição de uma língua nacional, iniciada com 

a Campanha de Nacionalização de Getúlio Vargas, e perpetuada através dos 
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anos seguintes, com o regime militar, que se intensifica o preconceito linguístico 

enfrentado pela língua pomerana. 

 

   4.7 O preconceito linguístico sofrido pelos falantes da língua pomerana 

Na década de 1970, época em que vigorava o regime militar, Klaus 

Granzow visitou algumas colônias pomeranas nos estados do ES, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul. Sobre o ES, Granzow descreve que alguns 

falantes do pomerano sentem vergonha de suas línguas por não serem línguas 

oficiais: “[...] muitas vezes se sentiam envergonhados ao falarem o pomerano em 

público, por não ser um idioma oficial, como o alemão, ou o português, pois 

sequer era uma língua escrita” (GRANZOW, 2009 [1975]). Diante deste relato, 

podemos observar o que políticas linguísticas in vitro (CALVET, 2002) proibitivas 

podem ocasionar a uma língua. A atitude negativa de sua própria língua, 

originando um sentimento de inferiorização linguística, são algumas das marcas 

deixadas pela proibição das línguas de imigrantes. Além disso, o papel da Igreja 

Luterana na imposição da língua alemã, tanto em contexto escolar como também 

religioso, ajudou no desenvolvimento do preconceito linguístico, uma vez que 

corroborava para que o pomerano não ocupasse um lugar de prestígio. Acerca 

deste fato, Bremenkamp (2014) destaca que: 

Durante muito tempo, as escolas pregavam que o pomerano era 

apenas um dialeto do alemão, que não tinha escrita e não poderia ser 
usado em nenhum domínio, nem sequer o religioso, ao qual os 
pomeranos são tão apegados. Isso, decerto, incomodou os falantes,  

principalmente os em idade escolar, pois a estigmatização sofrida por 
sua língua na hierarquização linguística elaborada - língua versus 
dialeto; oficial versus minoritária; oficial versus alóctone -, faz com que 

os falantes das línguas minoritárias sejam estigmatizados 
(BREMENKAMP 2014, p. 184). 

 

Como já mencionado anteriormente, em diversos momentos do seu 

relato, Granzow observa a incompreensão por parte da população pomerana do 

que dizia quando utilizava a língua alemã para se comunicar, somente havia 

compreensão quando a língua pomerana era utilizada. A não compreensão da 

língua alemã pela população também foi observada por outros autores em 

relatos do início do século XX realizados por Granzow (2009 [1975]) e por Soboll 

(2011[1929] apud KOELER, 2016) e mais recentemente por Seibel (2010).  
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     O discurso de que o “pomerano é um dialeto do alemão” (Cf. Dettmann, 2014; 

Bremenkamp, 2014), era parte da premissa da imposição linguística realizada 

pela Igreja Luterana, pois a língua alemã era a língua de status, diretamente 

ligada à Igreja, além de ser a língua oficial do Estado alemão. O lugar que cabia 

ao pomerano, era o de uma variedade minorizada, um “dialeto” de uma língua 

oficial. A não compreensão entre as línguas originárias do Baixo-saxão, é um 

dos argumentos que Tressmann (2005; 2008) utiliza para se posicionar contra a 

classificação de que o pomerano é um “dialeto do alemão”. Em seus estudos, 

Tressmann (Op.cit.) afirma que ambas as línguas, alemã e pomerana são de 

origem germânica, embora de subfamílias distintas, enquanto a língua alemã 

seja é originada do alto-alemão antigo, a língua pomerana é originada da 

subfamília do baixo-saxão. Sendo assim, diante da ininteligibilidade das 

variedades alemã e pomerana, observada pelos autores acima, pelas diferentes 

subfamílias germânicas constatadas por Tressmann e, também, da 

independência de seus usos em diferentes contextos, nos termos de Kloss 

(1967) e de Fishman (2008), podemos dizer que as línguas alemã e pomerana, 

são línguas Abstand, por serem intrinsecamente distantes uma da outra e 

também funcionalmente independentes. 

Além da errônea classificação dada à língua pomerana de “dialeto 

alemão”, proibições linguísticas também influenciaram o preconceito linguístico 

sofrido pela língua pomerana.  

Um outro exemplo do preconceito linguístico pode ser observado através 

de uma charge retratando um episódio ocorrido em Santa Leopoldina no ano de 

1981. Um casal de pomeranos foi testemunha de um homicídio e foi detido no 

presídio local, segundo Tressmann (2009) por não conseguir se comunicar em 

língua portuguesa.  
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Figura 14 – Charge sobre a prisão de casal pomerano 

 

Fonte: Arquivo Público do Espírito Santo (apud Küster, 2014, p.26) 

Neste caso, a língua pomerana, língua de uma cultura minoritária 

endógena (BAGNO, 2017) em contexto nacional, foi utilizada como um marcador 

de diferença, pois o casal pomerano não sabia se comunicar em português, o 

que bastou para sua prisão. 

Como posto por Thomason (2001), a discriminação pela língua é um dos 

efeitos negativos que podem decorrer a partir do CL. Mufwene (2016), também 

aborda os efeitos negativos do CL quando menciona a “competição de línguas”, 

que vem à tona em situações em que línguas coexistentes são classificadas 

desigualmente pelas pessoas, como demonstrado no sentimento de vergonha 

por falar o pomerano, ou ainda, com a classificação popular pejorativa de dialeto, 

dada à língua pomerana. Mufwene (Op.cit) ainda afirma que a “competição de 

línguas”, ocorre através de classificações meramente sociais e não se relaciona 

com as estruturas das línguas e sim, com as atitudes linguísticas, com o poder 

socioeconômico e político a elas vinculados. 

Assim, fatores como o CL entre as línguas pomerana, alemã e 

portuguesa, a proibição da língua pomerana no Brasil em diferentes momentos, 

a classificação da língua como um dialeto de uma língua oficial, favorecendo a 

uma competição de línguas (MUFWENE, 2016), corroboraram à imagem 
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negativa da língua e uma visão inferiorizada quando comparada à língua 

portuguesa e à alemã, línguas de prestígio como o português e o alemão. 

Resultado da imagem negativa vinculada a língua pomerana, autores  

como Seibel (201) e Bremenkamp (2014) afirmam que muitos pais, que sofreram 

preconceito linguístico pelo uso do pomerano, escolheram não passar o 

pomerano adiante, pois não gostariam que seus filhos vivessem as mesmas 

experiências negativas que tiveram relacionadas à língua. Assim, 

gradativamente, a língua portuguesa passou a ser mais utilizada nas colônias, 

fato que propiciou um maior CL com o português a partir de 1970 (Cf. Seibel 

2010, p. 415).  

Contudo, mesmo após as proibições linguísticas, com a vivência do 

preconceito linguístico e com o CL com o português aumentando 

expressivamente, a língua sobreviveu no cotidiano da comunidade com a 

manutenção de práticas e costumes linguístico-culturais. Atualmente, a 

nomenclatura de língua tem surtido efeito positivo para os falantes, como 

demonstrado por Bremenkamp: “Tirando-lhe a conotação negativa advinda da 

nomenclatura dialeto, a língua passa a ser mais considerada na sociedade, 

sobretudo, para os mais jovens” (BREMENKAMP, 2014, p.185).  

 

   4.8 O CL e a resistência das práticas linguístico-culturais  

Em seu relato, Granzow (2009 [1975]) são encontradas algumas 

características relacionadas à variedade pomerana falada no Espírito Santo, 

resultantes do CL na região. O autor menciona que algumas palavras em língua 

pomerana foram esquecidas por não serem mais condizentes à realidade vivida 

em contexto brasileiro e, também, por ser falante de ambas as línguas, 

pomerana e alemão, o autor observa exemplos de substituição de palavras 

pomeranas por alemãs. Além disso, Granzow também relata um exemplo de 

uma nova palavra incorporada ao repertório linguístico pomerano através do CL 

com a língua portuguesa:  

A palavra “Dörp” que significa vila se perdeu por todos residirem no 
interior e pelo desuso, por três gerações, a palavra ficou esquecida.  
“Fenster” que significa vidraça, não é mais conhecida, devido ao fato 

de no interior não serem usadas vidraças, que foram substituídas por 
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janelas de madeira. A palavra “Bauer” que significa camponês, aqui 

não era usada, por serem denominados de colonos. Portanto, o 
camponês é um colono. Feno aqui não é necessário, pois os animais  
pastam o ano inteiro. O mais impressionante para mim foi a palavra 

“Kauke” que se perdeu e que significa bolo. A única explicação que 
achei foi que as primeiras gerações que aqui chegaram, eram tão 
pobres que não tinham condições de fazer um bolo e desta forma a 

palavra se perdeu. Somente ressurgiu quando os pastores trouxeram 
o costume de fazer bolo, mas denominado em alemão de “Kuchen”.  
Também assimilaram a palavra portuguesa rosca, que os pomeramos 
literalmente chamam de “Roske” (GRANZOW, 2009 [1975]). 

 

 Sob o olhar das Políticas Linguísticas, observamos que no relato de 

Granzow há intervenções in vivo (CALVET, 2002) que foram realizadas pela 

comunidade pormerana, pois Algumas palavras como “Dörp”, “Feister’ e “Bauer” 

não eram mais utilizadas, e até mesmo desconhecidas, por não fazerem mais 

parte do cotidiano da comunidade. Destacamos no relato, alguns resultados do 

CL: a substituição da palavra em pomerano ‘Kauke”, pela palavra em língua 

alemã “Kuchen” e a assimilação da palavra em português “rosca” pelo referente 

“pomeranizado” “Roske”. 

 Como visto anteriormente, a Campanha de Nacionalização do governo 

Getúlio Vargas desempenhou uma ruptura nas práticas linguísticas da 

comunidade. A partir desse momento, o CL entre as línguas pomerana, alemã e 

portuguesa se acentuou, e fez com que a imagem da língua portuguesa fosse 

alterada. Na época da imigração, a imagem negativa do governo brasileiro, 

acompanhava a imagem negativa da língua portuguesa entre os pomeranos. 

Agora, de acordo com Bahia (2011[2000]), a língua portuguesa era sinônimo de 

ascensão social e de prestígio. Granzow afirma que ouviu muitas vezes de 

jovens descendentes de pomeranos que não aprenderam a língua portuguesa 

pois os pastores alemães somente ensinavam a língua alemã e, por isso, tinham 

dificuldades em vida adulta quando precisavam da língua portuguesa em alguma 

ocasião: 

Valdemar era bastante sincero e honesto quando informou que fora a 
língua alemã, ele não conseguira aprender muita coisa lá. Infelizmente,  

a língua portuguesa ficou de tal forma abandonada, que quando ele 
mais tarde quis assumir um emprego público, teve muitas dificuldades.  
Esta crítica de que os pastores alemães relaxam e não se interessam 

pela língua portuguesa, ouvi muitas vezes por parte dos pomeranos  
mais jovens (GRANZOW, 2009 [1975], p. 47). 
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 Outra questão apontada para o crescente uso da língua portuguesa, foi 

com a chegada da televisão e do rádio. Seibel (2010, p.416) destaca que esses 

novos meios de comunicação fizeram com que aos poucos, a língua portuguesa 

fosse adotada como o idioma do cotidiano, principalmente nas áreas urbanas da 

colônia. Com isso, vemos também uma ruptura da enorme influência que o 

alemão exercia na comunidade até então: 

A preocupação com a compreensão do que era falado durante os 
ofícios religiosos realizados em língua alemã, fez com que muitos 
pastores também passassem a fazer a leitura dos seus sermões em 

português. Afinal de contas, cada vez mais filhos de imigrantes 
passavam a se comunicar seu dia a dia no idioma do Brasil. (SEIBEL, 
2010, p. 416). 

 

Apesar de inúmeras situações do contato com outros povos imigrantes e 

brasileiros e com a cada vez maior influência da língua portuguesa no cotidiano 

da comunidade, alguns costumes da Antiga Pomerânia foram mantidos nas 

comunidades pomeranas e sobrevivem até os dias atuais. Diversos autores 

como Manske (2015[2013]), Tressmann (2005) e Bahia (2011 [2000]) discorrem 

sobre os ritos de passagem pomeranos, como o nascimento, o casamento e a 

morte. Acerca da língua empregada nesses ritos de passagem, destacamos os 

estudos de Bahia (2011 [2000]). Segundo a autora, as práticas de benzeção, são 

realizadas por mulheres idosas e são frequentemente falados em uma 

combinação entre pomerano e alemão, resquício da grande influência da língua 

alemã realizada pela Igreja Luterana no passado recente da comunidade. A 

autora destaca inúmeras práticas culturais como simpatias, cantigas, provérbios 

e costumes ora em língua pomerana ora em alemão, que acompanham os ritos 

de passagem, momentos significativos para a comunidade. 

 Ainda que grande parte dos ritos de passagem sejam mantidos pela 

comunidade, o contato com a cultura brasileira nesses momentos também é 

discutido por Manske (2015 [2013]):  

O descendente de pomerano não permanece preso apenas à 
representação do nascer, casar e morrer instituídos na Pomerânia do 

séc. XIX, ele foi também assimilando representações da cultura 
externa e moldando essas à cultura trazida na imigração (MANSKE 
2015[2013], p.168). 

 



94 
 

 
 

 Apesar disso, a autora destaca a importância que a língua alemã tem para 

práticas religiosas: “É interessante notar que magia e religião se entrelaçam na 

constituição da crença no momento que a língua alemã representa e faz parte 

do arcabouço desses rituais entre os pomeranos e seus descendentes” 

(MANSKE, 2015 [2013], p. 185). 

Não iremos descrever nesta pesquisa os ritos de passagem, pois além de 

não fazer parte do que pretendemos analisar, a temática já foi trabalhada e 

analisada por diversos autores, como Tressmann (2005) e Bahia (2011 [2000]). 

Contudo, por entender da importância que esses ritos têm para a comunidade, 

acreditamos que a perpetuação dessas práticas e costumes também 

desempenhou um papel importante na manutenção linguística do pomerano nas 

comunidades. 

A partir da década de 1980, Küster (2015) afirma que houve um processo 

de reavivamento e valorização da língua e cultura pomeranas, ou seja, o que 

Bagno (2017) chama de atitudes positivas da comunidade em relação à língua, 

que produzem efeitos em contexto social.  

Desse movimento, originaram-se grupos de danças folclóricas pomeranas 

e as festas municipais, como a Festa Pomerana que em 2017 teve sua 28ª 

edição e a Festa do Colono, em 2017 a sua 37ª edição. 

Figura 15 – Concurso para a eleição do Grotfather und Groutmuter durante a Festa 

Pomerana em SMJ 

 

Fonte: Home page da Prefeitura Municipal de SMJ48 

                                                                 
48 Disponível em http://www.pmsmj.es.gov.br/portal/vem-ai-a-28a-festa-pomerana/  

http://www.pmsmj.es.gov.br/portal/vem-ai-a-28a-festa-pomerana/
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Figura 16 – Folheto da 37ª Festa do Colono  em SMJ 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Como pode ser visto acima, o folheto da 37ª Festa do Colono, ou 

Kolonistefest, em pomerano, é um informativo bilíngue com a grafia das línguas 

pomerana e portuguesa. Para que isso fosse possível, a elaboração de uma 

grafia da língua pomerana foi essencial, e se deu inicialmente através de 

diversas tentativas da própria comunidade pomerana de criar uma grafia para 

língua. Mais tarde, em 2006, o Dicionário Enciclopédico pomerano-português 

elaborado por Ismael Tressmann, representa o ápice das propostas de escrita 

feitas por membros da comunidade pomerana, que serão discutidas 

posteriormente.  

 

   4.9 Ações de planejamento de corpus e status 

A seguir, apresentamos ações de planejamento de corpus e status 

identificadas para/com a língua pomerana. Algumas dessas ações podem estar 

representadas tanto como corpus e como status, como explicitado adiante.  

 

4.9.1 Equipando a língua: a escrita da língua pomerana 

 Como já vimos anteriormente, a língua pomerana sofria com o 

apagamento linguístico, resultado da imposição da língua alemã em contextos 

formais de uso. Além disso, foi minorizada durante a Campanha de 

Nacionalização de Getúlio Vargas e durante a ditadura militar, sofrendo inúmeras 
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proibições ao longo de sua presença em território brasileiro. Foram várias as 

situações que poderiam culminar na morte da língua pomerana em território 

brasileiro, mas os falantes mantiveram, nos termos de Bagno (2017, p.22) a 

saúde da língua pelas atitudes favoráveis que exerciam, garantindo sua 

sobrevivência.  

Assim como apontado por Mufwene (2016), as questões relacionadas à 

vitalidade das línguas só vêm à tona em situações de CL. A pressão que a língua 

portuguesa começou a realizar com a Campanha de Nacionalização fez com que 

outras atitudes fossem tomadas por parte da população pomerana para que a 

língua se preservasse no tempo, como as primeiras propostas de escrita da 

língua pomerana em território brasileiro.  

 Um dos primeiros registros de escrita da língua pomerana no ES 

apareceram no jornal O Semeador, que segundo Hartwig (2011): “é um 

informativo de publicação trimestral do Sínodo Espírito Santense, da Igreja 

IECLB, fundado em 1980” (Op.cit.112). A autora ainda destaca que O Semeador 

era um jornal de ampla circulação nas comunidades pomeranas na década de 

80 e propagava notícias relacionadas à política e à realidade eclesiástica 

luterana no Brasil. Uma parte do jornal era dedicada à publicação de cartas em 

língua pomerana, escritas e enviadas por camponeses de origem pomerana.  

Segundo Hartwig (2011) a primeira manifestação em língua pomerana 

no jornal ocorreu na edição de número 08 em dezembro de 1983, e contava 

com a publicação do seguinte texto: 
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Figura 17 - Primeira publicação em língua pomerana no jornal O Semeador - 1983 

 

Fonte: Jornal O Semeador (apud Hartwig, 2011, p.113). 

Como visto acima, e como afirma Tressmann (2017)49, a escrita da língua 

era uma necessidade da população. Destacamos um trecho do texto, 

disponibilizado em português por Hartwig (2011, p. 113-114), em que 

observamos o posicionamento engajado para a escrita em pomerano:  

Por que não escrever em pomerano? Sabemos que ao escrever 
sempre sai meio errado, não é fácil fazer isso, pois não tivemos aulas  
sobre a língua pomerana escrita, só a língua alemã. É um pouco difícil  

escrever em pomerano, mas a gente se entende (O SEMEADOR, 
1983, tradução de HARTWIG, 2011). 

 

                                                                 
49 Util izaremos usaremos informações concedidas por Ismael Tressmann em entrevista em julho de 
2017, assim como indicado no item 3 deste trabalho. 
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Tressmann (2017) afirma que essas cartas foram uma das primeiras 

tentativas de escrita elaboradas pela comunidade pomerana, apesar de não 

apresentarem um padrão de escrita. De acordo com o etnolinguista, as cartas 

publicadas em O Semeador contavam com escritas fonéticas da língua 

pomerana, sendo assim, cada carta era escrita de uma maneira diferente, às 

vezes, a mesma palavra era escrita de maneira diferente pela mesma pessoa, o 

que dificultava muito a compreensão. A partir de 1997, a parte dedicada as cartas 

de O Semeador passou a ser coordenada por Anivaldo Kuhn que passou a 

utilizar a proposta de escrita realizada por Ismael Tressmann a qual iremos 

discorrer mais adiante. 

As primeiras tentativas realizadas pela comunidade em elaborar um 

registro escrito da língua pomerana a partir das publicações de O Semeador, 

foram relevantes para o engajamento político em prol da língua pomerana. De 

acordo com Clyne (1998) atitudes linguísticas comunitárias são importantes para 

reforçar e apoiar, além de dar status especiais a determinadas línguas. Diante 

disso, também mencionamos a Declaração dos Direitos Linguísticos, que em seu 

artigo 7° discorre sobre a importância que a língua tem como expressão 

identitária coletiva: “Todas as línguas são a expressão de uma identidade 

coletiva e de uma maneira distinta de apreender e descrever a realidade” 

(UNESCO, 1996). 

Após as cartas de O Semeador, Tressmann (2017) relata que algumas 

pessoas da comunidade também tiveram papeis decisivos nas movimentações 

iniciais de se padronizar a escrita da língua, dentre elas, destaca Marineuza 

Waiandt, professora pomerana atualmente aposentada, que atuou na educação 

da comunidade de Alto Santa Maria em SMJ e produziu grande quantidade de 

materiais em língua pomerana a partir da atuação direta na comunidade. 

O trabalho de Marineuza Waiandt está relacionado às lutas sociais pelo 

direito à educação e foi analisado por Koeler (2016), que destaca a grande 

importância que a professora teve para comunidade de Alto Santa Maria, na 

garantia de uma educação direcionada à realidade bilíngue e campesina. 

Atualmente, Marineuza Waiandt é responsável pelo memorial pomerano 

Waiands Huus, uma casa pomerana preservada que tem um enorme acervo de 

materiais vinculados à história e cultura do povo pomerano. 
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Figura 18 - Placa da Waiands Huus, memorial pomerano em Alto Santa Maria 

 

Fonte: acervo pessoal 

Tressmann (2017) relata que Marineuza Waiandt foi uma das pioneiras a 

tentar compilar um dicionário da língua pomerana, mas, por falta de investimento, 

o projeto não pode ir adiante, o que não a impediu de trabalhar com a escrita da 

língua e de se posicionar politicamente em prol da língua. Em sua entrevista, 

Tressmann descreve alguns dos exemplos do engajamento de Marineuza 

Waiandt na comunidade escolar de Alto Santa Maria: 

[...] ela dava as crianças a oportunidade de se 

expressarem em língua pomerana na escola. Na década 
de 90, quando os inspetores visitavam as escolas, diziam 
claramente aos professores: “vocês não podem falar em 

pomerano com os alunos”, “vocês não podem deixar os 
alunos falarem em pomerano, porque isso atrapalha o 
ensino do português”. Essa era a justificativa deles. Então, 

quando Marineuza sabia que o inspetor viria, ou então a 
supervisora da escola, ela combinava com os alunos de 
não falarem uma palavra sequer em pomerano. Nem 

entre eles, e nem ela com eles. Quando o inspetor ia 
embora, eles voltavam a falar em pomerano.  

 

Como visto acima, Waiandt criou estratégias in vivo com os alunos para 

que, mesmo com a proibição de se falar pomerano em ambiente escolar, as 

práticas pudessem ser perpetuadas longe dos olhos impositivos dos inspetores. 

Apesar de não ter ido em frente com seu dicionário, Marineuza Waiandt, 

trabalhou com a língua escrita na criação de materiais didáticos em pomerano, 

alguns atualmente expostos no Waiands Huus, memorial Pomerano. 
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Figura 19 - Material didático elaborado por Marineuza Waiandt  

 

Fonte: Material exposto no memorial pomerano Waiads Huus  

De acordo com Tressmann (2017), a criação do seu dicionário, o 

Dicionário Enciclopédico Pomerano-Português, surgiu a partir de um 

levantamento preliminar de vocabulário da língua pomerana, inicialmente feito 

para uso pessoal, pois segundo o etnolinguista, não havia a pretensão de se 

elaborar um dicionário a partir desses registros. Foi durante o curso de 

especialização em Línguas Indígenas Brasileiras no Museu Nacional pela UFRJ 

que surgiu a motivação para a criação do dicionário. Os resultados da pesquisa 

de Tressmann foram os livros Upm Land, que reúne textos em língua pomerana, 

e o dicionário Enciclopédico Pomerano-Português, ambos publicados em 2006. 

Figura 20 - Primeiro Dicionário Enciclopédico pomerano-português 

 

Fonte: Acervo pessoal 
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Para elaborar a grafia da palavras no primeiro dicionário pomerano-

português, Tressmann relata que a proposta de “escrita do pomerano está 

baseada na fonologia e na etimologia da própria língua pomerana” e menciona 

que utilizou línguas próximas germânicas, como o neerlandês e o alemão, e 

línguas nórdicas, como o sueco, para basear-se. O primeiro dicionário apresenta 

16.000 entradas e conta com vocabulário das comunidades do ES e de Rondônia 

e é dirigido às comunidades pomeranas do Brasil e às pessoas que buscam 

informações sobre a língua pomerana. 

Atualmente, a segunda edição do dicionário português-pomerano está 

finalizada, aguardando apenas a sua publicação. Tressmann nos contou que 

para a segunda edição do dicionário, que apresenta aproximadamente 30.000 

entradas, incluiu palavras pomeranas faladas no Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, além de atualizar alguns termos e acrescentar mais cognatos. O 

etnolinguista ainda afirma que já está em fase de elaboração uma gramática 

descritiva da língua pomerana, devido à grande necessidade das professoras do 

PROEPO de utilizarem uma gramática da língua como material didático.  

Como visto anteriormente na carta publicada em O Semeador, não havia 

uma codificação unificada da língua pomerana o que impossibilitava a sua 

utilização em funções onde a escrita era necessária, sendo assim, as línguas 

normalmente utilizadas eram a alemã ou a portuguesa. Após a criação do 

Dicionário por Tressmann, que foi responsável por normatizar a escrita da língua 

pomerana, essa situação mudou. De acordo com Melo e Sousa (2015) o 

Dicionário foi um divisor de águas entre a língua pomerana oral e a escrita.  

Com a codificação da língua propiciada pelo Dicionário, ocorre o 

Sprachplannung, nos termos de Kloss (1969), isto é, a planificação de corpus. A 

grafia da língua passa a permitir que a língua pomerana seja utilizada com outras 

funções, como na alfabetização escolar, por exemplo. Assim, também ocorre o 

que Calvet (2007) chama de equipamento linguístico, ou seja, ofereceu-se o 

suporte necessário à língua pomerana para que desempenhasse outras funções 

antes não desempenhadas.  

Em entrevista, Tressmann menciona que evitou vincular a escrita da 

língua pomerana à língua alemã e conta que em seus estudos, por vezes 
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observou traços dessa subordinação linguística realizadas em outras tentativas 

de grafia da língua. Sendo assim, o dicionário estabeleceu as primeiras regras 

de escrita da língua pomerana, distanciando-a de uma escrita que fosse 

vinculada, padronizada e/ou subordinada à língua alemã, sendo independente 

por Ausbau, assim como proposto por Fishman (2008). 

  Solucionando essa problemática, o primeiro dicionário equipou a língua 

pomerana, com o processo de Ausbaization (FISHMAN, 2008), que forneceu 

ferramentas necessárias à construção da língua escrita. Além disso, a escrita do 

pomerano favoreceu a mudança de função que a língua tinha até então, podendo 

ser utilizada agora com uma escrita padronizada, sendo assim, também ocorre 

o Statusplannung (KLOSS, 1969). 

Uma das consequências do Statusplannung e o Sprachplannung da 

língua pomerana no município, é a utilização da língua escrita em placas de 

órgãos públicos, estabelecimentos comerciais, informativos, etc50. Abaixo, 

destacamos um informativo em língua pomerana de uma loja de produtos 

agrícolas dizendo “Aqui você pode falar em pomerano” e placa bilíngue 

português-pomerano informando o horário das reuniões do salão das 

Testemunhas de Jeová em SMJ. 

Figura 21 – Informativo de estabelecimento comercial agrícola em língua pomerana 

 

Fonte: Acervo pessoal 

                                                                 
50 Cf. Anexo III 
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Figura 22 – Placa bilíngue português-pomerano em Salão do Reino das Testemunhas 

de Jeová em SMJ  

 

Fonte: Acervo pessoal 

Como visto acima, a grafia da língua proposta por Tressmann, é uma ação 

tanto de Sprachplannung quanto Statusplannung. Esta ação glotopolítica 

também foi crucial para a implementação e consolidação do PROEPO, programa 

responsável por incluir a língua pomerana na grande curricular das escolas de 

comunidades pomeranas, o qual iremos discorrer a seguir. 

 

4.9.2 O PROEPO 

De acordo com Küster, Daleprane e Tressmann (2009), a preocupação de 

levar a língua pomerana à escola surgiu através de professores, pais e membros 

da comunidade pomerana que perceberam as dificuldades relacionadas à 

aprendizagem enfrentadas pelas crianças descendentes de pomeranos durante 

a entrada em ambiente escolar, sobretudo nas séries iniciais, onde os alunos 

eram alfabetizados não em sua primeira língua, mas sim, no português, língua 
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majoritária. Essas dificuldades não estavam relacionadas estritamente ao 

processo de escolarização, mas também no âmbito social. Os alunos falantes de 

pomerano se deparavam muitas vezes com a exclusão de atividades escolares 

por não serem compreendidos por professores e colegas. 

Com o intuito de solucionar essa problemática crescente e de valorizar e 

fortalecer a língua e cultura pomeranas em municípios onde a língua é falada, a 

partir de 1991 ocorreram as primeiras articulações para a implementação do 

PROEPO, assim como descrito por Hartwig (2011). Contudo, foi a partir do 

diálogo constante entre vários órgãos públicos, que em 2005 o PROEPO, 

programa político e pedagógico bilíngue, foi implementado nos municípios do ES 

de SMJ, Domingos Martins, Laranja da Terra, Pancas e Vila Pavão. O PROEPO 

desenvolve nesses municípios diversas ações, como a capacitação/formação de 

professores e profissionais da educação para atender a demanda escolar de 

descendentes de pomeranos, a contratação de professores bilíngues através de 

concurso público diferenciado para esses educadores, a criação de material 

didático em língua pomerana, entre outras atividades. 

Inicialmente, o PROEPO se tratava de um Projeto, mas a partir de 2007, 

diante das discussões estabelecidas entre as diversas secretarias de educação, 

coordenadores do PROEPO e parceiros, Küster (2015) afirma que houve um 

consenso de alterar o nome de Projeto, para Programa, sendo assim, o que era 

anteriormente chamado de Projeto de Educação Escolar Pomerana, passou a 

se chamar Programa de Educação Escolar Pomerana, mantendo a mesma sigla 

PROEPO. Abaixo, mural em língua pomerana exposto na entrada da Secretaria 

Municipal de Educação de SMJ e em seguida, imagem da sala do PROEPO. 
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Figura 23 – Mural em língua pomerana exposto na Secretaria Municipal de Educação 

de SMJ 

 

Fonte: Acervo pessoal 

Figura 24 – Sala do PROEPO na Secretaria Municipal de Educação de SMJ 

 

Fonte: Acevo pessoal 

 Em SMJ, o PROEPO está legalmente amparado através da lei municipal 

n°1376/201151 que dispõe sobre o ensino da língua pomerana nas escolas 

públicas municipais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, e tem por 

objetivos específicos:  

                                                                 
51 Cf. Anexo II 
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I - introduzir uma educação intercultural bilíngue, pomerano e 

português; 
II- desenvolver nos alunos a habilidade de leitura e escrita na língua  
pomerana; 

III - compreender a importância da preservação da língua pomerana 
como veículo de transmissão cultural dos descendentes;  
IV - proporcionar aos alunos acesso aos conhecimentos universais a 

partir da valorização da sua língua materna e saberes tradicionais;  
V - valorizar a língua pomerana como elemento fundamental da 
identidade sociocultural no ambiente escolar, promovendo a 

autoestima dos alunos;  
VI - trabalhar a importância da língua pomerana e o modo de vida  
camponês como fatores de identidade étnica e cultural. (PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SMJ, Lei n°1376/2011). 

 

  Küster (2015) descreve que o programa é estruturado a partir de carga 

horária semanal de 1 hora, ministrado por professores regentes ou itinerantes. 

Em escolas onde o professor regente da turma é bilíngue pomerano-português, 

as aulas do PROEPO são ministradas pelo próprio professor. Contudo, há 

escolas em que o professor regente não é bilíngue pomerano-português, assim, 

há a figura do professor itinerante, que é contratado para atender as escolas 

nessa situação. Nos anos finais do Ensino Fundamental, existe um professor 

próprio para a disciplina de língua pomerana.   

Entendemos que o PROEPO é um dos elementos que promove o 

Statusplannung (KLOSS, 1969) da língua pomerana, isto é, o planejamento de 

status, pois permite que a língua seja utilizada formalmente no contexto escolar. 

Há, assim, uma alteração da função da língua, que era anteriormente utilizada 

em contextos informais e agora passa a ser utilizada como veículo de educação 

no município.   O planejamento de status realizado pelo PROEPO também ocorre 

quando um dos objetivos específicos do programa é valorização da língua que 

passou por proibições e enfrentou o preconceito linguístico ao longo da sua  

história. 

Vale ressaltar que o planejamento de status promovido pelo PROEPO só 

foi possível a partir do Sprachplannung (KLOSS, Op.cit.), isto é, planejamento 

de corpus, fornecido a partir da grafia da língua, estabelecida com o Dicionário 

Enciclopédico pomerano-português em 2006. Sendo assim, o PROEPO e a 

criação da escrita para a língua, são ações de Statusplannung, pois fizeram com 

que a língua pomerana passasse a ser institucionalizada, também sendo 

utilizada em ambientes formais. 
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Essas ações só foram possíveis a partir da movimentação comunitária em 

prol da língua e cultura pomeranas, ou seja, a partir de uma gestão in vivo, que 

segundo Calvet (2002) é o produto de uma prática identitária da comunidade, 

mais tarde, essas práticas resultaram em ações in vitro (CALVET, 2002), como 

a lei que assegura o PROEPO no município. Veremos no próximo item que as 

ações in vivo da comunidade também tiveram como consequência outra gestão 

in vitro bastante significativa para a comunidade pomerana de SMJ, a 

cooficialização da língua no município. 

 

4.9.3 A cooficialização 

De acordo com Tressmann (2009), após implementação do PROEPO, os 

educadores ligados ao programa escolar entraram em contato com o Instituto de 

Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística (IPOL), para serem 

assessorados nos próximos passos que ajudariam a promover a manutenção e 

revitalização da língua pomerana. 

 O IPOL, sediado no estado de Santa Catarina, através de parcerias nos 

âmbitos institucionais federais, estaduais e municipais, busca “identificar e 

colocar-se a serviço das comunidades linguísticas que formam o Brasil, 

oferecendo assessoria técnica às suas demandas políticas” (IPOL, 2017).  

Assim, a partir de maio de 2007, com a visita do Professor Doutor Gilvan Müller 

de Oliveira membro do IPOL, iniciou-se o processo que resultaria na 

cooficialização da língua nos municípios de SMJ, Domingos Martins, Laranja da 

Terra, Pancas e Vila Pavão. 

  A Lei n° 1136 de 26 de junho de 2009 (PREFEITURA DE SANTA MARIA 

DE JETIBÁ, 2009)52 que cooficializa a língua pomerana no município, tornou a 

língua, que até então uma prática social comum da comunidade, protegida por 

lei. A lei de cooficialização prevê uma série de obrigações ao município, tais 

como: incentivar o aprendizado e o uso da língua nas escola e meios de 

comunicação, manter o atendimento público em pomerano, produzir 

                                                                 
52 Cf. Anexo IV 
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documentação pública nas línguas oficial e cooficial e zelar para o uso da língua 

pomerana não seja alvo de discriminação. 

 Decretada a lei que cooficializa o pomerano em SMJ, ocorre situação 

similar à ocorrida com o PROEPO. A partir da gestão in vivo da comunidade, 

ocorrem as bases para a gestão in vitro. A língua passa a ser legitimada por 

políticas públicas, além disso, agora cooficial, tem o seu status alterado, de uma 

língua que era anteriormente reservada ao contexto familiar e à informalidade, 

alvo de preconceito linguístico, tem agora o seu uso protegido por lei.  

A cooficialização da língua pomerana está em consonância com os 

direitos linguísticos assegurados pela Declaração Universal dos Direitos 

Linguísticos (UNESCO, 1996). A referida declaração versa sobre a importância 

da preservação da língua de comunidades linguísticas em situação de 

minorização, frente às línguas hegemônicas em seus contextos de uso. De 

acordo com Hamel (1995), os direitos linguísticos estão relacionados ao direito 

do indivíduo de desenvolver livremente sua língua e receber a educação nela, 

além de que as comunidades linguísticas devem manter a sua identidade 

linguística. A partir das leis de cooficialização da língua pomerana e da 

implementação do PROEPO em SMJ, os direitos linguísticos dos falantes do 

pomerano estão assegurados por lei. 

Movimentações por parte de comunidades falantes de língua minoritárias, 

como as realizadas pela comunidade pomerana, tiveram também importantes 

implicações na questão do IPOL de inventariar línguas faladas no Brasil. Diante 

deste fato, surgiu o Decreto Federal n° 7387 de 09/12/2010 (BRASIL, 2010), que 

institui o Inventário Nacional de Diversidade Linguística (INDL). Segundo Morello 

(2012), o pedido de abertura de um livro de registro específico para línguas 

minoritárias, deu voz a diversas comunidades linguísticas inviabilizadas na 

história da constituição da nação brasileira, mencionando o patrimônio cultural 

dessas línguas e a relação que têm com a identidade dos falantes.  Atualmente, 

a língua pomerana está classificada na categoria do INDL como língua de 

imigração e, inicialmente no ES, segundo o IPOL (2016) será realizado o 

Inventário da Língua Pomerana (ILP), alinhando à política do INDL. De acordo 

com o IPOL, o processo de inventariar a língua pomerana permitirá que seja 

reconhecida como referência cultural brasileira. 
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Devido a presença da língua em território brasileiro há mais de 150 anos 

e devido a sua vitalidade verificada nos estudos de Bremenkamp (2014) e 

Höhmann (2011), apoiadas nas leis que implementam o PROEPO e da 

cooficialização, Savedra & Mazzelli (2017) defendem uma nova definição para a 

língua pomerana falada no ES, anteriormente tratada como alóctone, para a de 

(neo) autóctone. As autoras defendem que a língua pomerana está estabelecida 

e enraizada em território brasileiro e após o processo de cooficialização, ocorrido 

em outros municípios capixabas, a língua é, institucionalmente, parte do 

repertório linguístico brasileiro.  

Vimos que a língua pomerana, antes minorizada em vários momentos em 

solo brasileiro, foi equipada, nos termos de Calvet (2007), com uma grafia, sendo 

esse um dos fatores que possibilitou a mudança de seu status para cooficial no 

município estudado. Além disso, a língua pomerana está sendo inventariada pelo 

INDL, o que irá promover a língua nacionalmente e possibilitará a criação de 

novas políticas de manutenção e revitalização da língua.  

De acordo com Lagares (2011b, p.98), a análise glotopolítica apresenta 

duas perspectivas; a vertical e a horizontal. A primeira, capaz de relacionar os 

fatos normativos e antinormativos com decisões políticas, e a segunda, em que 

decisões que modificam de alguma maneira as relações sociais, tem 

consequências na linguagem. Desta forma, as ações glotopolíticas, sobre/pela 

língua pomerana, podem ser vistas sob os dois eixos apresentados por Lagares: 

no eixo vertical, relacionada à normatização da língua com a criação do 

Dicionário pomerano-português por Ismael Tressmann, que possibilitou a 

implementação de duas políticas linguísticas, a lei de cooficialização e a 

implementação do PROEPO no município. No eixo horizontal, destacamos o 

PROEPO, que modifica as relações sociais em âmbito escolar, quando oferece 

meios para o uso da língua pomerana neste ambiente formal, o que não era 

possível anteriormente. 

Com as atuais políticas de valorização e manutenção da língua pomerana 

realizada não só em SMJ, mas também em outras comunidades de origem 

pomerana, observamos algumas estratégias que promovem o uso da língua em 

outros contextos que envolvem o uso da tecnologia, seja ela na modalidade 
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escrita ou oral. A seguir, iremos apresentar e discutir algumas dessas iniciativas 

em prol da língua e cultura pomeranas que estão relacionadas à tecnologia. 

 

4.9.4 Língua pomerana na atualidade  

Como visto nos itens anteriores, a mobilização comunitária em prol da 

língua e cultura pomeranas resultou em diversas ações glotopolíticas 

significativas para os falantes do pomerano, como o PROEPO e a lei de 

cooficialização. Atualmente, além das importantes conquistas no âmbito das 

políticas linguísticas, há também ações que utilizam aparatos tecnológicos como 

rádio, internet e redes sociais na difusão da língua e cultura pomeranas e 

atingem, assim como o nosso locus de pesquisa, também outras comunidades 

pomeranas. 

A Rádio Pomerana FM, fundada pela Associação de Radiofusão 

Comunitária de SMJ em 1998, é uma rádio comunitária localizada em SMJ e 

segundo sua home page, promove a “a Integração social, cultural, educacional, 

esportiva, de lazer e saúde e, principalmente, de cidadania”53. De acordo com a 

Rádio Pomerana FM54, há momentos ao longo da programação em que a língua 

pomerana é falada, como em programas evangélicos. São comuns os pedidos 

de ouvintes através de cartas à emissora, para que alguma informação seja dada 

em pomerano. Aos sábados, há programas como o “Som da Terra” e “Momento 

da concertina”, que tocam músicas em pomerano e, há também, desde setembro 

de 2016, aos sábados e domingos, o Ümer Lustig, um programa de circulação 

nacional em língua pomerana. 

O programa Ümer Lustig aborda temas diversos, como saúde, violência, 

educação e religião e, não só faz parte da programação da Rádio Pomerana FM, 

mas também de outras rádios difundidas no Brasil. Abaixo, na figura 25, 

destacamos uma lista com os as localidades e emissoras de rádio no Brasil onde 

o conteúdo do programa pode ser ouvido. 

                                                                 
53 Cf. Home page da Rádio Pomerana FM -  http://www.pomeranafm.com.br/historia/  
54 Informações fornecidas pelo e-mail da Rádio Pomerana FM em 5/12/2017 

http://www.pomeranafm.com.br/historia/
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Figura 25 – Lista de rádios e suas respectivas localidades nas quais o programa Ümer 

Lustig pode ser ouvido 

 

Fonte: Página do programa Ümer Lustig na rede social Facebook  

Além de ser ouvida via rádio em diversas localidades do Brasil, como visto 

acima, o conteúdo do programa Ümer Lustig também pode ser acessado via 

internet através da Pommerisch R@dio TV55. 

A Pommerisch R@dio TV, fundada em 2013, é uma rádio on-line de 

programação variada com músicas e narrações feitas prioritariamente em língua 

pomerana.56 Além da produção do programa Ümer Lustig, a Pommerisch R@dio 

TV também é responsável pela produção de documentários em vídeo sobre 

língua e cultura pomeranas e da disponibilização do material produzido em 

formato de DVD’s s, em cidades de colonização pomerana. Abaixo, a imagem 

de um DVD com mensagens bíblicas em língua pomerana produzido pela 

Pommerisch R@dio TV obtido em nossa viagem à SMJ. 

 

                                                                 
55 http://www.pomerischradio.com.br/  
56 Cf. Descrição Pommerisch R@dio TV obtida através da página do seu aplicativo para 

celulares https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.audiobras.pomerisch  

http://www.pomerischradio.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.audiobras.pomerisch
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Figura 26 – DVD com mensagens bíblicas em língua pomerana 

 

Fonte: Acervo pessoal 

A página da Pommerisch R@dio TV também está presente em outras 

plataformas digitais: em um canal do YouTube, uma página na rede social 

Facebook, disponibiliza um número para contato via Whatsapp e, também conta 

com um aplicativo para smartphones, que permite o usuário ouvir o conteúdo da 

rádio pelo celular. 

Figura 27 – Imagem do aplicativo Pomerisch r@dio web  

 

Fonte: Loja on-line da Google Play57 

A popularização da internet e das novas tecnologias fizeram com que 

alguns professores de origem pomerana, a fim de difundir a língua pomerana, 

                                                                 
57 https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.audiobras.pomerisch  

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.audiobras.pomerisch
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principalmente na sua modalidade escrita, desenvolvessem o aplicativo para 

dispositivos móveis, “Aprenda Pomerano”. 

Criado por Hilderson Jacob, Sintia Bausen Küster e Lilia Jonat Stein, o 

aplicativo pode ser obtido gratuitamente através das lojas on-line de aplicativos 

para celular Google Play e App Store, e pode ser utilizado off-line após ser feito 

seu o download. “Aprenda Pomerano” permite ao usuário, através de categorias 

como “emergência”, “compras” e “saudações”, saber a tradução de palavras e 

expressões do português para o pomerano, além de ter acesso ao áudio em 

pomerano dos termos buscados.  

Figura 28 – Os desenvolvedores do aplicativo “Aprenda Pomerano” 

 

Fonte: IPOL58 

 De acordo com publicação do IPOL (2016b), o interesse de aprender a 

língua pomerana parte principalmente dos filhos de falantes que não tiveram a 

oportunidade de aprender a língua de seus pais. Segundo a publicação, o 

aplicativo “Aprenda Pomerano” poderia ajudar essas pessoas na aprendizagem 

do idioma. Conforme discutido na seção 4.7, como resultado do preconceito 

linguístico, alguns pais passaram gradativamente a utilizar a língua portuguesa 

em casa, o que resultou em descendentes de pomeranos que não falam o 

idioma.  

Destacamos na figura abaixo, um banner promovendo o aplicativo 

“Aprenda Pomerano” em um estabelecimento comercial no centro da cidade. 

                                                                 
58 http://e-ipol.org/professores-pomeranos-preocupados-com-a-promocao-da-lingua-pomerana-criam-
o-aplicativo-aprenda-pomerano/  

http://e-ipol.org/professores-pomeranos-preocupados-com-a-promocao-da-lingua-pomerana-criam-o-aplicativo-aprenda-pomerano/
http://e-ipol.org/professores-pomeranos-preocupados-com-a-promocao-da-lingua-pomerana-criam-o-aplicativo-aprenda-pomerano/
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Figura 29 – Banner do aplicativo “Aprenda Pomerano” em um estabelecimento 

comercial em SMJ 

 

  Fonte: Acervo pessoal 

Outra importante ferramenta na divulgação de temas relacionados à 

história e à cultura pomeranas, é a “Folha Pomerana”59, um informativo on-line 

periódico, editado por Ivan Seibel. A publicação periódica que teve início em 

2013, conta com textos em português, alemão e também há quadros da 

professora Lilia Jonat Stein em língua pomerana e bilíngues pomerano-

português. Abaixo, a primeira página da edição n° 209 de 14 de outubro de 2017 

da “Folha Pomerana”. 

 

 

 

 

 

                                                                 
59 http://folhapomeranaexpress.blogspot.com.br/  

http://folhapomeranaexpress.blogspot.com.br/
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Figura 30 – Primeira página da “Folha Pomerana” o n° 209 de 14 de outubro de 2017 

 

Fonte: Página do informativo “Folha Pomerana” 

Um grande marco para a cultura e língua pomeranas foi a criação do 

grupo de Whatsapp, do qual fazemos parte, intitulado “Pomeranos no Brasil”, 

antigamente chamado de “Fala pomerano”. O grupo foi criado por Marcos 

Teixeira de Souza em 2014 e tem por objetivo “reunir pesquisadores e 

interessados sobre a língua e cultura pomerana do nosso país e, quiçá, de outras 

partes do mundo” (SOUZA, 2015,p.1).  

De acordo com Souza (2015), criador do grupo, a praticidade oferecida 

pela rede social Whatsapp, se destaca pelo fator da facilidade em compartilhar 

dados e informações a um custo financeiro praticamente zero, além da interação 

com pesquisadores e descendentes de pomeranos. Atualmente, o grupo conta 

com 141 participantes de diversas partes do Brasil e diariamente são 

compartilhados vídeos, fotos, matérias de jornal e todo tipo de informação 

vinculada à questão pomerana. 
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A facilidade da internet também fez surgir a divulgação de conteúdo em 

vídeo na língua pomerana. Destacamos a filmografia da ACURBE, Associação 

Cultural e Reacreativa de Belém60, que segundo sua home page, busca a 

conscientização do valor da cultura pomerana, o zelo com o meio ambiente e a 

preservação da língua e cultura pomeranas na região montanhosa do ES. Dentre 

os materiais feitos pela ACURBE, destacamos os filmes produzidos pelo 

cineasta e descendente de pomerano, Martin Boldt: Filme dai chek61 e 

Erbschafstrijd62, ambos do gênero comédia e em língua pomerana. As versões 

mais curtas dos filmes podem ser visualizadas na plataforma digital YouTube. 

Abaixo, imagem do Filme dai chek que foi publicado em 2009 e conta com 

23.507 visualizações63.  

Figura 31 – Filme dai chek: material cinematográfico em língua pomerana 

 

Fonte: YouTube 

A grande participação comunitária em defesa da língua e da cultura 

pomeranas vem chamando atenção de veículos de comunicação para essa 

grande reviravolta da língua pomerana, de uma língua antes estigmatizada, 

agora cooficial em diversos municípios. 

 Para ilustrar o que vem sendo divulgado acerca da língua pomerana,  

destacamos uma matéria de um dos jornais de maior circulação no ES, A 

                                                                 
60 http://www.acurbe.org.br/  
61 https://www.youtube.com/watch?v=4xjEjIGreCw  
62 https://www.youtube.com/watch?v=cd70eb_aan0  
63 Até o dia 13 de dezembro de 2017 

http://www.acurbe.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=4xjEjIGreCw
https://www.youtube.com/watch?v=cd70eb_aan0
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Tribuna, do dia 30 de julho de 201764. A matéria aborda a defesa da cultura 

pomerana no ES e apresenta algumas informações sobre a realidade linguística 

das comunidades pomeranas, o PROEPO, o aplicativo “Aprenda Pomerano” e, 

também, uma entrevista com Ismael Tressmann, o etnolinguista responsável 

pelo Dicionário Enciclopédico pomerano-português. 

Como observado ao longo desta seção, afirmamos que devido à luta 

comunitária, a língua pomerana está hoje presente em rádios, na internet e em 

aplicativos para smartphones, podendo ser acessada em diversas partes do 

Brasil e do mundo. Por isso, concordamos com Bremenkamp (2014, p.232-233) 

quando afirma que “A língua pomerana é, sem dúvida, um marco étnico e 

identitário do pomerano, mantida porque conseguiu seguir atendendo às 

necessidades do povo durante todo esse tempo e nesses diferentes lugares”, 

pois como visto acima, a língua não só sobreviveu a diversas situações de CL e 

proibições, mas também segue acompanhando as novas tecnologias, permitindo 

novas funções ao seu uso. 

As situações verificadas acima, mostram o quanto a tecnologia pode ser 

favorável na manutenção e revitalização de uma língua. As novas possibilidades 

de interação, criadas através da internet, funcionam como instrumentos de 

defesa e de manutenção da língua pomerana. São, portanto, ações 

glotopolíticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
64 Cf. Anexo V 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Como visto ao longo do nosso trabalho, verificamos diferentes ações 

glotopolíticas realizadas pelas instâncias de poder e pela comunidade de 

pomeranos e seus descendentes desde 1859. Nesta seção, iremos sintetizar o 

que foi discutido em nossa pesquisa permitindo uma interseção entre as diversas 

situações enfrentadas pela língua pomerana no amplo recorte temporal 

analisado.  

Constatamos que desde a chegada ao ES, a língua pomerana passou por 

diversas situações de CL: com outras línguas de imigrantes, e, principalmente, 

com as línguas alemã e portuguesa. Para ilustrar essas situações de CL, 

pertinente à língua pomerana, elaboramos na seção 4.4 um diagrama seguindo 

os estudos de Couto (2009) sobre situações CL. Destacamos que o CL presente 

no locus influenciou significativamente as ações glotopolíticas. 

Um dos resultados do CL entre essas línguas que foi mais significativo na 

comunidade, foi o preconceito linguístico sofrido pelos falantes da língua 

pomerana, verificado em diferentes momentos no percurso da língua no locus 

de pesquisa. 

O preconceito linguístico sofrido pelos falantes do pomerano se iniciou 

com a imposição da língua alemã, feita inicialmente pela Igreja Luterana, em 

ações como o uso sistemático da língua alemã nas escolas, durante o processo 

de alfabetização e durante os cultos. Contudo, apesar de no passado funcionar 

como um agente de manutenção da língua alemã, atualmente a Igreja Luterana 

também promove ações de manutenção da cultura e língua pomerana.65 

Desde o início da colonização pomerana, a influência alemã era presente 

até mesmo na classificação de origem dos imigrantes, como visto na seção 4.3, 

quando muitos eram tidos como alemães e não como pomeranos. A 

caracterização de ora como povo pomerano, ora como povo alemão, também 

                                                                 
65 Em 2017, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana em SMJ inaugurou o museu Augusta 

Fettinger Rölke. Situado nas dependências da própria igreja, o museu tem por objetivo expor 
diversos objetos pertencentes a povos germânicos que viveram na comunidade, como alemães,  
suíços e pomeranos Cf. https://www.novanoticia.com.br/igreja-luterana-inaugura-museu-em-

santa-maria-de-jetiba/  

https://www.novanoticia.com.br/igreja-luterana-inaugura-museu-em-santa-maria-de-jetiba/
https://www.novanoticia.com.br/igreja-luterana-inaugura-museu-em-santa-maria-de-jetiba/
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pode ser vista em trabalhos como os de Granzow (2009 [1975]), e ajuda a 

promover a ideia do senso comum de que a língua pomerana seria um “dialeto 

alemão”. 

Alguns estudos, como os de Bahia (2011 [2000]), Tressmann (2005; 2008) 

e Bremenkamp (2014), abordam também o tratamento pejorativo dado ao 

pomerano, taxado pelo senso comum como uma “forma errada da língua alemã”  

ou como um “dialeto alemão”.  

Esse fato está estreitamente relacionado com os dizeres de Bagno (2017), 

quando afirma que o termo “dialeto” adquiriu uma conotação negativa ao longo 

do tempo, sendo atribuído a uma forma “errada” de uma língua de prestígio. 

Desta forma, a inadequada classificação atribuída à língua pomerana também 

favoreceu o preconceito linguístico sofrido pelos falantes de pomerano, que 

tinham sua língua taxada como uma forma “errada” do alemão. 

Sobre as origens das línguas pomerana e alemã, os estudos de 

Tressmann (2008) apontam que embora sejam de origem germânica, ambas as 

línguas são de sub-famílias linguísticas diferentes. Enquanto o pomerano é uma 

língua originária do baixo-saxão, o alemão é uma língua que se originou do alto-

alemão antigo, sendo assim, há a desvinculação de uma língua da outra em um 

continuum linguístico, o que torna inadequada a classificação da língua 

pomerana como um “dialeto alemão”. 

Alguns relatos apresentam indícios da falta de compreensão da língua 

alemã pelos falantes de pomerano, vale ressaltar que esses trabalhos são de 

distintos recortes temporais, como os de Soboll (2011 [1929], apud Koeler, 

2016), de Granzow (2009 [1975]) e Seibel (2010). Observações empíricas 

realizadas no locus em conversas informais também nos permitiram conclusões 

semelhantes, posto que em diversas ocasiões em que tentamos nos comunicar 

em alemão com falantes de pomerano, não obtivemos êxito. Só conseguimos 

estabelecer comunicação em alemão, quando o falante de pomerano tivera 

algum grau de conhecimento da língua alemã, o que nos era prontamente 

relatado ao início da conversa.  

Assim, concordamos com Tressmann (2008) quando o autor afirma que o 

pomerano não é um “dialeto” alemão, e sim uma língua distinta. Por considerar 
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o pomerano uma variedade distinta da língua alemã, concluímos que o 

pomerano é independente do alemão por Abstand nos termos de Kloss (1967) e 

de Fishman (2008), devido às diferentes origens germânicas de ambas as 

línguas e a aparente, ou possível, ininteligibilidade de ambas as línguas, como 

observados nos relatos de Soboll (2011 [1929], apud Koeler, 2016), Granzow 

(2009 [1975]) e Seibel (2010). 

Ainda em relação ao preconceito linguístico, também destacamos as 

proibições e sanções aplicadas às línguas de imigrantes que se iniciaram a partir 

de intervenções formais do Estado em escolas de imigrantes de acordo com 

Seyferth (1999) e se desenrolaram durante a Era Vargas (1930-1945) e a 

Ditadura Militar (1964-1985), essas ações seguiam os preceitos nacionalistas 

monoglóssicos (MONTEAGUDO, 2012) que repudiavam qualquer pluralidade 

linguística. As ações de política linguística in vitro (CALVET, 2007), realizadas 

pelo governo brasileiro, resultaram na minorização linguística do pomerano, 

língua também minoritária em contexto brasileiro. 

Durante as referidas épocas, houve um aumento significativo do 

preconceito sofrido pela língua pomerana, pois a língua minoritária era vista 

como um fator de diferença, assim como postulado por Thomason (2001). Este 

fato, fez com que muitas famílias não passassem a língua a seus filhos, com 

medo de que sofressem o mesmo preconceito vivido por eles, resultando em 

uma queda na utilização da língua durante as proibições, o que pode ser 

comprovado nos estudos de Bremenkamp (2014). 

Além do CL ter resultado em diferentes situações de preconceito 

linguístico, em vários momentos, vimos que a imposição da língua alemã, tida à 

época como língua oficial associada a um Estado, era também a língua dos 

pastores, vinculada à educação formal. Com isso, concordamos com 

Bremenkamp (2014) quando aponta situações de diglossia ampla (FASOLD, 

1996) ocorridas no locus. 

A diglossia ampla também pode ser verificada nos anos que se 

sucederam após as primeiras ações nacionalizadoras do governo brasileiro, pois 

a língua brasileira, que passou a ser aprendida na educação formal, passa 

também a ser um segmento estimado do repertório linguístico da comunidade, e 
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também, vista como uma língua ligada à ascensão social, fato afirmado pelos 

estudos de Bahia (2011 [2000]). 

Os efeitos da pressão linguística (COUTO, 2009) exercida pelas línguas 

alemã e portuguesa puderam ser vistos em trabalhos como os de Höhmann 

(2011) e Bremenkamp (2014), que apontam para uma perda de vitalidade 

linguística do pomerano nas gerações mais novas. Mas, apesar da grande 

pressão exercida sobre a língua pomerana, que poderia ter resultado no 

fenômeno conhecido como glotanásia (COUTO, 2009), a língua pomerana 

sobrevive, e apesar da mencionada perda de vitalidade provocada pelas 

pressões sociais e linguísticas, hoje a língua pomerana é um símbolo de 

resistência identitária dos descendentes de imigrantes pomeranos.  

Diante de sua permanência no Brasil, a língua pomerana se estabeleceu 

e fincou raízes. As ações glotopolíticas in vivo (CALVET, 2002), que depois 

resultaram em políticas in vitro (Op.cit.), favoreceram o fortalecimento da língua 

pomerana, considerada hoje uma língua (neo) autóctone brasileira, assim como 

defendido por Savedra & Mazzelli (2017).  

 Vimos que a comunidade de origem pomerana ajudou a manter viva a 

língua e práticas culturais, assim como promoveu ações de Sprachplannung 

(KLOSS, 1969), que envolviam diversas tentativas de se escrever em língua 

pomerana, como observadas no jornal O Semeador e as realizadas pela 

professora Marineuza Waiandt. 

 Em 2006, a criação do Dicionário Enciclopédico pomerano-português de 

Ismael Tressmann favoreceu a uma unidade de escrita, facilitando a 

implementação e manutenção do PROEPO e a cooficialização da língua 

pomerana, ambas políticas linguísticas. Além disso, a grafia da língua pomerana 

elaborada por Tressmann, também fez surgir um enriquecedor debate na 

comunidade falante do idioma e em meios acadêmicos, ajudando a promover a 

manutenção e visibilidade do idioma. 

 Apesar das diversas conquistas alcançadas, ainda há muito a ser feito 

para proteger a língua pomerana. Como visto no item 4.9.2, as aulas do 

PROEPO ocorrem somente 1 vez por semana e ainda não há muitos materiais 

didáticos de ensino da língua disponíveis. Sobre a grafia da língua, Melo e Souza 
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(2015, p.133) destacam que alguns descendentes de pomerano falantes da 

língua, ainda não estão familiarizados com a modalidade escrita, por ser ainda 

uma política linguística recente. O contato com a modalidade escrita da língua 

ocorre atualmente em ambiente escolar durante as aulas do PROEPO, ou então, 

na utilização de material escrito em língua pomerana, vistos em placas bilíngues 

no município. Políticas linguísticas que promovam o acesso à escrita do 

pomerano à população adulta, poderão ser também bastante favoráveis à 

manutenção da língua. 

Com a popularização da internet e das novas tecnologias, vimos no item 

4.9.4, que os falantes do pomerano contam hoje com diversas possibilidades de 

ouvir e interagir em língua pomerana, seja com pessoas da mesma localidade 

e/ou de outras partes do Brasil. Atualmente, há programas de rádio em língua 

pomerana, aplicativos para celulares e diversos materiais sendo produzidos em 

DVD’s e vídeos disponibilizados na internet. Todas essas ações, que existem 

graças ao engajamento dos descendentes de pomeranos, ajudam a manter a 

língua ativa por meios tecnológicos. 

Anteriormente, estigmatizada e minorizada, a língua pomerana não tinha 

espaço em uma cultura monolinguística, imposta principalmente durante os 

momentos de proibição das línguas de imigrantes. Hoje, não mais silenciada por 

políticas linguísticas proibitivas, a língua pomerana é cooficial em seis municípios 

do ES66, sendo este apenas um dos vários fatores que aqui foram relacionados, 

que culminaram em sua atual revitalização e manutenção linguísticas.  

A comunidade pomerana foi, e é, um importante agente glotopolítico em 

prol da língua, desenvolvendo ações de resistência que têm por objetivo a 

integração da língua com o cotidiano da população. Essas ações, que 

acompanha(ra)m língua pomerana ao longo dos anos, não promovem somente 

a manutenção revitalização da linguísticas, mas também contribuem na 

afirmação da identidade  do povo pomerano.  

 

                                                                 
66 Cf. Tabela das línguas cooficializadas nos municípios brasileiros. (http://e-ipol.org/lista-de-

linguas-cooficiais-em-municipios-brasileiros/ ), ver Anexo VI. 

http://e-ipol.org/lista-de-linguas-cooficiais-em-municipios-brasileiros/
http://e-ipol.org/lista-de-linguas-cooficiais-em-municipios-brasileiros/
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A famosa frase na Linguística de que “uma língua é um dialeto que possui 

um exército, uma marinha e uma força área”, atribuída a diferentes estudiosos67, 

ilustra o contraste de poderes entre “dialeto” e “língua” que acompanhou a língua 

pomerana ao longo de seu percurso histórico. 

Pensar na trajetória da língua pomerana no ES, é pensar, antes de tudo, 

em um continuum que é anterior à sua chegada ao Brasil com inúmeras 

influências externas e internas à língua. Por isso, concordamos com Lagares 

(2011b, p.123) quando afirma que “a problemática política das línguas está 

sujeita a variáveis sociais numerosas e mutáveis”, o que ajuda a dimensionar a 

complexa tarefa à qual nos propomos, a de compreender quais foram as ações 

glotopolíticas no locus de pesquisa desde 1859. Portanto, devido ao amplo 

recorte temporal, pelo tempo que o mestrado nos disponibiliza e, também, por 

concordamos com os pressupostos glotopolíticos, de que toda prática linguística 

que toma a forma do político é uma ação glotopolítica, reconhecemos a 

impossibilidade de analisarmos todas as ações cabíveis. Contudo, procuramos 

neste estudo compreender quais foram as ações mais significativas para a 

comunidade de origem pomerana no locus escolhido, que ajudaram, 

crucialmente, no atual panorama linguístico de SMJ. 

Ao longo de nosso trabalho, verificamos a importância da perspectiva 

glotopolítica de análise, pois nos forneceu ferramentas necessárias para 

compreender as ações de resistência linguística comunitárias, resultantes na 

manutenção da língua no locus. A análise glotopolítca, como apontado por 

Blanco (2016), não reduz o objeto de estudo às políticas institucionalizadoras 

realizadas pelo Estado, pelo contrário, permite incluir ações dinâmicas e 

heterogêneas, como as realizadas pela comunidade de origem pomerana ao 

longo dos anos.  

Desta forma, entendemos que as ações glotopolíticas são mutáveis 

diacrônica e sincronicamente por agentes glotopolíticos que podem atuar de 

                                                                 
67 Segundo Finbow (2011, p.95) a frase foi dita pelo general francês Louis-Hubert Lyautey e 

também é com frequência atribuída a Max Weinreich. 
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forma favorável ou negativa em uma língua. Neste caso, vimos diferentes 

agentes glotopolíticos, formados por grupos distintos, como a comunidade 

pomerana, o Estado brasileiro e Igreja Luterana e, também, por indivíduos, como 

Marineuza Waiandt e Ismael Tressmann. Cada um com diferentes alvos de 

interesse (BLANCO, 2016) em diferentes situações de práticas linguísticas.  

 Como visto na seção 4.10, dedicada à discussão dos resultados, foram 

várias as ações glotopolíticas em SMJ desde 1859, dentre elas, destacamos: a) 

a imposição linguística, tanto da língua alemã, realizada pela Igreja Luterana 

quanto da língua portuguesa, realizada pelo Estado brasileiro em diferentes 

épocas que resultaram em preconceito linguístico; b) o preconceito linguístico; 

c) as ações de resistência linguística realizadas pela comunidade ao elaborarem 

tentativas de escrita que mais tarde se desenvolveram para formulação da 

proposta de escrita de Ismael Tressmann com o Dicionário Enciclopédico 

pomerano-português; d) a implementação do PROEPO, que permitiu a 

aprendizagem da língua pomerana na escola; e) a lei de cooficialização da língua 

pomerana; e, f) a utilização de aparatos tecnológicos para a divulgação e prática 

da língua pomerana. 

 A partir dos resultados obtidos, observamos que cada uma dessas ações 

glotopolíticas podem ser objetos de análises mais extensas em estudos futuros, 

principalmente aos relacionados à sociolinguística, que dissertem sobre a 

situação de línguas minoritárias. Dentre essas ações glotopolíticas, acreditamos 

que uma ênfase especial pode ser dada às questões relacionadas à lei de 

cooficialização da língua pomerana. Sabemos que a referida lei é de 2009 em 

SMJ e ainda não foi regulamentada, sendo assim, não apresenta as diretrizes 

necessárias para que a lei, de fato, se efetive.  

Outra importante questão, que também merece atenção de futuras 

pesquisas, é o fato observado por Melo e Souza (2015, p.133), referente à língua 

pomerana em sua modalidade escrita. Os autores afirmam que alguns falantes 

do pomerano, principalmente os mais velhos, ainda não estão familiarizados com 

a sua escrita. Desta forma, acreditamos que a regulamentação da lei de 

cooficialização, também possa abrir portas para a criação de políticas 

linguísticas locais que ajudem na consolidação da modalidade escrita do 

pomerano, como a criação de oficinas e a elaboração/impressão de materiais 
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em língua pomerana. Contudo, também sabemos da dificuldade em implementar 

projetos como esses, devido à falta de incentivo financeiro por parte das 

instâncias governamentais. 

Ao longo do nosso trabalho, fica claro que apesar de todas as dificuldades 

enfrentadas pelos pomeranos e seus descendentes em diversos momentos da 

história, as práticas linguístico-identitárias permaneceram como forma de 

resistência à hegemonia linguística das línguas alemã e portuguesa, línguas de 

prestígio. A pressão que essas línguas exerceram na língua pomerana, foram 

responsáveis pela perda de vitalidade da língua, como apontado nos estudos de 

Höhmann (2011) e Bremenkamp (2014), apesar da língua se manter presente e 

hoje ocupar o espaço onde há 100 anos atrás era impossível se estar, dentro da 

escola e legitimada por uma lei. 

Desta forma, o presente estudo procurou fornecer uma contribuição aos 

estudos sociolinguísticos promovendo reflexões sobre as ações glotopolíticas 

relacionadas à língua pomerana em um percurso histórico. Investigar ações 

glotopolíticas é, antes de mais nada, uma forma de engajamento político -

linguístico, pois permite analisar, não somente as ações ligadas às instâncias 

legitimadoras, como a Igreja ou o Estado, mas, também, contribuir para que às 

línguas anteriormente silenciadas e minorizadas tenham voz e sejam ouvidas. 
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Anexo I – Contrato de colonos alemães e austríacos, Martin Reinholz (1/2) 

Contratos de Colonos Alemaes e Austriacos (1859-1860) - L93-G 
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Anexo I – Contrato de colonos alemães e austríacos, Martin Reinholz (2/2) 

Contratos de Colonos Alemaes e Austriacos (1859-1860) - L93-G 
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Anexo II – Lei do PROEPO em SMJ (1/2) 
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Anexo II – Lei do PROEPO em SMJ (2/2) 
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Anexo III – Placas bilíngues e/ou em língua pomerana 

Placa bilíngue de estabelecimento comercial - I 

 

Placa bilíngue de estabelecimento comercial - II 
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Placa bilíngue de estabelecimento comercial - III 

 

 

Placa bilíngue da Secretaria Municipal de Educação de SMJ 

 

 

Faixa de uma barraca de produtos orgânicos no mercado municipal em língua 

pomerana 
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Placa bilíngue do mercado municipal de SMJ - I 

 

Placa bilíngue do mercado municipal de SMJ - II 
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Anexo IV – Lei da cooficialização da língua pomerana em SMJ 
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Anexo V – Matéria do Jornal A Tribuna sobre a defesa da cultura pomerana no 

ES 
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Anexo VI – Tabela das línguas cooficializadas em municípios brasileiros 

 


