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Resumo 

Este trabalho analisa a construção de elementos de identificação étnica a partir da relação 

entre os descendentes dos colonos de origem pomerana e viajantes, oriundos de distintas 

áreas da Alemãnha que percorreram a região centro serrana do estado do espirito santo. 

Busco analisar de quemodo na literatura de viagem disponivel sobre os pomeranos são 

vividos os encontros entre grupos que se diferenciam entre si construindo sinais e simbolos 

diacríticos que demarcam distinções e algumas aproximações na elaboração desuas 

identidades. 

O grupo estudado vive atualmente no município de Santa Maria de Jetiba, que possui cerca 

de 23.268 habitantes, dos quais 90% são constituídos por descendentes de pomeranos que 

que chegaram no ano de 1847,anteriormente aoprocesso de Unificação da Alemãnha. 

Embora o EspÌrito Santo nãoreceba mais alemães desde a década de 1870, as 

comunidades de pomeranos mantiveram as expressões de uma cultura e um modo de vida 

camponês. 

A historiografia sobre imigração alemã no estado do Espírito Santo é extensa e desigual e 

bastante diversificada, compreendendo desde poucos trabalhos de cunho acadêmico, 

descrições de folcloristas e romances como Canaã de Graça Aranha e principalmente 

trabalhos de pastores da igreja luterana, historiadores locais até alguns viajantes que 

estiveram na região. Dentre os trabalhos de maior expressão temos a geografia, em menor 

grau os da história, da antropologia e da sociologia e poucos possuem teor acadêmico. A 

maior parte está produzida em alemão, editada na Alemanha e nas colônias, sendo 

localizadas em pequenas bibliotecas ou em acervos particulares ou em Institutos, como por 
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exemplo, o Instituto Hans Staden e os institutos históricos geográficos correspondentes aos 

estados de colonização alemã. 

Conforme Seyferth (2004:7), a produção sobre imigração é diversificada também pelo seu 

caráter interdisciplinar, pois se constitui tema de interesse de áreas como a geografia, 

demografia, sendo portanto impossível de dar conta de sua totalidade. 

Alguns trabalhos se destacam pela capacidade analítica que apresentam um conjunto de 

questões que permanecem presentes ao observamos o presente cotidiano das colônias 

alemãs do estado. Neste sentido, os trabalhos de Willems e Wagemann se destacam por 

consolidarem uma tradição analítica fundamentada respectivamente nas teorias da 

assimilação e da aculturação. 

Cabe ainda ressaltarmos a produção do pensamento social brasileiro que refletiu a presença 

do imigrante na vida brasileira juntamente com os diferentes grupos que formam a 

população nacional. Autores como Oliveira Vianna e Silvio Romero abordam o problema da 

assimilação, das chamadas influências positivas desde que não ameacem a formação 

nacional. Isto é, não são contrários a imigração, mas buscam a necessidade efetiva de um 

“abrasileiramento” desta população. Especialmente Silvio Romero aborda a continuidade de 

costumes entre os alemães do sul, especialmente do uso da língua como um indicador de 

“enquistamento étnico”, visto como sinal de ameaça aos ideais nacionais e a um futuro 

projeto de embranquecimento da população. O livro de Romero “O alemãnismo no sul do 

brasil _seus meios de os conjurar”_é o melhor exemplo do modo como essa questao foi 

discutida nacionalmente. Em 1902, o autor revê os erros da politica de imigração nacional e 

aponta os desequilíbrios populacionais entre o norte e o sul do país e para “os chamados 

sintomas do perigo alemão “, isto é, evidencia os estereótipos da cultura alemã como sendo 

responsáveis pelo a possibilidade de independência das colônias do sul em relação a todo o 

país. 

No âmbitos dos estudos acadêmicos destaco a importância dos trabalhos pioneiros dos 

historiadores e geógrafos locais Abreu (1943), Lima (1944), Cruz (1950), Egler (1951), 

Morais (1954), Azevedo (1962), Petrone (1962), Santos(1964/66), Novaes(1966), Abreu 

(1966/67), Neves (1966), Ferrari (1974) e Rocha (1984) que mostram os aspectos da 

colonização alemã do estado, muitos operavam com uma análise de cunho assimilacionista 

ou enfatizavam aspectos climatológicos, morfológicos e demográficos das regiões de 

colonização alemã do estado. Há trabalhos com aspectos mais descritivos, que abordam 

aspectos como casamento Jacob (1992 e 1997) e (Neves;1953), cemitérios teuto-brasileiros 

(Neves;1965) canções de ninar(Neves; 1974), problemas geracionais entre os falantes do 

pomerano (Discher; 1994). Como exceção temos os recentes trabalhos realizados no âmbito 

de programas de pós graduações e com análise comparativa de Lôfego (1991), Tressmann 
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(1998), Weber (1998) e Bahia (2000) que abordam questões relacionadas as seguintes 

temáticas: reprodução do modo de vida camponês, da análise linguistica da população, da 

escolarização do grupo e sua relação com o ensino público e dos aspectos da identidade 

étnica. 

Neste trabalho focalizo os estudos dos pastores da igreja luterana, realizados em diferentes 

épocas, que são conhecidos e compreendidos na região como historiadores locais e dois 

estudos de viajantes respectivamente dos anos 30 e 70 do século XX. 

Segundo Seyferth (1988: 18), os estudos realizados pelos pastores da igreja 

luterana tratam da formação e da história da igreja evangélica de confissão 

luterana e da indissociável relação entre a chegada e instalação desta 

instituição com o processo de colonização alemã, ou seja, da relação entre a 

história da colonização alemã e do germanismo (Deutschum). Destaco entre 

as várias obras citadas por Seyferth as de Rotermund (1917) e as de Dreher 

(1984). Estes estudos são importantes para a melhor compreensão dos 

príncipios do Deutschtum. Cabe lembrar do trabalho de Wernicke (1910) 

sobre o referido estado. 

Entretanto chamo especial atenção para trabalhos e relatórios (1991) escritos no âmbito da 

igreja luterana e que vao retratar o cotidiano das colônias e especialmente os aspectos 

religiosos que são conflituosos com as normas e as condutas adotadas pelos pastores 

luteranos.Temos especialmente os trabalhos de Punch (1967), (Wilbert;1977), Schmidt 

(1980), Droogers(1984) e Roelke (1996). 

Karl Heinrinch Oberacker ao viajar por várias colônias pomeranas escreve em 

1961 o trabalho „Brauchtum und Aberglaube bei Kolonisten Pommerischer 

Abstammung in Brasilien“, atribuindo as práticas mágicas dos camponeses de 

origem pomerana a influência que sofreram ao entrarem em contato com a cultura 

brasileira, especialmente o cabloco. Neste artigo vemos a problemática relaçao 

entre a cultura campesina de origem alema e as prátuicas de um luteranismo 

oficial professado pela figura do pastor. Relaçao retomada em estudo de 
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Droogers(1984)que busca modificar a visao da igreja luterana apresentando seu 

relato de viagem como parte de um cotidiano do grupo. É uma das primeiras 

iniciativas que partem da igreja e busca um diálogo mais aberto no entendimento 

dos aspectos mágicos desta cultura. 

Oberacker (1961) cita algumas fórmulas coletadas por um pastor luterano em 1915 durante 

observações feitas às colônias pomeranas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Espírito 

Santo. Estas fórmulas são bastante comuns até os dias de hoje. 

Para cada doença, cada ferimento e cada tipo de acidente há uma fórmula, que é dita pela 

benzedeira e termina com o seguinte epílogo, provavelmente acompanhado por três sinais 

da cruz: “Em nome do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém”

Dentre as várias fórmulas destaco as seguintes:2

“1- Para ferimento no olho: Andavam três virgens pelo campo, a primeira colhia a relva do 

pasto, a segunda colhia as folhas das árvores, a terceira esfregava a ferrugem dos olhos. 

Em nome do Senhor... 

2- Para picada de cobra: 

Duas cobras brincavam embaixo de um pinheiro, uma morde, a outra pica; diz a Mãe Maria : 

Nosso Senhor Jesus Cristo jurou que o veneno não continuaria. Em nome do Pai..”. 

Quanto a literatura de viagem sobre o estado do Espírito Santo, abordarei respectivamente 

os trabalhos de Giemsa & Nauck e o de Hans Glanzow. 

Giemsa e Nauck, ambos pertencentes a Universidade de Hanseática, publicam em 1939, no 

Instituto Tropical de Hamburgo na série de medicina e veterinária, um estudo de medicina 

tropical. 

Sant´Ana traduz o referido estudo_ numa edição do Boletim Geográfico de 1950_mostrando 

os reais objetivos dos autores e afirmando ser este trabalho uma continuidade dos estudos 

iniciados por Wagemann em 1912 publicada pelo Conselho Nacional de Geografia. 

O tradutor reproduz numa nota as afirmativas do P. Muhlens, colaborador do Instituto 

Tropical de Hamburgo, que explicam os objetivos e a importância da pesquisa: “Nos últimos 

anos, têm-se acentuado o interesse pelos problemas relativos às possibilidades de 

aclimação e fixação da raça branca nos trópicos. Para este fim, pareceu-nos serem mais 

                                                 
2 Trata-se de fórmulas recorrentes na literatura produzida por pastores e viajantes e coletadas no 
decorrer do trabalho de campo. 
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adequadras as colônias de descendentes de alemães no Espírito Santo, justamente por ter 

Wagemann feito lá, em 1912, pesquisas semelhantes (1950:451)”. 

As pesquisas foram realizadas nas localidades, aonde se concentram as colônias de 

descendentes de pomeranos, sendo as seguintes: Santa Maria, Laranja da Terra, Recreio e 

Pontal. 

Em seu relato temos o uso de determinações antropométricas, especialmente do crânio 

_circunferência da cabeça, comprimento da cabeça, largura frontal mínima, largura do arco 

zigomático, altura nasal, largura da mandíbula inferior, distância nasomentoniana, distância 

entre os olhos, distância entre as pupilas, profundidade nasal _e a seguinte justificativa para 

este estudo: 

“O destino desses indivíduos de origem alemã, transplantados para um mundo diferente nas 

bordas dos trópicos, o conhecimento de seu espaço vital e das suas condições de vida são, 

ainda, de grande alcance político-nacional para futuros empreendimentos coloniais teutos. É 

verdade que o espaço colonial reivindicado por nós, como um direito, deveria se prestar, 

antes, à exploração de fontes de matérias primas, do que à colonização. Já por motivos de 

ordem política nacional é condenável uma colonização em massa, nos trópicos, por valiosos 

elementos étnicos teutos. Ainda assim, incumbe à medicina tropical alemã o estudo de 

todos os problemas relacionados com a sanidade dos europeus nos trópicos. Tendo em 

mira esta idéia, as pesquisas demo-biológicas dos meus colaboradores Giemsa e Nauck, 

em povoadores de origem teuta, no Brasil, embora ultrapassem o campo estrito da medicina 

tropical, pretendem contribuir para o esclarecimento dos problemas de povoamento e 

aclimação da raça branca, nos trópicos “. 

Percebemos a retomada a concepção de espaço vital, elemento chave nos princípios 

nacionalistas alemães do século XIX e a conseqüente preocupação com a saúde das 

populações teutas existentes fora da Alemanha. Mantendo a continuidade com o clássico 

trabalho Wagemann (1915), o conceito chave de sua análise será o de aclimação, ou seja, 

pensar o clima como possível obstáculo â colonização europeía nos trópicos. 

Temos em Wagemann uma referência ao romance Canaa do diplomata Graça Aranha na 

ocasiao em que trabalhou como juiz na comarca da região. Nesta caso Wagemann, cita as 

partes que tratam dos problemas jurídicos das comunidades locais. No mesmo romance, 

temos o clássico diálogo entre os personagens Milkau e Lentz que reavivam o debate racial 

entre as teses eugenistas e os pressupostos sobre a assimilação dos alemães à cultura 

brasileira como possibilidade utópica de construção da nacionalidade brasileira (Bahia: 

2000) . 
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A preocupação com os caracteres hereditários aparece relacionado aos problemas do meio 

e referido aos estudos realizados pelo pesquisador Hans Grimm intitulados Korperliche 

Entwicklung Auslandersdeutscher Jugend e Anthropologie in der Volksforschung ambos 

publicados em 1938. Hans |Grimm, citado por (1950:654) Giemsa e Nauck, “formula o 

problema como se desenvolvem as mesmas disposições hereditárias em meios diversos ?”, 

classificando a fixação de teutos no estrangeiro como experimento importantíssimo de 

transplantação da etnia, demonstrando a necessidade de novas pesquisas sobre a “Biologia 

dos alemães no estrangeiro”. 

Os autores (1950: 653 e 654), buscavam nos levantamentos genealógicos e de relações de 

parentesco no Espírito Santo, material para a comparação de grupos hereditários chamados 

de similares, “da mesma procedência fixados em meios diversos, isto é, as mesmas 

parentelas e famílias, na Alemanha e no Brasil (antropobiologia ou antropologia da 

compleição)”. 

O uso de estereótipos está presente em seu artigo, sendo comparados às outras colônias 

de alemães provenientes do Hunsruck, considerados pelos pesquisadores como sendo mais 

desenvolvidos do que os pomeranos. A melancolia, a desconfiança são citadas como 

características “naturais” dos pomeranos: “É um povo mais bondoso do que amável, não se 

destacando pela bravura, nem pela alegria , mas sério e melancólico; é um povo 

singelamente fiel e reservado, que odeia a mentira e a lisonja (1950:663)”. 

A comparação com os outros alemães é realizada da seguinte forma: “ A falta de espírito de 

empresa e o sentimento de independência tornam o colono pomerano desconfiado de 

quaisquer inovações, embaraçando sua capacidade de decisão: mas, ele não se inclina a 

externar sua desaprovação, ou a defender, com determinação seu ponto de vista. Quase 

não encontramos, nos sítios visitados, colonos originários de Hunsrueck (“Hundshuckler”), 

os quais possuem maior capacidade de adaptação e maior agilidade intelectual, abrem-se 

mais facilmente, tendo, por isso, se unido mais à população brasileira. Os pomeranos, na 

maioria, pouco familiarizados com a língua brasileira, não gostam de sair de suas colônias, 

sentem-se inseguros com os brasileiros, especialmente com autoridades e a justiça, evitam 

o contacto com estranhos e só raramente vão às cidades. Permanecem no âmbito de suas 

colônias, comunidades, e, assim, se explica porque a igreja, o único fator de união, se 

tornou o centro da vida cultural, constituindo os acontecimentos eclesiásticos, o serviço 

divino e as festas, as únicas oportunidades para se congregarem (1950:664)”. 

Nas conclusões finais de seu trabalho, Giemsa & Nauck (1950) mostram que “não se nota, 

no Espírito Santo, degenerescência fisica da descendência em virtude de dano ocasionado 

pelo clima, tao pouco modificação de desenvolvimento constitucional. A degeneração 

aparente é constituída por alterações do tipo, de natureza somática individual 
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(fenotipicamente condicionadas / phenotypisch hedingte), causadas, em regra, por opilação, 

modo de alimentação, ou por outras influencias externas. Não seriam de esperar 

modificações, hereditárias determinadas pelo clima, após tao poucas gerações”. 

Para os autores (1950:667), não apontam para um pleno êxito na colonização dos trópicos, 

mas apontam como obstáculos mais frequentes “os fatores econômicos, a a carência 

cultural do que nos fenômenos climáticos-metereológicos e, por isso, acreditamos ter 

ocorrido lá uma adaptação bem sucedida “. 

Ainda mostram que “a população de origem teuta, no Espírito Santo, representa um 

contingente substancial para a germanidade ultramarina. Ensina-nos que, para um 

povoamento bem sucedido nas regiões tropicais, certos pressupostos são necessários e 

certas condições imprescindíveis. Desejamos acentuar que não é nosso intuito defender a 

emigração de alemães, como colonos, ou a fundação de novas colônias nos trópicos, 

mesmo porque outra leva de teutos para o Espírito Santo é matéria que está fora de 

qualquer cogitação. A nosso ver, conforme jà dissemos repetidas vezes, os erros e os danos 

da antiga política de colonização e imigração, que redundaram na perda de precioso 

(1950:668) “. 

Seyferth (1988:12) mostra que as narrativas de viagem não se esgotaram no século XIX e 

prosseguem no século seguinte, podendo ser divididas em dois tipos: os textos mais 

conhecidos e festejados são de autores que viajaram pelo Brasil e registraram sua 

passagem, dentre outros lugares, por áreas de colonização alemã (no Espírito Santo, Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina), outros viajantes escreveram sobre as colônias 

preocupados não só com a condição de vida do colonos como com problemas mais gerais 

da emigração alemã. 

Sobre este segundo tipo de narrativa, temos a visita no decorrer dos anos 70 do século XX, 

Hans Glanzow, refugiado da região da Pomerania, às colônias localizadas na região centro 

serrana do estado do Espírito Santo, tendo seu trabalho grande ênfase nos estudos 

linguisticos. O autor relatou atravês de viagem a esta região o registro da lingua pomerana, 

os intercambios e usos da lingua portuguesa e da lingua alemã. 

A importância de seu relato se deve ao fato de descrever minuciosamente o uso cotidiano 

das três linguas na interação entre os pomeranos e as autoridades locais e nacionais, 

verificar os tipos de falantes e as imagens e representações decorrentes destas situações. 

Os conflitos entre as diferentes gerações decorrentes da escolarização das crianças, entre 

os diferentes grupos os distintos projetos de ascensão social_que de um certo modo inclui o 

processo educativo_ e as formas distintas de perceber o que é a educação para o grupo são 

temas constantemente referidos em seu relato. 
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Muitos jovens, freqüentadores da escola primária, falam tanto o pomerano quanto a língua 

portuguesa, mas, apesar deste fato, eles preferem falar com maior freqüência esta última. O 

português é considerado uma língua de maior prestígio, sendo de maior domínio das 

esferas formais e nos meios de comunicação. 

Muitos pais justificam o fato de preferirem que seus filhos falem mais o português devido 

aos sentimentos de humilhação e vergonha que vivenciaram em situações formais na 

cidade. Muitos temem que a mesma situação ocorra com seus filhos. Os jovens também 

relatam as dificuldades de não saberem falar o português no cotidiano e criticam a 

excessiva ênfase na língua alemã na esfera religiosa. Algumas dificuldades são destacadas 

por Granzow (1975, p. 39-40) ao mostrar o caso de um jovem auxiliar eclesiástico, nas 

seguintes palavras: 

“Ele aprendeu a falar bem o alto-alemão durante as aulas de Bíblia num colégio evangélico 

em Lagoa, onde são formados diáconos e auxiliares eclesiásticos. Mas W. H. admite com 

muita franqueza que, além do alto-alemão, aprendeu muito pouco neste colégio. 

Infelizmente, o português ficou quase que esquecido no ensino desta escola, o que lhe 

causou dificuldades ao tentar fazer concurso para o serviço do Estado. Esta leve crítica 

sobre a pouca ênfase dada à língua portuguesa pelos pastores alemães é reiterada por 

muitos jovens pomeranos. Agora os estudantes preferem ser, em primeiro lugar, brasileiros 

e só em segunda instância, brasileiros de descendência alemã”. 

Entre os pomeranos, a língua portuguesa não é apenas uma língua de prestígio; para 

muitos é sinônimo de ascensão social e de diferenciação entre aqueles que permaneceram 

na roça e aqueles que foram para a cidade. Tomamos o relato de Granzow (1975, p. 40) 

sobre o caso de uma família, em que temos expressa a representação da língua portuguesa 

como instrumento de ascensão e mobilidade social e o papel da mulher no processo de 

educação: 

“Na casa onde foi criada havia 20 crianças e ela mesmo teve 9 filhos. É claro que a sua 

língua materna era o dialeto pomerano, mas ela fazia questão de que todos os seus filhos 

aprendessem também o alto-alemão e o português. Foi por isso que todos os seus filhos 

deram certo. Alguns já se mudaram para a cidade, os netos freqüentaram uma boa escola, e 

os bisnetos também já estão estudando. Nesta família pode-se observar claramente a 

ascensão social, que projetou estes pomeranos da pequena vila na floresta até a 

universidade na capital. Como atualmente a escola da cidade está em período de férias, a 

senhora N. recebeu a visita de alguns dos seus bisnetos que, no seu dia-a-dia, falam o 

português e já não entendem mais o alto-alemão. Mas com a sua bisavô, eles ainda 

conversam em dialeto pomerano. Mesmo morando na cidade, eles não o esqueceram”. 
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Para os pais que desejam a permanência de seus filhos na zona rural, a escola serve 

apenas para ensinar o mínimo necessário para as situações formais que eles terão de 

enfrentar. 

Lembramos que, na esfera da pequena produção familiar, a ausência de um dos membros 

da família na lavoura nas épocas de maior necessidade (aumento de produção, os períodos 

da colheita de café ou casos de doença e morte na família) somada ao número pequeno de 

escolas, pouco contingente de docentes que atenda a população local, as longas distâncias 

e as dificuldades de transporte são algumas das dificuldades mencionadas pelos pais para 

não manterem seus filhos na escola. A questão da evasão escolar será tratada no capítulo 

referente aos ritos de passagem em especial, o rito de confirmação, ocasião que marca o 

aumento do fenômeno nas escolas da região. 

Estes fatores são explicitados por Granzow (1975, p. 15) quando mostra que a maioria dos 

pomeranos na ocasião de sua viagem pela região não era alfabetizada na língua 

portuguesa. Muitos dos problemas mencionados não deixaram de existir, como é o caso do 

atendimento da rede escolar à população local. O autor nos relata o seguinte: “As pequenas 

crianças pomeranas muitas vezes têm que caminhar durante duas ou três horas por 

montanhas, vales e densas matas até finalmente alcançarem, muito cansadas, as suas 

respectivas escolas. E chegando lá, pode-lhes acontecer que justamente naquele dia a 

professora tenha saído novamente, não lhes restando outra alternativa a não ser fazer o 

longo percurso de volta para casa. Diante de tudo isto, compreende-se a reação dos pais: 

Para que serve isto tudo? Não adianta ir para a escola. Eu não sei nem ler, nem escrever, 

então para que você precisa disso? É óbvio que esta atitude está profundamente errada e 

assusta ouvir o relato de que dentre os 10.000 habitantes de Jequitibá só três conseguiram 

ingressar num colégio que lhes proporcionasse uma continuidade escolar”. 

O estudo seria uma espécie de herança apenas para os filhos considerados não-herdeiros 

da terra. Neste sentido, vemos que a família, a escola e a igreja são instâncias produtoras 

da competência legítima através do reconhecimento da língua legítima, neste caso, a língua 

escrita nacional adquire força de lei no e pelo sistema escolar. 

No caso da comunidade de Melgaço, região de Domingos Martins, relatado por Gerlinde 

Weber (1998, p. 129), temos o fato de que a metade da turma aprende o catecismo na 

língua alemã e a outra metade em português. De acordo com a autora (ibid.), conforme os 

professores do Ensino Confirmatório, o fato de estudar o catecismo em língua alemã se 

remete ao início da imigração, em que as atividades na Igreja e na escola eram realizadas 

nesta língua. Um outro fator persiste na justificativa que os pais e/ou avós dão, de ser essa 

forma de terem condições de auxiliar os adolescentes na leitura e estudo dos textos, pois foi 

na língua alemã que receberam os ensinamentos cristãos. Eis a explicação também para 
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várias pessoas se remeterem ao Ensino Confirmatório como sendo a düütschaul (escola 

alemã). 

Atualmente, as aulas são ministradas em português e pomerano, sendo o alemão utilizado 

na leitura e no estudo dos textos bíblicos. Nem sempre temos esta regularidade no uso das 

referidas línguas. Em muitas comunidades outros elementos vão condicionar o maior ou 

menor uso de determinada língua. 

Até a Campanha de Nacionalização, os jornais – dentre estes o Heimatbote/Correio do Lar, 

da Pátria – pertencentes à IECLB eram veiculados em língua alemã entre as comunidades 

alemãs do Estado. Atualmente algumas colunas do jornal O Semeador são escritas em 

alemão por pastores ou por correspondentes nascidos na Alemanha, e a seção de cartas 

enviadas pelos pomeranos são escritas na lógica da língua pomerana e alemã. 

A língua alemã era sistematicamente utilizada nas escolas paroquiais, principalmente na 

confirmação, desde a chegada do primeiro pastor e a implantação do ensino sob sua 

responsabilidade nas colônias, até a Campanha de Nacionalização, sendo retomada logo 

após o fim do período referido e permanecendo até hoje no ensino confirmatório em várias 

comunidades pomeranas no interior do Estado. Há uma diferença entre a atuação da igreja 

na cidade e nas colônias. As aulas de confirmação na cidade são dadas na língua 

portuguesa. Conforme relato de Granzow (1975, p.67), “o jovem pastor teuto-brasileiro 

também insiste no uso exclusivo da língua no país, culpando unicamente os antigos 

pastores alemães pelo atraso dos pomeranos, por se terem atido demasiadamente à língua 

alemã, em detrimento do uso da língua portuguesa”. Segundo o pastor, este procedimento 

resultou num isolamento, seguido por enormes dificuldades e pobreza. 

Poucos trabalhos no âmbito acadêmico se destacam por tratarem da temática da língua no 

meio escolar das colônias alemãs do estado(Tressmann, 1998), Weber (1998) e Bahia 

(2000 e 2002). Os materiais preparados com finalidades didáticas, especialmente no que se 

refere ao ensino confirmatório da igreja luterana, também é uma fonte útil de informação 

sobre o modo de construção das identidades social e étnica no que se refere aos símbolos 

étnicos eleitos para a sua construção pelo campo religioso (Wilbert; 1977). 

Temos ainda documentos como os publicados pelo secretaria de educação no anos da 

campanha de nacionalização e que tratam dos problemas do ensino nas regiões de 

colonização alemã do estado (Rabelo, 1939). Neste caso, a bibliografia é mais extensa no 

que se refere daqueles indivíduos que tiveram participaçao mais direta na açao 

nacionalizadora. A bibliografia sobre nazismo e campanha de nacionalizaçao é reduzida, 

tendo maior peso o material produzido a partir dos relatos orais de quem viveu no referido 

período ou consequência da chamada “memória por tabela, isto é, a memória herdada nao 

propriamente vivida”. 
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Cabe ressaltarmos a importância das ediçoes comemorativas, conforme relata 

Seyferth (1988:15), foram, na maior parte dos casos, organizadas por 

comissoes de festejos, nem sempre constando os nomes dos organizadores. 

Temos no caso algumas informaçoes sobre a igreja luterana no estado do 

Espírito Santo a publicaçao “Lutherische Kirche in Brasilien. Festschrift zum 

50-jahrigen Bestehen der Lutherischen Synode am 9.Oktober 1955 “. 
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