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INTRODUÇAO 

O retrato de um Brasil monolíngue em/de língua portuguesa ainda permanece no 

imaginário de muitos. A postura em ignorar a diversidade linguística e cultural do Brasil 

foi durante muito tempo defendida por políticas linguísticas significativas que 

contribuíram para o apagamento das línguas indígenas e da Língua Geral em detrimento 

da defesa da língua portuguesa, como sendo a única língua falada no território nacional, 

ou ainda a única língua “permitida” de ser então falada. Por cerca de três séculos, mais 

de 4 milhões de africanos, que falavam em torno de 200 línguas diferentes, como iorubá, 

ewe-fon e quimbundo, foram escravizados e a desarticulação dos laços sociais e 

familiares dessas pessoas foi também uma estratégia da política que imperava à época 

para impedir a comunicação em suas línguas nativas e, com isso, evitar atos de resistência 

à escravidão. Como consequência, algumas línguas africanas sobreviveram, ainda que 

precariamente, apenas nos rituais religiosos de matrizes africanas e em comunidades 

rurais remanescentes de quilombos como a de Cafundó, localizada em Salto de Pirapora-  

SP. (ORNELAS DE AVELAR; ÁLVAREZ LÓPEZ (eds.), 2015). 1 

Depois da independência, no ano de 1824, o Governo Imperial incentiva, de forma 

mais acentuada, a imigração europeia e asiática para  o País, iniciando de forma intensa 

a discussão de um projeto de nação, que veio contribuir de forma efetiva para a definição 

da forte tendência em defesa da hegemonia da língua portuguesa. A postura de imposição 

da língua portuguesa se acentua durante um período ditatorial da República conhecido 

como Era Vargas (1937-1945), quando é proibido o uso da língua dos imigrantes, 

provocando o fechando de várias escolas bilíngues no País. Somente no final do século 

XX com a Constituição Federal da República Federativa do Brasil (1988), o Brasil é 

declarado um país “plurilíngue”e a partir de então são  introduzidas políticas linguísticas 

para o reconhecimento e preservação de sua  diversidade linguística e cultural.  

                                                 
1 Enquanto Vogt e Fry (1996) consideram o Cafundó como sendo estruturalmente português brasileiro 

com lexemas Bantu, Álvarez López e Jon-And (2017) destacam características gramaticais específicas 

da língua. 



Dividimos o capítulo em três partes. Na primeira retomamos aos Censos 

Populacionais desenvolvidos no Brasil (1872-2010) para embasar o crescimento 

populacional brasileiro, não somente em termos numéricos (de 10 para  213 milhões) 

como também pela falta de informação sobre as “línguas faladas” no Brasil durante a 

ação censitária que ignora a riqueza linguística e cultural trazida par ao Brasil por 

diferentes movimentos migratórios.  

Na segunda parte o estudo discutimos as ações de reconhecimento da diversidade 

linguística e cultural do Brasil a partir de uma língua de imigração: o Pomerano. 

Apresentamos nessa parte a história da língua, o assentamento dos imigrantes em 

comunidades pomeranas no Brasil, destacando algumas ações de política linguística já 

consolidadas para o reconhecimento do Pomerano como língua cooficial no Brasil e, 

como defendido por Savedra e Mazzelli (2017), uma língua  neo-autóctone brasileira.  

Dentro do contexto de reconhecimento da língua como sendo um patrimônio 

imaterial nacional, apresentamos na última parte do capítulo uma proposta inédita de 

educação Plurilíngue para revitalização e manutenção do Pomerano, que parte da 

alfabetização bilíngue português-Pomerano. A seguir propomos ser o Pomerano uma 

língua ponte para o ensino de outras variedades germânicas, no caso, o alemão e o inglês, 

para então definirmos o contexto de Educação Plurilíngue a partir da língua de imigração. 

E, por tratar-se de um projeto em desenvolvimento, propomos oito questões para serem 

discutidas nesse contexto de Educação Plurilíngue apresentado. 

 

1 A diversidade etnolinguística e cultural do Brasil e suas políticas linguísticas  

O Brasil é um país de rica diversidade linguística e cultural, com dinâmicas 

populacionais de excepcional heterogeneidade. O conhecimento quantitativo da 

população é permitido através do recenciamento ou censo populacional.  

As contagens populacionais no Brasil acompanham a história política e social do 

país. As primeiras tentativas de recenseamento da população foram realizadas ainda na 

época colonial e eram restritas ao âmbito das capitanias. Para efeito de registro histórico, 

o primeiro recenseamento foi realizado ainda durante o Império (1872) e recebeu o nome 

de Recenseamento da População do Império do Brasil. O Censo Geral do Império foi 

conduzido pela então Directoria-Geral de Estatística (1871-1879).2 Esse Censo apresenta 

a primeira informação oficial sobre o estado da população do Brasil à época do 2. 

                                                 
2 Documentos Censitários, 1951:https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv84282.pdf, visitado 

em 29 de agosto de 2021. 



Reinado. Os dados obtidos por esse recenseamento revelam um Brasil com 

aproximadamente 10 milhões de habitantes. 3 Botelho (1990:16) afirma que o censo de 

1872  

“foi bastante eficaz em dar uma resposta ao anseio da elite letrada imperial por uma descrição 

da nação, a qual refletia em suas clivagens aquilo que a elite gostaria de ver: uma nação 

homogênea quanto aos aspectos culturais, mas hierarquizada quanto à sua condição social e 

quanto à cor.” 

 

 Nessa época vale acentuar o importante cenário histórico e econômico do país que 

vem delinear importantes transformações na população brasileira, em especial a 

substituição da mão-de-obra escrava pela mão-obra- livre, acentuado pelo  movimento de 

emigração da Europa para o Brasil, já iniciado após a independência, em 1822.  

Somando-se à difícil situação que atravessavam os camponeses pomeranos na 

Europa, o Império Brasileiro tinha interesse na vinda de imigrantes europeus. Entre os 

motivos, a imigração europeia passou a ser visualizada pelo Brasil Imperial com o 

objetivo de sanar o problema dos chamados “espaços vazios” - que na verdade eram 

habitados por povos indígenas - e também para suprir a denominada mão de obra escassa 

em decorrência da abolição do tráfico escravista, desde 1850, os fatores externos que 

exigiam o fim da escravidão em favor da Revolução Industrial e, depois, a chamada 

Abolição da Escravatura (1888). Havia, também, a política do branqueamento da ‘raça’, 

sustentada por teses racistas, bem como a pretensão de substituir o trabalho escravo por 

trabalhadores(as) livres. Observamos, no entanto, que havia braços para a lavoura, mas o 

governo imperial e as elites não queriam empregar mão de obra afrodescendente por 

considerarem-na inapta para tal. 

Fatos que mudaram sobremaneira a composição populacional do Brasil, revelando grande 

movimento de transformação da etnicidade linguística e cultural do País.  

Com o fim da Diretoria Geral de Estatística em 1879, a realização do 

Recenseamento de 1880 foi transferido para 1887, ficando apenas como projeto. O 

primeiro censo da República foi realizado em 1890 e a ele o segundo em 1900, passando 

a serem realizados decenalmente, com exceção dos de 1910 e 1930, devido a motivos 

políticos e históricos. 

                                                 
3 Nas publicações sobre a história dos censos, podem ser encontrados 12 volumes e mais de 8.500 

quadros estatísticos que retratam uma situação histórica vivida pelo país e também um momento na 

constituição dos serviços estatísticos do Estado brasileiro: https://memoria.ibge.gov.br/historia-do-

ibge/historico-dos-censos/censos-demograficos.html 



A partir da criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

1936, o censo de 1940 já apresenta um novo formato em relação à abrangência temática 

do questionário que incluiu informações de interesses econômicos, tais como de mão-de-

obra, emprego, desemprego, rendimento, fecundidade, migrações internas, entre outros 

temas.  No que se refere à identificação das “línguas faladas” no País, houve pela primeira 

vez a inclusão de perguntas sobre a questão linguística. Entretanto, considerando o 

momento histórico e político do Brasil à época, ou seja, quando imperava a política 

nacionalista e ditatorial do Estado Novo (1937- 1954) , que proibia o uso de outras línguas 

que não fossem o português, foram ignoradas as informações sobre o uso das línguas dos 

imigrantes e sobre o uso das “línguas aborígenes”, como eram tratadas as demais línguas 

à época. Tal atitude dificultou a identificação do real perfil das línguas faladas no País4. 

 

...naquele período, o objetivo do levantamento, embora não estivesse explícito, acabou por 

subsidiar a campanha de nacionalização do ensino e a forte repressão linguística, sobretudo 

quanto às línguas de imigração. Segundo os dados publicados em relatórios, no Censo de 1940, 

1.624.689 pessoas, de um universo de 41.236.315, informaram não falar a língua portuguesa 

correntemente no lar. Em 1950, de 51.944.397 pessoas, 1.305.720 declarou não utilizar a língua 

portuguesa habitualmente no lar. 

 

O Censo de 1950 manteve a estrutura do censo anterior. Seus resultados foram 

publicados em 12 Tomos em 1956. Na parte da introdução do Tomo I é explicado que 

 

“o Censo Demográfico de 1950 investigou as seguintes características 

individuais: sexo, idade, côr, religião, estado conjugal, nacionalidade, 

naturalidade, instrução, atividade, língua falada, e fecundidade. [....] Não 

se obteve o levantamento total da população aborígene. Informações 

indiretas e parciais foram obtidas, no entanto, por intermédio das 

declarações alusivas à côr e à língua falada. (1956, pág.  9-GRIFO 

NOSSO) 

 

Entre os anos de 1960 a 2010, os dados sobre o uso das línguas faladas no Brasil 

foram inseridos através de informações indiretas, como por exemplo por meio de 

perguntas sobre “cor” e “raça”.  

No que se refere à inquestionável diversidade linguística da diversa população 

brasileira, o Censo de 2010 investigou pela primeira vez o número de etnias indígenas 

(comunidades definidas por afinidades linguísticas, culturais e sócias). Foram 

                                                 
4 Censo de 1940 disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-

%20RJ/CD1940/Censo%20Demografico%201940%20VII_Brasil.pdf; cf. Guia de Pesquisa e 

Documentação para o INDL (2014: 24). 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/CD1940/Censo%20Demografico%201940%20VII_Brasil.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/CD1940/Censo%20Demografico%201940%20VII_Brasil.pdf


identificadas 305 etnias e 274 línguas indígenas.5 A inclusão dessas informações foi com 

certeza motivada pelas diversas ações de política linguística para o reconhecimento e a 

defesa da pluralidade linguística nacional, que culminaram na publicação do Decreto 

Presencial no. 7.3870 de 10 de dezembro, que institui o Inventário Nacional da 

diversidade Linguística.  

Devido a Pandemia do SARSCOV 19, o censo de 2020 não foi realizado6. Mas, 

vale aqui ressaltar que desde o ano 1975 o IBGE divulga as estimativas de população 

estaduais e municipais. Para o ano de 2021 o IBGE estima que as populações residentes 

nos 5.570 municípios brasileiros totalizam 213,3 milhões de habitantes.7 

No que se refere à população de imigrantes, o IBGE apresenta atualmente tabelas 

complementares das Estatísticas do Registro Civil 2011-20198. Nessas tabelas são 

apresentadas sobre o local de nascimento, óbito, casamentos, entre outros. Entretanto, 

nenhuma informação sobre a língua usada nos diferentes âmbitos comunicativos das 

comunidades analisadas. 

Com a breve visão censitária apresentada podemos confirmar o grande aumento da 

população brasileira desde os dados no primeiro censo realizado em 1872 (10 milhões de 

habitantes) para uma população estimada mais de 213 milhões em 2021. O aumento do 

número da população brasileira nesses quase 150 anos de atividade censitária é pontuado 

em especial pelo aumento da diversidade e heterogeneidade populacional, acentuada 

pelos grandes fluxos migratórios que ocorreram ao longo do processo de povoamento do 

país, em especial nos dois últimos séculos. Entretanto, os dados reais sobre as línguas 

faladas no Brasil pelos imigrantes não são? possíveis de ser comprovados, porque não 

são ainda investigados nos Censos de País. As únicas exceções foram os Censos de 1940 

e 1950 mas com o objetivo da imposição da política monolíngue em prol da língua 

portuguesa. 

Toda a ação censitária desenvolvida no Brasil está intrinsicamente relacionada 

com as políticas linguísticas identificadas nas diferentes épocas da nossa história. Savedra 

(2018) apresenta uma retrospectiva histórica para o contexto da imigração. O estudo 

delimita as políticas de cada época do país.  

                                                 
5 População indígena no Censo de 2010: https://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf 
6 A coleta do próximo Censo Demográfico havia sido programada para ser realizada entre os meses de 

agosto a outubro de 2021. Entretanto,  a coleta foi novamente adiada para o ano de 2022. 
7 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/31461-ibge-divulga-estimativa-da-populacao-dos-municipios-para-2021 
8 (https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques.html?destaque=31450). 

https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques.html?destaque=31450


Num primeiro momento são discutidas as ações implementadas desde a fase da 

inicial da colonização até a promulgação da constituição de 1988.  

No período Colonial destacam-se as ações em prol da unificação linguística com 

a implantação do português como língua oficial e nacional em toda a extensão do 

território brasileiro9. No Brasil Império o estudo destaca duas ações que contribuíram de 

forma efetiva para a definição da forte tendência em defesa da hegemonia da língua 

portuguesa no território nacional. São elas: a promulgação da primeira Constituição do 

Brasil, que não cita as populações indígenas e suas línguas, e o programa de imigração 

para o sul do país, através do qual milhares de imigrantes chegaram ao país, sem que 

houvesse um planejamento, por parte do governo, de condições sociais e linguísticas para 

acolhê-los. No Brasil República, o tom das ações não se altera. Savedra cita a política 

forçada de assimilação linguístico-cultural da língua portuguesa, posta em prática pela 

política de nacionalização do Estado de Vargas, que tem como consequência ações 

reducionistas tais como a proibição do uso da língua dos imigrantes; o fechamento de 

escolas bilíngues; a atitude ditatorial que resultou na tortura e prisão de imigrantes que 

usassem qualquer língua alóctone. Esse quadro se intensificou durante a Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), quando o Brasil se posicionou contra os países do Eixo, formado 

por Alemanha, Itália e Japão e o então governo brasileiro proibiu que imigrantes alemães, 

italianos, japoneses – e até poloneses e ucranianos – falassem suas línguas. 

Num segundo momento o estudo aponta diversas ações havidas a partir de 1988 

até  2010. A Constituição  reconhece aos índios o direito à língua, à cultura e à educação 

próprios. Mas, os mesmos direitos não foram imediatamente reconhecidos às demais 

comunidades linguísticas do País: imigrantes, negros, surdos, entre outras. A autora 

apresenta as várias ações identificadas  para defesa e reconhecimento da diversidade do 

Brasil, que culminaram na promulgação do Decreto de 2010, um instrumento de 

levantamento e de reconhecimento das línguas faladas pelas comunidades linguísticas 

brasileiras. Línguas que passam a ser parte da história do Brasil e são entendidas como 

referências culturais da nação, tal qual ocorre com outros bens de natureza material ou 

imaterial. Dentre as muitas ações que motivaram a criação do INDL destacamos duas que 

embasam o tema do presente estudo. São elas o Decreto 6.040/2007 que institui o 

reconhecimento dos Povos e Comunidades Tradicionais, que será discutido no tópico a 

seguir e a política de cooficialização de línguas minoritárias. Uma política em constante 

                                                 
9 Na fase incial da colonização até meados do século XVIII, as Línguas Gerais substituem as diferentes 

línguas indígenas usadas na costa brasileira. 



movimento. Desde o ano 2002 quando foram coficializadas as primeiras línguas 

indígenas (Baniwa, Tukano e Nheengatu) e do ano de 2007 quando foi cooficializada a 

primeira língua de imigrantes (Pomerano) até o ano de 2021 já são 19 línguas 

cooficializadas e duas em processos de cooficialização. A cooficialização dessas línguas 

é de âmbito  municipal. Até o presente momento a ação já é realidade em  41 municípios 

e já está em andamento em mais quatro, o que totalizará ou 45municípios.10 

No Guia de Pesquisa e Documentação para o INDL (2014: pág. 15) são 

identificadas as seguintes categorias de línguas: línguas de imigração, línguas indígenas, 

línguas afro-brasileiras, línguas de sinais, línguas crioulas e variedades do português. 

No presente estudo vamos nos deter nas línguas de imigração. Altenhofen (2013) 

identifica 13 diferentes grupos de variedades germânicas, dentre eles os pomeranos que 

emigram para o Brasil desde o ano de 1857 e em 1859 para o estado do Espírito Santo. 

No contexto da imigração pomerana a língua trazida da antiga Pomerânia levou a 

um arquipélago linguístico amplamente ramificado de ilhas pomeranias que se estende 

do sul ao norte do país. Do Rio Grande do Sul até Rondônia. 

O Pomerano não é uma língua homogênea, embora ainda seja relativamente 

uniforme no Espírito Santo. A maioria dos pomeranos veio de Hinterpommern  

(Pomerânia Oriental.  

No entanto, os imigrantes não vieram apenas da Pomerânia, como nos mostra 

Postam (2017) no quadro a seguir.  

 

Quadro 1: Imigrantes de acordo com a região de emigração 

 

Fonte: Postma, Gertjan (2017) 

Os pomeranos representam o maior grupo de imigrantes germânicos no Espírito 

Santo. No estado a língua já está cooficializada em 6 municípios no Esspírito Santo, 1 no  

RS, 1 em  SC e, além disso, alguns em processo de inclusão: 1 no  RS e 1 em RO. 

                                                 
10 Dados disponíveis no site do Instituto de Pólitica Linguística (IPOL): www.ipol.org.br visitado em 1 de 

setembro de 2021 

http://www.ipol.org.br/


 

2 OS(AS) POMERANOS(AS): O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR 

POMERANA E A COOFICIALIZAÇÃO DA LÍNGUA 

Os pomeranos são um povo europeu, de cultura camponesa e de tradição oral, que 

emigrou da antiga Pomerânia, Reino da Prússia, para os estados do Rio Grande do Sul 

(1858), Espírito Santo (1859) e Santa Catarina (1863), Brasil. A população pomerana no 

Brasil é estimada em torno de 300 mil indivíduos, e o estado do Espírito Santo abriga 

aproximadamente 145 mil pessoas (TRESSMANN, 2005; JACOB, 2012). Segundo 

dados de Jacob (2012), habitam no município de Santa Maria de Jetibá cerca de 27.800 

pomeranos(as), de um total de 34.178 pessoas (IBGE, 2010). 

Atualmente, o idioma pomerano marca presença em comunidades do Espírito 

Santo, Minas Gerais, Rondônia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná.  

 

A imigração dos pomeranos(as) ao Espírito Santo e a manutenção da língua 

A imigração do povo pomerano ao Brasil se deu por meio da política de 

colonização instituída pelo Governo Imperial, a qual consistia no estabelecimento de 

núcleos coloniais formados com imigrantes livres e de origem europeia que, ao chegar 

aqui, eram instalados em pequenas propriedades rurais.   

Na Colônia de Santa Leopoldina, os núcleos foram estabelecidos na região de 

floresta, acompanhando a bacia do rio principal e de seus afluentes, a montante. 

Denominada inicialmente de Santa Maria, situada em terrenos íngremes e solos pouco 

férteis, a colônia foi ampliada na direção Sul dos primeiros prazos (propriedades rurais). 

Para cada família de colonos são designados cerca de 30 hectares. A demarcação das 

propriedades rurais na colônia, no entanto, deixava muito a desejar, pois por falta de 

instrumentos adequados, houve erros nas medições dos lotes por parte dos agrimensores. 

Assim, o lote que cada família podia adquirir tornava-se insuficiente para a reprodução 

do campesinato ali formado a partir da segunda geração.  

Ao contrário das promessas feitas pela Associação Central de Colonização, criada 

pelo Governo Imperial Brasileiro, os(as) pomeranos(as) e demais imigrantes europeus 

adquiriram seus lotes de terra mediante compra. Os lotes, inclusive, eram denominados 

de "prazos", pois a propriedade rural era comprada a crédito, com pagamento futuro, que 

se dava em prestações. Se a família camponesa não conseguisse quitar as dívidas até a 

data estabelecida, o governo recobrava a terra. Conforme descrevem Roos e Eshuis (2008, 



p. 50), situação similar ocorreu com os imigrantes zelandeses (holandeses) e imigrantes 

europeus em geral. 

Em vista disso, a sociedade pomerana sofreu, desde os primórdios da colonização, 

segregação por parte das autoridades brasileiras (TRESSMANN, 2005, p. 71), além das 

atitudes de desdém e indiferença em relação a esse povo por parte das políticas públicas. 

Os processos de exclusão nas políticas públicas são um fator enfrentado há tempos não 

apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Repare-se que a exclusão não é apenas um 

problema de cunho social, mas atinge outras esferas, como a cultural, a linguística, a 

cidadã, a econômica, que dão ensejo a um círculo vicioso que priva ou exclui os grupos 

sociais de determinados direitos da pessoa humana. 

Nas últimas duas décadas, os povos e comunidades tradicionais11 vivenciaram 

importantes processos de luta política que levaram o Estado brasileiro ao reconhecimento 

de direitos relacionados à revitalização de suas culturas, línguas e dos seus 

etnoconhecimentos. Essa mudança é resguardada por uma legislação que permite aos 

povos tradicionais desenvolverem propostas educacionais que valorizem suas línguas, 

seus territórios tradicionais, suas práticas culturais e seus lugares de pertencimento étnico, 

ao mesmo tempo em que lhes abrem as portas para novas formas de inserção na sociedade 

brasileira com ênfase em uma cidadania que respeite e integre as diferenças, o(a) outro(a). 

Desde a sua chegada ao Brasil, em particular, apesar de ter passado por processos 

de exclusão por mais de um século. No Espírito Santo, o povo pomerano resistiu ao 

transmitir a sua língua materna às novas gerações e afirmar sua identidade étnica e 

cultural, organizar mutirões, associações e construir escolas comunitárias e templos. 

Em vários municípios do estado do Espírito Santo, a língua usada por muitas das 

famílias ainda hoje é o Pomerano. Apesar disso, até há pouco tempo o idioma era 

ignorado pelas instituições de ensino. Neste sentido, é mister destacar a manutenção da 

língua materna - o Pomerano - nas comunidades do Brasil. 

Em sua pesquisa sobre o processo de manutenção da língua pomerana no 

município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, Bremenkamp (2014) destaca que a 

língua pomerana foi mantida após a terceira geração na diáspora, o que se constitui uma 

exceção, pois de acordo com a tradição sociolinguística norte-americano, considerando a 

Lei da Terceira Geração (WEINREICH, 1970 [1953]), as línguas de imigração estão, 

geralmente, destinadas à extinção na terceira geração de descendentes de imigrantes. 

                                                 
11 Veja adiante informações sobre o Decreto no 6.040/2007. 



As migrações das unidades populacionais de várias regiões orientais da Alemanha 

ao término da II Guerra Mundial (1945), deslocaram-se para outras regiões daquele país 

não como comunidades transplantadas, mas como indivíduos isolados ou famílias.  

Ao contrário do que se sucedeu com a população expulsa da antiga Pomerânia, os 

pomeranos(as) que se instalaram no Espírito Santo formaram uma comunidade de fala. A 

área que compreende a região centro-serrana, Kulland, a bacia do rio Doce (rios Guandu 

e Santa Joana), Warmland, e o norte do estado, Nord, onde se concentram os(as) 

pomeranos(as), é uma comunidade de fala nos moldes descritos por Gumperz (1964) 

definida em termos de conhecimentos partilhados ou mutuamente complementares, e a 

competência de seus membros para a produção e interpretação da fala socialmente 

apropriada. 

Observe-se que os pomeranos(as) das regiões citadas sempre mantiveram contato 

permanente entre si. Atualmente, ainda visitam-se periodicamente, especialmente entre 

Natal e Ano Novo, Páscoa, e por ocasião das festas de casamento, batizados, 

confirmações, festas pomeranas. Em grupos maiores, organizam excursões para 

Rondônia, pelo menos duas vezes ao ano, e muitos(as) pomeranos(as) daquele estado 

viajam de tempos em tempos ao Espírito Santo. Desse modo, as mudanças na língua são 

divulgadas pelo grupo e assimiladas pelas crianças. 

No entanto, o fato de um povo formar uma comunidade de fala, em si, não basta 

para que a língua se mantenha. Os grupos de descendentes de italianos no ES, por 

exemplo, falantes do Vêneto, do Trentino ou do Lombardo, igualmente viveram e ainda 

vivem nos moldes de uma comunidade de fala, mas não mantiveram suas línguas de 

origem. Mesmo as pessoas da 3ª idade não se comunicam mais na sua língua ancestral, e 

se recordam somente de alguns termos lexicais. 

Desse modo postulamos que,  além de formarem uma comunidade de fala, a língua 

materna dos(as) pomerano(as) se manteve especialmente por causa do proeminente grau 

de coesão social que este povo manteve desde a época da colonização.  

Segundo Durkheim (1913), a coesão das sociedades tradicionais deriva do seu 

compartilhar de costumes, valores, normas e crenças sociais, de forma que é um 

fenômeno bastante homogêneo. Uma comunidade coesa configura-se por um forte senso 

de pertencimento e um alto nível de interação entre os membros do grupo. Trata-se de um 

fenômeno de natureza coletiva, que extrapola os atributos pessoais do indivíduo – o que 

o autor chama de exterioridade, uma das três características específicas do fato social  -, 



até mesmo o compartilhamento de valores éticos e morais, religiosos, linguísticos, 

atitudes e hábitos. 

Assim, ao lado da religião e do ser camponês, entre os(as) pomeranos(as), a língua 

é o elemento de maior importância na construção dos limites da identidade étnica e social, 

em relação aos demais grupos germânicos e aos brasileiros em geral. 

A partir do final da década de 1980, em especial, os povos e comunidades 

tradicionais viveram importantes processos de luta política que levaram o Estado nacional 

à aceitação como legítimo de direitos relacionados à preservação de suas culturas, línguas 

e dos seus conhecimentos tradicionais. 

Essa mudança é respaldada por uma legislação que permite aos povos tradicionais 

desenvolverem propostas educacionais que valorizem suas línguas, suas práticas culturais 

e seus lugares de pertencimento étnico, ao mesmo tempo em que lhes abrem para novas 

formas de inserção na sociedade nacional com ênfase em uma cidadania que respeite e 

integre as diferenças, o(a) outro(a). 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, principalmente por 

meio dos artigos 215 e 216, o Estado brasileiro reconhece aos povos tradicionais o direito 

a uma cidadania diferenciada, por meio da admissão de seus direitos territoriais, culturais 

e linguísticos. Os pomeranos são reconhecidos como povo tradicional pois distinguem-

se de outras populações residentes no País, por especificidades de língua, cultura, história 

própria. Trouxeram para a região que ocuparam aspectos socioculturais que lhe são 

próprios e que podem ser observados e reconhecidos pelos demais grupos.  

No Brasil, o Decreto no 6.040/2007, estabelece a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. De acordo com 

este decreto, os pomeranos, os indígenas, os quilombolas, os ciganos (designação geral 

aos grupos Sinti, Roma e Calom) e vários outros povos e comunidades  

 

entendidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 

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

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 

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

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidas pela tradição 

[...] (Decreto no 6.040/2007) 

 

são reconhecidos, legalmente, como povos tradicionais. 

Os pomeranos(as) compartilham um conjunto de fenômenos básicos que são 

comuns às sociedades tradicionais do Brasil mas que, ao mesmo tempo, os diferenciam 



das comunidades não pomeranas. Têm formas próprias de ensino e aprendizagem, 

baseadas na transmissão oral do saber coletivo e dos saberes de cada indivíduo.  

 

O Programa de Educação Escolar Pomerana (Proepo)  

Inspirando-se no movimento indígena, cujos povos têm direitos originários aos 

seus territórios tradicionais, cultura e a uma educação diferenciada, registrados na Carta 

Magna de 1988, surgiram no Espírito Santo iniciativas por parte do Movimento Pomerano 

que propunham o reconhecimento e a manutenção da língua pomerana e suas práticas 

sociais, amparadas por pesquisas científicas nas áreas de Etnolinguística e em Educação. 

O fator principal que desencadeou este movimento foi a criação do Programa de 

Educação Escolar Pomerana (Proepo), implementado em 2005 em cinco municípios 

capixabas, o qual confere valor e legitimidade à língua dos(as) alunos(as) e de suas 

comunidades, seus modos de ser e de expressar, reforçando a identidade sociocultural 

dos(as) pomeranos(as).  

Em vários municípios do Estado do Espírito Santo, a língua usada por muitas 

comunidades ainda hoje é o Pomerano. Apesar disso, até há pouco tempo o idioma era 

ignorado pelas instituições de ensino. Com a finalidade de incluir esses(as) alunos(as) e 

valorizar sua cultura, o Proepo trouxe a língua para a matriz curricular da educação 

infantil e do ensino fundamental.  

Entre os resultados estão a valorização da língua, da cultura e da história e a 

retomada do idioma por muitos(as) jovens que o vinham abandonando, especialmente em 

razão de a educação escolar pautar-se pela modelo da língua única – o Português -, como 

resquício das politicas pombalinas, o qual desautorizou a utilização de línguas indígenas 

nos espaços escolares. 

A fim de que o Pomerano fosse ensinado nas escolas, constatou-se a importância 

de se formar professores(as) nativos(as) para atuarem na educação escolar, sendo eles(as) 

os(as) principais sujeitos-autores(as) de uma educação pomerana, formulada, pensada e 

refletida pelos próprios mestres e mestras. Deste modo, em Santa Maria de Jetibá, em 

particular, os Cursos de Formação de Professoras(es) Pomeranas(os) foram retomados 

em 2017, ministrado por etnolinguista, em que os(as) educadores(as) se familiarizam com 

a escrita pomerana, estudam sua gramática descritiva bem como temas da sociologia e da 

antropologia social, e planejam atividades de ensino. A ortografia da língua nativa baseia-

se no Dicionário Enciclopédico Pomerano-Português (TRESSMANN, 2006a) e na 

reformada ortográfica proposta pelo autor em 2014. 



No País, a primeira proposta científica de ortografia desta língua germânica foi 

apresentada pelo autor do dicionário, em 1997, por ocasião do Seminário intitulado 

“Proposta de grafia da língua pomerana”, realizado em Santa Maria de Jetibá (ES). 

Participaram do evento pesquisadores(as) e professores(as) do Estado do Espírito Santo 

e da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

O projeto de confecção da obra iniciou-se em 1994, como um glossário de termos 

culturais, que aos poucos se desdobrou num dicionário. Onze anos depois, o trabalho foi 

editado, o qual contou com uma equipe de colaboradores(as) bastante reduzida. A obra, 

de cunho enciclopédico, visa discutir cada assunto com mais profundidade e transmitir os 

saberes acumulados sobre esse assunto, em especial o conhecimento nativo. Nesse 

sentido, é de suma importância a participação de informantes pomeranos(as) no 

desenvolvimento das pesquisas sobre a sua língua e práticas culturais.  

O Dicionário Pomerano estabeleceu as bases da ortografia pomerana no Brasil e 

a expansão de seu uso escrito, com fixação de uma ortografia padrão, respeitando-se as 

diversas variedades linguísticas. Propôs, por exemplo, o emprego de vogal simples e 

vogal geminada para marcar, respectivamente, sons vocálicos breves e longos ou 

semilongos, em vez da utilização de consoantes duplas para representar os primeiros, e o 

uso da vogal anelada Å, å. 

Com a disciplina de Língua Pomerana nas escolas, as crianças passaram a ter a 

oportunidade de se manifestar na sua língua materna no cotidiano escolar, além de 

oportunizar o aprendizado deste idioma aos(às) não falantes. 

 

A cooficialização do Pomerano 

A língua pomerana é uma das cerca de 60 línguas de imigração faladas no País 

(IPOL, 2016), sendo um dos idiomas portadores de referência à identidade, à ação e à 

memória dos falantes deste povo de imigrantes europeus, e um dos grupos formadores da 

sociedade brasileira.  

Em vários municípios do Brasil, a partir de 2007, a língua pomerana é cooficial, 

ou seja, é língua oficial ao lado do Português. Mediante a cooficialização, nesses 

municípios o Pomerano possui o status de língua reconhecida oficialmente, com todos os 

direitos de uma língua oficial. A cooficialização do Pomerano ao lado do Português em 

nível municipal possibilita ao poder público e à sociedade civil o reconhecimento do 

bilinguismo constituinte do município e sua promoção sistemática por meio do sistema 

educacional e das políticas culturais.  



Desse modo, será dado espaço e voz à língua pomerana não apenas nas escolas, 

como também em todos os setores públicos e privados. A aprovação da lei demonstra 

como a legislação pode ser utilizada para o fomento e a defesa da diversidade e da 

pluralidade.  

Registre-se ainda que, em 2009, a Constituição Estadual do Espírito Santo insere 

a língua pomerana como patrimônio daquela unidade federativa (ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. Proposta de Emenda Constitucional nº 11/2009).  

Dentre os processos de inclusão do Povo Tradicional Pomerano do Brasil nas 

políticas públicas, destacamos a valorização da cultura e da língua pomerana, 

especialmente a partir da proposição da ortografia pomerana, do ensino deste idioma em 

escolas públicas, por meio do Programa de Educação Escolar Pomerana (Proepo), e a 

cooficialização desta língua tradicional em vários municípios do Brasil. No âmbito 

escolar, a formação dos(as) professores(as) e a valorização da língua materna e das suas 

práticas culturais tornam-se urgentes para a real inclusão dos(das) educandos(as) na 

escola e na sociedade. 

3. Revitalização, cooficialização e educação plurilíngue 

Nesse item discutiremos alguns tópicos centrais para a introdução de um projeto 

escolar de Educação Plurilíngue, tais como o processo de normalização da língua, 

critérios para  transcrição e,  a implementação da proposta de ensino da língua no contexto 

escolar. Partimos da seguinte questão central: Seria possível um processo constante de 

cooficialização de línguas minoritárias num país com uma língua maioritária dominante 

e com grande mobilidade, como o Brasil? A seguir oito questões para considerar. 

1 Como lidar com a variação (regional e social)?  

Como vários estudos recentes demonstraram, as variedades das “ilhas 

linguísticas” de emigrantes do território da língua alemã caracterizam-se certamente por 

diferentes variações. Num estudo recente, Göz Kaufmann e Daniel Duran encontraram 

consideráveis variações regionais e sociais no uso do Pomerano em alguns estados 

brasileiros: Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Rondônia (Kaufmann/Duran i. Dr., cf. 

também Rosenberg 2020). A gramática do Pomerano de Gertjan Postma (2019) também 

reconhece variantes, apesar da sistematização que o autor propõe na  apresentação da 

obra. 



A variação no sentido das normas regionais deve ser levada tida em conta, para 

que a cooficialização da língua seja apoiada pela comunidade linguística de fala. Em certo 

sentido, a regionalidade é a condição de existência de muitas ilhas linguísticas.  

Na verdade, a dissolução das ilhas linguísticas parece ser frequentemente uma 

consequência da diminuição da normatividade, entendida como o enfraquecimento do 

conhecimento das normas e a diminuição da “lealdade” às normas.  

Foi essa diminuição da normatividade que Rosenberg (2016, 2018, 2020) identifica nos 

estudos do Pomerano no Rio Grande do Sul, como o argumento mais convincente para 

justificar uma mudança linguística acelerada. Isto refere-se a uma situação em que as 

instâncias correctivas normativas estão ausentes ou são incertas. Os  falantes de segunda 

língua levam vantagem perante os falantes de primeira língua. . O code-mixing prevalece 

sobre o code-switching, que é funcionalmente controlado  e em alguns casos não fica 

claro qual língua  é  utilizada. Assim, as ,variações regionais não pode ser ignoradas um 

“anything goes”, nem permiter arbitraridade. Trata-se de diferentes normasregionais.  

Deste modo,  as propostas de normalização e transcrição disponíveis em Tressmann 

(2006) en a gramática de Postma (2019) são relevantes.  

Acreditamos que uma certa flexibilização das normas para escrita do Pomerano na escola, 

são contraproducentes, com por exemplo algumas propostas recentes de escrever o 

Pomerano a partir da lógica da língua portuguesa. Uma liberalização de normas para a 

escrita pode vir a ser  um bumerangue e acelerar a “obsolescência” da língua (Dorian 

1989). 

2 Quanta regionalidade - quanta normalização?  

Dada a frágil situação em muitas ilhas linguísticas, as normas regionais são 

provavelmente as únicas que servem ao objetivo final de ensino: a preservação da língua. 

A proposta defendida por Ulrich Ammon (2005) de ensinar principalmente alemão 

padrão nas escolas pode facilmente levar a um aniquilamento da língua de imigração caso 

oAlemão seja ensinado como como língua estrangeira, aniquilar o rebento frágil que se 

quer cultivar se a língua a ser ensinada se apresentar como outra língua estrangeira, sem 

ligação com a primeira língua, aqui no caso, com o Pomerano. Por isso, concluimos que 

a variação regional deve ser aceita e utilizada  para que a língua possa ser preservada, em 

especial à sua oralidade. Entretanto, faz-se  necessário a decisão sobre uma norma para a 

escrita que possa ser  codificada e ensinada. 



3 Uniformidade e variação do Pomerano? 

Mesmo que se aceite uma variação regional a comunidade precisa uma normalização 

padrão, O problema associado a isto é bem conhecido: Se seleccionarmos uma variedade 

existente como variedade padrão, os falantes de todas as outras variedades sentem-se 

preteridos frente ao padrão seleccionado. Também se propusermos uma variedade 

construida, só se os falantes de todas variedades sentem-se preteridos . O Pomerano 

falado no Brasil tem a vantagem de ser relativamente uniforme, sendo um grupo de 

variedades predominantemente da Pomerânia Oriental. Entretanto, só relativamente 

uniforme, como Kaufmann/Duran demonstram em seu trabalho. Além disso, existe a 

diferença regional entre Espírito Santo e Rio Grande do Sul, causada pelas diferentes 

influências do contato com outras variedades linguísticas insulares, em diferentes 

contextos rurais e urbanas que sofrem a influência do português. A convergência 

linguística das variedades do Pomerano no Brasil ainda não ocorreu nas ilhas linguísticas 

a ponto de ser consolidada uma variedade padrão.  

A partir da noção de variedade “telhado” não podemos afirmar que existe um Pomerano 

brasileiro, como Altenhofen propõe um Hunsriqueano Riograndense em seu estudo de 

1996. 

4 Quão próxima deve estar a normalização do alemão padrão?  

A ideia de construir um sistema educacional completo em Pomerano parece irrealista. 

Pode-se com alguma justificativa considerar o Pomerano como uma língua germânica 

independente. Sabemos que a questão de língua ou dialeto é uma questão histórico-

política e não uma questão que tem a ver com o sistema linguístico.12 

O Pomerano tem tido um longo desenvolvimento independente das áreas de origem 

alemã, o que justificaria o seu estatuto como “língua”independente. 

Assim, propomos partir do ensino do Pomerano como uma língua ponte, para outras 

línguas germânicas, especialmente para o alemão. Contudo, os estudos sobre a 

inteligibilidade entre o Pomerano e o alemão padrão ainda está em fase de 

                                                 
12 Em 1945, Max Weinreich citou a famosa frase atribuída ao General Residente francês em Marrocos, 

Hubert Lyautey: "Une langue, c'est un dialecte qui possède une armée et une marine)", em 

traduçãonossa: "O que é uma língua? Uma língua é um dialeto com um exército e uma marinha". 

(Weinreich (1945) tinha-o citado em Yiddish: "a shprakh iz a dialekt mit an armey un flot"). Tendo em 

conta a sua separação do seu país de origem durante uns 150 anos, Pomerano podia ser entendido como 

uma língua germânica independente, mesmo que os Pomeranos nunca tivessem tido um exército e uma 

frota. 



desnvolvimento. Estudo semelhante foi desenvolvido por Spinassé para o Hunsriqueano 

no âmbito escolar. 

5 Como deve ser escrito Pomerano e qual Pomerano?  

O pré-requisito para ensinar o Pomerano na escola é propor uma ortografia do Pomerano. 

Tal foi desenvolvido em Tressmann (2006a), que é seguido por por autores de material 

didático, como Lilia Stein e Aloi Schneider em suas propostas para ensino do Pomerano 

na escoala. Isto é de grande benefício para a proposta de uma alfabetização em Pomerano, 

mesmo que alguns detalhes secundários possam ser debatidos:  

A título de exemplo mencionamos dois aspectos em que os autores deste artigo 

discordam: a notação do comprimento de [i:] e a grafia de <s> para [ʃ] antes de l, m, w. 

• <ii> em vez de <ij> para a notação do comprimento de [i:] serviria a coerência: 

Tressmann geralmente escolhe a vogal geminada como marca de comprimento, 

excepto para o i, onde escreve <ij> (em analogia ao holandês, no qual o ij tem um 

valor fonético diferente). 

• Porque não escrever <schwiin> em vez de <swijn>? O alveolar [s] inicial (antes 

de consoantes) já estava quase ausente no Pomerânia Oriental no tempo da 

emigração, por isso é pouco provável que estivesse presente na língua dos 

emigrantes pomeranos brasileiros (como mostra o Atlas da Língua Alemã: cf. 

www.regionalsprache.de, por exemplo, mapa Schwester). Hoje em dia, a 

pronúncia [ʃ] é comum no pomerano de qualquer forma. 

No entanto, a grafia sw- em vez de schw- tem a vantagem da simplicidade (em 

contraste com o alemão padrão, que alterna entre s (antes de p e t) e sch (antes 

todas as outras consoantes e vogais) para o mesmo som [ʃ]). 

Mesmo que, de um ponto de vista linguística, pudesse corrigir estes aspectos, as 

modificações deveriam, contudo, ser tratadas com cautela, numa altura em que a 

normalização para uma proposta de alfabetização em Pomerano está em fase inicial de 

estudo. Acreditamos que se partimos do sistema de transcrição proposto por Tressmann, 

já é um excelente ponto de partida.  

Outras alterações já foram ou serão incluídas no rascunho da segunda edição de 

Tressmann: 

• a ortografia de <oo> em vez de <ou>  



• a grafia de <g> mesmo onde g é pronunciado como fricativa [j, x, ɣ]. 

• terminações átonas com -e em vez de -a, uma vez que esta está mais próxima da 

pronúncia. 

Assim, mesmo que seja necessário discutir pontos secundários, é preferível uma 

ortografia uniforme do que uma dispersão desnecessária. Para uma atitude um pouco mais 

“relaxada”, a orientação poderia ser: Não é preciso escrever tudo o que se fala: Mesmo 

em alemão padrão na Alemanha, <habe> é escrito e (principalmente) hab é falado, <ist> 

e <nicht> são escritos e (no norte) is e nich são falados. Herbert Pilch disse uma vez: uma 

vogal longa tende sempre a ter uma certa ditongização. Não é preciso escrever <ou> se 

for um alofone para a vogal longa [o:]. 

Uma questão fundamental é até que ponto as grafias especiais são úteis na ortografia 

(tais como <å> e <ë>). Estes caracteres adicionais não representam um problema sério. 

Mas não são sem problemas quando as correspondências fonema-grafema são 

reinterpretadas: <sch> [ʃ], por exemplo, poderia ser escrito como <x> de acordo com o 

modelo português. Mas a questão é: devemos introduzir convenções de escrita que 

separem as variedades das ilhas de línguas do alemão? 13 

Na nossa opinião, a ligação a outras línguas germânicas, especialmente ao alemão, 

deveria ter mais peso do que uma possível facilitação da aprendizagem através da 

mudança para uma ortografia portuguesa. É certo que a facilidade de aprendizagem na 

escola para iniciantes em leitura e escrita - especialmente na alfabetização bilingue - é um 

argumento relevante. No entanto, da perspectiva da “translinguagem” (ver ponto 7 

abaixo), desaconselhamos a utilização de padrões de notação "não sistêmicos". 

6 Oralidade da comunidade como um problema atitudinal? 

Outro problema é que a formação da escrita (letramento) numa comunidade até 

agora meramente oral é um desafio. Isto diz respeito às atitudes linguísticas dos falantes. 

Os pais interrogam-se: pode o Pomerano ser usado como língua de instrução, pode a 

                                                 
13 Na Alemanha o baixo alemão é reconhecido como íingua regional desde 1999 registrado na Carta 

europeia de linguas minoritárias e regionais. Portanto, a normalização e selecção de uma ortografia 

apropriada de baixo alemão é atualmente um importante objeto de investigação também na Alemanha, 

tendo em vista a implementação do ensino do baixo alemão em escolas do norte da alemanha. Centros 

de competência como o de Greifswald estão realizando um relevante trabalho neste sentido. As 

ortografias disponíveis, contudo, oferecem pouca ajuda para a normalização do Pomerano no Brasil 

uma vez que na Alemanha a competência do alemão padrão constitui o ponto de partida para a aquisição 

do baixo alemão. Isto pode ser visto, por exemplo, na regra nº 1 das regras da ortografia do baixo 

alemão (no Dicionário alemão baixo - alemão alto) "Só são utilizados os caracteres que são também 

comuns no Alto Alemão". (Sass 2016: 16, trad. PR): Cf. também: Herrmann-Winter (2017a, 2017b). 



matemática ser aprendida em Pomerano, pode a história, a cultura, a política ser discutida 

em Pomerano? Como é que o livro de Pomerano será introduzido numa comunidade oral? 

A transgressão associada à cooficialização do Pomerano afecta as atitudes dos falantes, 

pais e crianças (e professores), que não deve ser subestimada, mas deve ser um tema de 

investigação à parte. Não seria a primeira língua minoritária onde os pais recusam a 

alfabetização bilingue porque, por boas razões, por eles justificadas, , dão mais valor a 

uma boa escolaridade na língua majoritária. 

7 Alfabetização bilingue. Plurilinguismo e competência linguística (separada)? 

É necessário sensibilizar  os membros da comunidade de fala pomerana de que a 

cooficialização escolar do Pomerano é vantajosa para eles e para os seus filhos. Na nossa 

opinião, esta vantagem reside num elevado multilinguismo, ou seja, no apoio institucional 

à “elaboração” do bilinguismo oral já existente. 

Nosso grupo de pesquisa composto por pesquisadores brasileiros e alemães Um 

grupo de colegas brasileiros e alemães14 vem discutindo como, usar os conhecimentos 

linguísticos orais dos falantes pomeranos para expandir a variedade linguística na escola. 

E, nosso proposta é a de usar o Pomerano como língua-ponte, ou seja: usar a afinidade 

com o alemão e outras línguas germânicas para aprender outras línguas mais facilmente 

do que é oferecido aos falantes monolingues de português. Este conceito de utilização de 

línguas como línguas ponte é chamado aprendizagem intercompreensiva de línguas 

(intercomprehensive language learning) e corresponde ao comportamento da 

translinguagem (translanguaging) do falante que utiliza todos os recursos linguísticos 

que possui na sua competência linguística total (cf. Hufeisen 2011). 

Em alguns municípios do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul, em conjunto 

com a administração local, será implementada a proposta em caráter piloto.  Será 

elaborada uma didáctica de alfabetização bilingue para a primeira série, em que a leitura 

e a escrita serão ensinadas em português e em Pomerano, podendo ser utilizadas as 

capitais linguísticas (Bourdieu 1983) disponíveis das crianças. As aulas conjuntas (5 

lições: uma lição por dia) devem ser aprofundadas por duas lições de português e 

Pomerano respectivamente, a fim de assegurar o desenvolvimento de competências 

linguísticas separadas.  

                                                 
14 Fazem parte da pesquisa os professores Mônica Savedra, Aloi Schneider, Ismael Tressmann; Reseda 

Streb, Lilia Stein e Peter Rosenberg. 



O alemão padrão será introduzido a partir da terceira série e o  o inglês a partir da 

sexta série.  Tal proposta de ensino plurilíngue pode também atingir alunos não-

pomeranos, que atualmente se sentam marginalizados nas aulas de Pomerano nas escolas.  

Para isso, deve ser desenvolvida uma didáctica linguística que não só ensine uma língua 

separadamente de cada vez, mas utilize as possibilidades especiais que residem no facto 

de os aprendendizes  já conhecerem certas estruturas através das suas línguas 

(parcialmente) já aprendidas: por exemplo, do Pomerano a distinção entre vogais longas 

e breves ou formas plurais de umlaut (por exemplo, umlaut: äpel (Sg. apel 'maçã'), bööm 

(Sg. boom 'árvore'). 

8 Qual o sentido da revitalização? 

Para que este conceito seja convincente, temos primeiro de responder à questão 

de qual poderá ser o sentido de uma tal revitalização das variedades das ilhas linguísticas. 

Esta é a questão que queremos abordar em conclusão: Como deveria ter ficado claro, a 

revitalização não pode, realisticamente, consistir num retrocesso para o século XIX. O 

tempo em que as ilhas linguísticas conseguiram sobreviver devido ao seu mero 

isolamento sócio-cultural e socioeconómico já acabou e não somente no Brasil.  

A necessidade de revitalização etnolinguística dos membros das minorias devem, 

evidentemente, ser consideradas. No entanto, jovens querem viajar e pretender ir a 

diferentes países, não só os países de emigração de suas famílias. Portanto a herança 

étnica não é o mais relevante. Atualmente os jovens querem ser internacionais, pois têm 

acesso à várias línguas e culturas em diferentes Redes Sociais. Portanto, a herança étnica 

não é o que sempre irá prevalescer para os jovens, mas sim uma atitude de 

transculturalidade, como sugerido por Welsch (2012). 

Mesmo as comunidades pomeranas no Espírito Santo, que ainda hoje conservam 

as suas práticas culturais, não escaparão ao "problema da juventude". E a discussão sobre 

a aceitação dos chamados “novos falantes” (new speakers)15, que aprenderam a lingua 

institucionalmente, também se tornará importante para eles. 

Mas as categorias étnicas também não são, em princípio, contraditórias com o 

sentimento de pertencer nacional e com uma orientação transcultural moderna através das 

fronteiras nacionais. Na etnologia recente, os grupos étnicos não são “dados”, não "coisas 

                                                 
15 Esta discussão está conduzida hoje usando o exemplo das línguas minoritárias europeias (por exemplo, 

os falantes novos e “imperfeitos” do galês ou do basco). 



no mundo" (Brubaker 2007), mas sim resultados de processos de demarcação (boundary 

marking, Barth 1969; cf. Durkheim 2013). São uma expressão de pertencer (Pfaff-

Czarnecka 2011) a diferentes entidades sociais. Estes já não se baseiam, normalmente, 

apenas numa cultura nacional, única e homogênea.  

Por transculturalidade (Welsch 2012) entendemos a reconciliação das três 

categorias de “belonging” (étnica, nacional, transnacional). Na nossa opinião, a educação 

escolar bilíngue e plurilínggue deveria - inteiramente neste sentido - incorporar o 

pomerano como língua (parcial) familiar e como património cultural e dar-lhe 

reconhecimento como língua escolar cooficial ao lado  da língua nacional portuguesa. 

Contudo, o Pomerano não será bem sucedido nas escolas apenas através de uma 

"reivindicação da lingua materna‛, mas sim por uma “reivindicação multilíngue”. Como 

língua ponte para o alemão e o inglês, o Pomerano deve permitir aos falantes utilizar a 

sua competência plurilíngue frequentar vários estudos no exterior, como por exemplo, 

estudos sobre aperfeiçoamento nas técnicas agropecuárias, tema muito constante nessas 

comunidades, na Europa ou noutro lugar, em suma: para entrar no mundo do século XXI. 

Com isto, acreditamos ser possível convencer as famílias pomeranas e as famílias não-

pomeranas, bem como a administração local. Porque é isso que se tem de fazer.  

Considerações finais 

Após a apresentação dos elementos que embasam nossa proposta de inclusão do 

Pomerano como língua de ensino e sua manutenção em um contexto de Educação 

plurilíngue, propomos algumas reflexões finais. 

A política linguística brasileira percorreu um longo caminho desde a  imposição 

do português como única língua de reconhecimento nacional, o que leva ao imaginário 

do Brasil como ainda sendo um pais monolínuge, até a política de reconhecimento da 

diversidade linguística do País com a implementação do INDL – O Inventário da 

Diversidade Linguistica , que reconhece no País as várias línguas minoritárias ao lado 

da majoritária (português) como sendo património cultural e imaterial nacional. 

Entretanto,  considerando a fragilidade dos Decretos de coorficializacão das línguas que 

se dá somente em nível municipal, tais ações podem ser interrompidas a qualquer 

momento.  Deste modo, as políticas de inclusão no Pomerano  como língua de instrução 

na escola e o aumento dos Decretos de cooficialização das línguas minoritárias, não 

garantem  de forma definitiva  a transmissão geracional do Pomerano e de suas práticas 



culturais. Outras medidas de valorização e manutenção devem ser pensadas e postas em 

prática para garantir a permanência desta língua e cultura nas gerações vindouras. 

A cooficialização pode ser convincente para uma maioria se for integrada num 

conceito de plurilinguismo pessoal e multilinguismo social. Ensinar a língua minoritária 

na escola e o português ao mesmo tempo é aceitar  as competências linguísticas dos seus 

falantes como um capital linguístico e culural que abre o caminho para o mundo 

multilingue do século XXI.  

Se a transmissão geracional tiver lugar na família, a escola pode desempenhar 

um papel crucial na manutenção da língua. A alfabetização bilíngue na língua 

minoritária Pomerano juntamente com o português e, a utilização do Pomerano como 

língua ponte para línguas germânicas relacionadas (alemão padrão e inglês) convencerá,  

sem dúvida,  os falantes de línguas minoritárias e ainda aqueles que (já) não falam mais 

a língua de imigração a serem inserdidos nesse contexto moderno de educação. Uma 

educação plurilíngue. 
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