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Resumo

O arti go ana lisa o signi fi ca do do ín dice de evasão escolar na
vida de uma comunidade de pequenos produtores rurais, imigran tes vindos da região da Po merânia, nor te da Alemanha.
A po pulação do município escolhido é composta por 90% de
descendentes de pomeranos, que lá chegaram no ano de 1847.
Embora o Espí ri to San to não re ce ba mais ale mães des de a dé ca da de 1870, essas comunidades mantiveram o uso de seu di a leto, suas fes tas, seus costu mes culturais e maritais, a
con ti nu i da de da nar ra ti va da tra di ção oral cam po ne sa, en fim, o
modo de vida camponês.
No con texto da imigração brasileira, ne nhuma outra et nia se
concentrou tan to em áreas homogêneas e compactas como
esta, con correndo para modificar a estru tu ra fun diária e a vida
rural dos estados onde se es ta be le ceu.
Este traba lho aborda a rela ção en tre o uso de várias lín guas
(portuguesa, ale mã e pomerana) e a religiosidade luterana no
cotidiano do gru po, os pa drões de trans missão da herança da
terra e a consequente valorização des tes ele mentos no en si no
confirmatório em preendido pela igrejas Lu terana e Missou ri,
como pontos que permitem compreender os valo res so ci a is e
educacionais mais importantes para o grupo na reprodução da
sua con dição campesina. São examinadas as re presentações do
gru po acerca do pa pel so cial desempenhado pela es co la, pelo
professor e pelo pastor, e sua re lação com os elementos man tenedores de seu ethos cam ponês: a obediência às re gras de re ciprocidade, a conformidade com os princípios de hierarquia
(autoridade paterna e pasto ral) e a solidariedade com pa rentes
e vi zi nhos.
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Evasão escolar – Cam pe si na to – Re li gi o si da de po pu lar – Iden tidade étnica.
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The “law of life”: confirmation, school drop out and reinvention of

identity among Pomeranians
Joana Bahia
Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja ne i ro

Abstract

The article deals with the meaning of school drop out in the life
of a small comunity of rural workers descendants of Pomeranians – immigrants originally from the northern German.
Ninety percent of the district population descend of
Pomeranians that arrived in 1847. Although the state of
Espírito Santo did not rece i ve any more Germans after the
1870s, these communities have preserved the ir di alect,
celebrations, cultural and marital habits and the narrative of
peasant oral tradi ti ons.
In the context of Bra zilian im migration, no other eth nic group
as the Pomeranians in Espírito San to set tled in such
homogeneous and compact areas, contributing to mo dify the
landowning structure and the rural life of the sta te whe re they
established them selves.
This work takes up the relationship betwe en the use of several
languages (Portuguese, Ger man, and Pomeranian) and the
Lutheran re ligiosity in the da ily life of the group, the pat terns
of land ownership inheritance and the consequent im por tan ce
of the se elements in the confirmatory te aching carri ed out by
the Lutheran and Mis souri chur ches. The se aspects re sult in
an un ders tan ding of the so ci al and edu ca ti o nal va lu es that are
more important to the group in the reproduction of the ir
peasant condition. The group representations about the role
played by the scho ol, the teacher and the minister are
examined, as well as the relationship between such
representations and the elements that help preser ving the
group’s pe a sant et hos: obe dience to the rules of re ciprocity,
conformity to the principles of hierarchy (pater nal and
clerical aut ho rity), and so li da rity to re la ti ves and ne igh bors.
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Este artigo analisa o alto índice de evasão
escolar na passagem do 1º para o 2º grau entre
os pequenos produtores rurais, descendentes de
imigrantes pomeranos, habitantes do município
de Santa Maria de Jetibá, estado do Espírito
Santo. São con si de ra das a re pre sen ta ção do gru po sobre educação e sua relação com o rito de
confirmação na Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil (IECLB) 1 e na Igreja Missouri 2
e a forma como percebem a educação formal no
sistema de ensino público.
Chamamos a atenção para a im portância
da re la ção en tre lín gua e re li gião na cons tru ção
da iden ti da de ét nica e so cial e do estudo como
uma es tratégia de reprodução das formas e hábi tos culturais dos campo ne ses pomeranos.
A importância da língua e da
religião na construção da
identidade

Na re invenção da iden tidade ét nica e social dos pomeranos é im portante ressal tar a ne cessidade de verificar o uso da lín gua no
cotidiano do gru po para o en tendimento das
formas de transmissão da tradição oral e a re lação destas com o aprendizado e o fenômeno da
evasão es co lar.
O gru po in ves ti ga do ex pres sa-se, co ti di anamente, em três lín guas: português, alemão e
pomerano, cada uma delas acionada em di ferentes situações so ciais.
A lín gua portuguesa é usada nas si tu ações forma is como nas ques tões de cidadania,
no ensino es colar, nas insti tu i ções loca is como
prefeitura, fórum, casas comer ci a is e bancos, e
também, com relativa fre qüência, no atu al ensino con firmatório, para demarcar a diferença
entre pome ra no e brasileiro. Ela é mais usada
pelos jovens do que pelas gerações mais velhas
e ocor re mais na sede da colônia do que na
zona ru ral.
O uso cres cen te da lín gua por tu gue sa se
deu de fato no mo men to da Cam pa nha de Naci o na li za ção, im ple men ta da pelo go ver no de
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Ge tú lio Var gas en tre 1938 e 1945. Nes se pe río do, hou ve re pres são à publi ca ção e ao ensi no da lín gua ale mã, pro i bi ção de fa lar
ou tra lín gua em públi co, fe cha men to de ins ti tu i ções e as so ci a ções comu ni tá ri as e cul tura is, per se gui ção aos mem bros das igre jas
lu te ra nas e des tru i ção de pro pri e da des. Mu itos pas to res foram pre sos e proi bi dos de
atuarem em suas ati vi da des re li gi o sas. De
acor do com o de po i men to de al guns pas tores, mu i tos pas sa ram a se de di car às ati vi dades agrí co las como for ma de não se rem
per se gui dos e de man te rem a sua so bre vi vên cia e de suas fa mí li as.
Roche (1968, p. 280-281) mostra, com
base no re latório emiti do pela Comissão Nacional de Ensino Pri mário, a situação das colô ni as até o mo men to da nacionalização do
ensino e as propostas vindas do gover no para
a re gião estudada:
De po is de lem brar que cer tos pro fes so res en vi ados a algumas escolas públicas abertas nas
colônias tiveram eles mesmos que aprender o
alemão para poder es tabelecer e manter contato com os colonos, denunciar o papel dos
pastores e das escolas privadas onde até o ar
que se respira é alemão (....) O se cretário de

1. Daqui por diante, esta instituição religiosa será indicada como
IECLB .
2. Na colônia estudada, estão presentes a Igreja Missouri e a Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Inicialmente, ambas faziam
parte dos sínodos que formaram a Igreja Luterana no Brasil. A partir de
1930, houve a divisão dos sínodos, o que resultou nas seguintes
afiliações: a filiação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil ao Sínodo
de Missouri e a da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil à
Federação de Igrejas na Alemanha. Essas filiações evidenciaram
formas diferenciadas no entendimento do que era ser luterano. Nos
quadros hierárquicos da IECLB, havia a preocupação com a
preservação da língua alemã como forma de manutenção da religião
luterana, o que, conseqüentemente, resultou em sua relação de
subordinação à Federação Alemã. Vale lembrar a criação, em 1900, de
uma lei eclesiástica que permitia a afiliação de comunidades eclesiais
alemãs no exterior ao Conselho Superior Eclesiástico em Berlim. Por
sua vez, o Sínodo Missouri se preocupava com a ênfase no aprendizado
da língua portuguesa, fato que contribuiu para a formação de pastores
que falassem a língua nacional, com o entendimento de que ser
luterano não está relacionado a uma identidade específica.
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educação propõe diversas medidas, como a
construção de 80 es colas, a orientação oficial
das es colas privadas (de preferência ao seu fechamento) para fazer delas cen tros de cul tura
na ci o nal, a uti li za ção do ci ne ma e do dis co, a in terdição do ensino religioso e de cultos em língua estrangeira, a re pressão das omissões
conscientes para com o estado ci vil e a di vul gação de instrução cí vi ca.

Como podemos per ceber, a língua ofici al
é sustentada pelo Esta do, tan to em sua gêne se
quanto nos seus usos sociais. De acordo com
Bourdieu (1996, p. 32),
é no pro ces so de cons ti tu i ção do Esta do [a Cam panha de Nacionalização é expressão deste pro ces so] que se cri am as con di ções da cons ti tu i ção
de um merca do lingüístico uni ficado e do mi nado pela língua oficial: obrigatória em ocasiões e
espaços ofi ciais (escolas, en tidades públicas,
instituições políticas, etc.), esta lín gua de Estado tor na-se a norma teórica pela qual todas as
prá ti cas lin güís ti cas são ob je ti va men te me di das.

Essas formas de inculcação da língua le gítima apa re cem, nos de po i men tos dos po me ra nos,
na ex pres são de sen ti men tos que mes clam ver go nha, inferioridade diante de personagens le trados, como a re pre sen ta ção que ti nham a meu res peito, isto é, a de professora universitária. Mu itos
não queriam dar entrevistas, afirmando que “falavam um por tu guês errado”, que eram “gen te da
roça, sem estudos” e, portanto, o que “teriam,
então, a dizer para uma professora?”.
A expressão fre qüente nas en trevistas ex pressa por um lado os sentimentos de in fe ri o ridade, humi lha ção que muitos vi venciaram nas
situações formais e, por outro, mos tra que ope ram a língua por tuguesa com a lógica de pensamento pa utada no pomerano e com me nor
freqüência na língua ale mã.
Cha mo a aten ção para a for ma de pro nún cia e elaboração da língua portuguesa, que na
sua expressão oral obedece à lógica da língua
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pomerana e muitas vezes da língua alemã. Isto
está bas tan te pre sen te ao uti li za rem os ra di ca is
dos ver bos em por tu guês, con ju ga dos se gun do
a lógica e com a terminação dos verbos do ale mão e do pomerano. Além da fala com so taque, a construção das frases mescla as línguas,
ou seja, o verbo é construído de acordo com a
gramática portuguesa e finalizado em alemão
ou pomerano. Sem contar as inversões. A pa lavra bota, por exem plo, para uma cri an ça po me rana da pré-escola jamais terá o significado do
idioma em português, porque até então elas
aprenderam que a pa la vra bótar, em po merano, significa manteiga.
Os jornais e pu blicações ve iculados pela
Igreja Lu terana, as sim como pela Mis souri,
são escritos em portu guês, mas em algu mas
seções, especialmente a de cartas en vi a das
pelos fiéis, em geral es creve-se em pomerano
e em alemão. As estruturas gramaticais de
ambas as línguas aparecem mescla das.
O po merano é usado entre pomeranos,
tanto os da cidade quanto os do campo, sendo
mais freqüente na zona rural, na intimidade da
família, dos amigos, nas situações-limite de
conflito social (luta pelos recursos e acesso à
terra entre parentes e vizinhos), como nas acu sações de bruxaria e, principalmente, nas práticas mágicas (tais como benzeções) que
demarcam os ritos de passagem como o nas cimen to, o ca sa men to e a mor te dos mem bros da
comunidade.3

3. Na língua pomerana a palavra que designa a unidade familiar
como unidade de consumo e produção, juntamente com a propriedade,
os animais, objetos e valores que constituem seu modo de vida é Land.
Sua signficação seria equivalente na literatura sobre campesinato ao
termo household. Na língua portuguesa temos o uso da palavra colônia,
que teria o mesmo significado de Land. O termo colônia é usado pelos
pomeranos para designar a área rural em oposição a cidade. Esse termo
também designa as terras, benfeitorias, residência, animais
domésticos, plantações etc., que juntamente com o grupo doméstico
constitui uma unidade básica de produção e consumo. Nesse sentido, a
concepção de família camponesa está estreitamente vinculada à idéia
de colônia. A colônia é tanto a terra quanto o produto do trabalho e do
esforço familiar. Desse modo, a palavra traduz a idéa de manutenção de
um tipo de exploração tradicional camponesa, na qual o trabalho é
realizado pelos membros da familia.
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A lín gua é também utilizada pelos homens como estratégia nas negociações de venda de seus produtos agrí colas no mercado
público como uma “língua secre ta”, a fim de
alertar seus fa mi li a res e vi zinhos so bre ca sos de
exploração ou a possibilidade de realização de
um mau ne gócio. O uso do po merano é mais
freqüente do que o por tu guês e o ale mão, es pe cialmente nas áreas mais distan tes da sede da
colônia.
Seu apren dizado é familiar, sendo a mulher responsável pela transmissão da ló gica da
língua pome ra na e da alemã para as crianças.
Quando estas ingres sam na esco la, já apren deram a língua pomerana, fato que ocasi o na uma
série de conflitos no in te ri or do sis te ma es co lar.
Muitas pro fessoras reprimem o uso do po me rano, mas a ma i o ria de las ti ve ram de apren der um
pouco des sa língua para que pudessem dar
continuidade ao seu trabalho na es co la. Até
mesmo as pomeranas ensinam apenas em portu guês, porque ser professora é um si nal de ascensão e de di ferenciação en tre aque les que
permaneceram na roça e os que foram para a
cidade.
Mu i tos jovens, fre qüentadores da esco la
primária, fa lam tan to o po me ra no quan to a lín gua portuguesa, mas, apesar disso, eles pre ferem falar com maior fre qüência esta última. O
português é con siderado uma língua de maior
prestígio, sendo de maior domí nio das es feras
formais e nos meios de co municação.
Os pais justificam o fato de pre ferirem
que seus filhos fa lem mais o português de vido
aos sentimentos de humilhação e ver go nha que
vivenciaram em situações formais na cidade.
Eles temem que a mesma situação ocor ra com
seus fi lhos. Os jovens tam bém rela tam as di ficuldades de não sa berem falar o por tuguês no
cotidiano e criticam a excessiva ên fase na língua ale mã na esfera reli gi o sa.
Para os pais que desejam a permanência
de seus filhos na zona rural, a es cola ser ve ape nas para en si nar o mínimo ne cessário para as
si tu a ções for ma is que eles te rão de en fren tar.
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Na esfera da pequena produção fami li ar,
a ausência de um dos membros da fa mília na
la vou ra nas épocas de ma ior ne cessidade
(aumento de pro dução, perío dos da co lheita
de café ou casos de doen ça e morte na fa mília) mais o nú me ro pe que no de es co las, o pou co contingente de docentes que atenda a
po pu la ção local, as longas dis tâncias e o
transporte pre cário são algumas das di fi culda des mencionadas pelos pais para não mante rem seus fi lhos na escola.
Estes fatores são explicitados por Gran zow (1975, p. 15), quando ele mostra que a
ma i o ria dos po meranos, na ocasião de sua
viagem pela região, não era alfabetizada na
língua portuguesa. Muitos dos pro blemas
mencionados não de ixaram de exis tir, como é
o caso do atendimento da rede es colar à popu la ção lo cal.
Portanto, a família, a escola e a igreja
são instân ci as produtoras da competência legí ti ma por meio do reconhecimento da língua
ofi ci al. Nesse caso, a língua escrita nacional
ad qui re for ça de lei no e pelo sis te ma es co lar.
Outras ins tituições formais agem como
reguladoras do merca do lingüístico. Cabe
também ressal tar que não ape nas a língua
por tu gue sa é tomada como legítima, mas
também te mos o caso, que trataremos mais
adiante, da produção e reprodução de uma
ou tra língua le gítima, na e pela Igreja Lu te rana: a lín gua alemã.
Per ce be mos, nas oca siões em que a
ques tão da lín gua é alvo de dis cus são, que
não exis te um con sen so. Os po me ra nos, perten cen tes às ge ra ções mais an ti gas (em ge ral
na fa i xa aci ma dos 40 anos), la men tam a gra du al per da da lín gua en tre os mais jo vens,
especialmente en tre aque les que não per mane ce ram na zona ru ral. Como exem plo, te mos uma ma té ria de jor nal es cri ta em
po me ra no, em ou tu bro de 1994, por uma po me ra na, mora do ra da sede de San ta Ma ria e
en vi a da aos jor na is loca is, in ti tu la da Po mera na Mo re na.
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Essa ma téria foi uma resposta às que tinham sido veiculadas pela imprensa naci o nal,
nas quais se afirma va de que o pome ra no não
falava portu guês, mostrando as pectos do grupo, que davam a im pressão de que este “houvesse parado no tempo da sua chega da ao
Brasil”. 4 A ma té ria da po merana dizia o
seguinte:
Esta é Andréia. Sua mãe é po me ra na, po rém
Andréia não fala po me ra no. Aqui em San ta Ma ria é mais fá cil en con trar um po me ra no que
não fala po merano do que aque le que fale por tu guês. Pelo contrá rio, há pou cas pesso as que
não fa lam o por tu guês.
A úl ti ma maté ria publi ca da a qual afir ma que
90% não sa bem falar portu guês, eles cal cu laram er ra do, pois são ape nas 10% ou até me nos.
As de ma is pes so as, mes mo fa lan do o por tu guês
um pou co erra do, elas con se guem se comunicar. Seria mu i to pro ve i to so que fos se fe i to
um re ca das tra men to dos po meranos, as sim
poderíamos mos trá-los que a ma i o ria fala
português.

No títu lo da ma téria, Po merana Morena,
temos uma cla ra alu são de que ao de ixar de fa lar a lín gua os pomeranos são menos po me ranos e mais morenos, isto é, mais bra si le i ros.
Vemos que a língua é o elemento de mai or im portância na construção dos limi tes da iden tidade ét nica, estabelecendo uma identi da de
contrastiva com o uso do ter mo sward (mo reno/preto), que é desig na do para classificar os
bra si le i ros.
Na es co la, mu i tos pro fes so res, de ori gem
po me ra na e bra si le i ra, con si de ram o po me rano “ape nas um di a le to” que, por ser uma língua ágra fa e sem gra má ti ca nor ma ti va, não
te ria “sta tus ofi ci al de lín gua ver da de i ra”.
Além dis so con si de ram o po me ra no “lín gua de
gen te da roça”, “gen te atra sa da”, en quan to
que a lín gua portu gue sa é a lín gua ofi ci al do
país e tam bém a mais pró xi ma da “cul tura e da
ci vi li za ção”.
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Como nos lem bra Bourdieu (1996, p.
49), a sociologia da linguagem é in dissociável
da so ciologia da educação, pois o mer cado
lingüístico está sujeito aos pareceres dos
mestres, guardiões da cultura le gítima. Nes se
sentido, o mer ca do esco lar en contra-se
estritamente dominado pe los produ tos lingüísticos so cialmente dominantes, expressando as diferenças de capi tal lin güístico
exis ten tes.
Os professores, ao de fenderem o por tuguês como lín gua “civilizada”, o trans for mam
em “língua legítima”, isto é, em
uma língua se mi-artificial cuja manutenção
envolve um tra balho per manente de correção
de que se incumbem tan to os lo cu to res sin gu la res como as ins ti tu i ções es pe ci al men te or ga nizadas com esta finalidade. (Bourdieu, 1996,
p. 49)

A fi gura da professora é consi de ra da
pe las fa mí li as po me ra nas como uma li de ran ça
letrada, que possui um acúmulo de co nhe cimento con si de rá vel, sabe falar a língua por tuguesa além de pos suir uma renda fixa, fatos
que a distinguem da maioria das mulheres da
roça. Seu reconhecimento so cial é ba seado
nestas re presentações e na idéia de au to ri dade. Essa profissional deve edu car seu filho e
obter, dele, respe i to. Mas sua autoridade é
distinta da autoridade reli gi o sa que possui o
pas tor, pois esta se apro xi ma da idéia de au to ridade pater na, um dos valores mais im portantes na ló gica campe si na.
Nas escolas públicas da região, é ado tada a língua ale mã como lín gua opcional em
vez da língua inglesa, pois acredita-se que a
proximidade entre ambas as línguas ger mâ nicas tornaria o apren dizado do alemão algo

4. Como exemplo, temos a matéria escrita por Ricardo Grinbaum
intitulada Gente de outro mundo. Descendentes de pomeranos vivem no
Espírito Santo como se estivessem na Europa do século passado,
publicada na Revista Veja, em 08 de junho de 1994.
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mais fácil para as crianças. O alemão é usado
como lín gua sa gra da, nas re zas, em al guns pro vérbios de cu nho popular, nos cul tos da Igreja
Luterana e Missouri, especialmente nos dias da
Festa da Co lheita (se tembro), no dia da Re forma Lu terana (31 de outubro) e nos cultos da
San ta Ceia.
A lín gua também é utili za da no ensino
confirmatório, nos colé gi os evangélicos onde
se for mam diáco nos e auxiliares eclesiásticos e
na Fa cul da de de Te o lo gia, em São Le o pol do, no
Rio Grande do Sul. Cabe res saltar que, no caso
do ensi no con firmatório, em vá rias co mu ni dades são utilizadas as três línguas: português,
pomerano e ale mão.
No caso da comunidade de Melgaço, região de Domingos Martins, relatado por Ger linde Weber, a metade da turma apren de o
catecismo na língua ale mã e a outra me tade em
português. Segundo Gerlin de (1998, p. 129)
conforme [o relatado pelos] professores do
Ensino Confirmatório, o fato de estudar o ca tecismo em língua alemã se remete ao iní cio da
imigração, em que as atividades na Igre ja e na
escola eram realizadas nesta língua. Um outro
fator per siste na justificativa que os pais e/ou
avós dão, de ser essa forma de te rem con dições
de auxiliar os adolescentes na leitura e estudo
dos textos, pois foi na lín gua ale mã que re ce be ram os ensinamentos cris tãos. Eis a explicação
também para várias pessoas se remeterem ao
Ensi no Con fir ma tó rio como sendo a düütschaul
(escola alemã).

Atualmente, as au las são mi nistradas em
português e pomerano, sendo o ale mão uti li zado na lei tu ra e no estu do dos tex tos bíblicos.
Nem sempre temos esta regularidade no uso
das refe ri das línguas.
A lín gua ale mã era sis te ma ti ca men te
uti li za da nas es co las pa ro qui a is, prin ci palmen te na con fir ma ção, des de a che ga da do
pri me i ro pas tor e a im ple men ta ção do en si no
sob sua res pon sa bi li da de nas co lô ni as, até a
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Cam pa nha de Na ci o na li za ção, sen do re to ma da logo após o fim do pe río do re fe ri do e per ma ne cen do até hoje no en si no con fir ma tó rio
em vá ri as comu ni da des pome ra nas no interior do Esta do. Há uma di fe ren ça en tre a
atuação da igre ja na ci da de e nas co lô ni as. As
au las de con fir ma ção na cida de são da das na
lín gua por tu gue sa. Mas mu i tas co mu ni da des
ain da têm o en si no con fir ma tó rio minis tra do
em ale mão.
Se de um lado o uso da língua ale mã
como re sul ta do da ex ces si va atu a ção da igre ja
lu te ra na na comunidade é visto como si nô nimo “do atraso dos pomeranos, diante do fato
de não dominarem o português”. Por outro
lado, mu itos lamentam o fato de não terem
aprendido tam bém o al to-alemão, pois te ri am
mais chan ce de ingresso diferenciado no mer ca do de tra balho, significando uma pos si bi lidade de ascensão so cial.
Herança e estrutura familiar

Os mo dos de trans mis são do pa tri mô nio
fundiário en tre os po meranos pos sui regras
próprias, que nem sem pre con cordam com o
Código Civil. As prá ti cas de he ran ça têm como
objetivo evitar a ex cessiva fragmentação das
pequenas propriedades, fato que ame aça a re produção des se cam pe si na to.
Segundo Ro che (1968), o povoamento
no es tado do Espí rito Santo obede ceu ao padrão geral da co lonização eu ropéia no sul do
país. Observando as ca racterísticas ge o grá ficas da re gião (vales estreitos, ter re nos aci dentados e cer cado de pe quenas serras), ve mos
que os lo tes coloniais (de 25 hectares) foram
demarcados com for mato alongado, a partir
de pi cadas traçadas jun to aos principais cursos d’água, pela po lítica de co lonização do
go ver no da Pro vín cia.
Mesmo depois de al guns anos, com a
ren da ob ti da atra vés do co mér cio de pro du tos
co lo ni a is, pou cos colonos conse guiram acumular o suficiente para obtenção de mais
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terras. Muitos dos terrenos possuíam uma pequena área fértil para o plantio, sendo em sua
maioria pe quena em re lação à área total da
propriedade. As dificuldades de adaptação das
técnicas agríco las oriundas do contexto eu ropeu ao novo ambiente le varam os colonos a de senvolverem técnicas de rápido esgotamento
do solo, tais como a derrubada e a queimada
(coivara). O ta manho dos lo tes so mado à má
qualidade dos terrenos le vam à busca de ati vidades complementares de ren da fora da ati vida de agrí co la ou de no vas fron te i ras agrí co las.
Conforme relatou Ro che (1968), as ge rações posteriores de pomeranos avançaram em
novas zonas pioneiras a fim de ob terem mais
terras para plan tio. A saí da dos filhos dos co lonos a partir da segunda geração é decorrente
da escassez de terra e de re cursos para com pra.
O autor aponta para a importância do núcleo
familiar na reordenação das redes de pa ren tesco nos momentos de mudança, como ocorreu
nas vári as migrações por conta da busca de no vas frentes pioneiras. A divi são da herança tem
base na cha ma da tradição, que seleciona quem
é o her de i ro e quem será ex clu í do da par ti lha da
terra. A transmissão da herança é fei ta ao homem, em especial ao filho mais novo, práti ca
chamada de morgadio.
Outros filhos podem her dar parce las menores da propri e da de ou se rem in denizados.
Mesmo haven do o costume de o filho mais
novo herdar tudo, o pai tem direito de es colher
seus herdeiros. Em ca sos excepcionais, até uma
filha pode herdar ter ra. Há casos em que as filhas herdam a terra so mente para a moradia,
nos primeiros tempos de casada, até con seguir
seu próprio pe daço de terra ou pas sar a tra balhar junto com o marido como meeiros no terreno de seus pais. Um casal recém-casado, em
muitos ca sos, não tem condi ções de comprar
terra, mesmo em pequena quantidade, o que os
torna dependentes do pai.
A mu lher não her da ter ras, pois constituirá uma nova família. 5 A mu lher, ao passar a
pertencer a outra família, não tem direito de
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ficar com parte da he rança que deverá ficar
para seus irmãos. Mesmo nos casos de par tilha por inven tá rio, a par te das her deiras costuma ser repassada para um dos ir mãos por
meio de compra. No que se refe re à mulher, as
palavras usa das para de fini-las como
não-herdeiras são dote e indenização. Ambas
possuem vincu la ção ao ca sa men to.
A fim de garantir a in divisibilidade da
Land, novas es tratégias são acionadas, den tre
elas temos as saí das dos não-herdeiros: mu itos buscam novas oportunidades de emprego
na cidade e ou tros, o estudo. A vocação religiosa é ou tra es tra té gia para re du zir o nú me ro
de herdeiros. A in denização se constitui no
custeio dos estudos re li gi o sos.
Confirmação, evasão escolar e
formas de reinvenção da
identidade.

Este rito tem como principal sig ni fi ca do
a confir ma ção, que o jovem assume diante de
Deus, de ser membro fiel da Igreja de Cristo.
Ele pas sa a ter o com pro mis so de es tar a ser vi ço de Deus e da comunidade, pois a partir
desste even to é cha mado para parti ci par de
tarefas tais como: ser membro ati vo e efetivo
da IECLB; con tribuir na realização de tarefas
correlatas às ati vidades do ca lendário da comunidade; ser mem bro de di retoria da IECLB
e atu ar na ju ventude lu te ra na.
A prepa ra ção dura cerca de três anos e
compreende a faixa etá ria dos 13 aos 16 anos
para os meninos e dos 12 aos 15 anos para as
meninas, período correspondente à passagem
o
o
do 1 para o 2 grau na esco la. São ensinados
o ca te cis mo me nor de Martim Lu te ro, a le i tu ra

5. O próprio ritual de casamento evoca um rito de separação de uma
situação anterior e o início de um novo ciclo. Esse momento é
delimitado por orações na língua pomerana e pelo uso da cor preta no
vestido de noiva, marcando um momento de separação, de transição de
uma situação antiga para uma nova. Este momento marca a saída da
casa dos pais para a formação de uma nova unidade de
produção/consumo.
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de par tes da Bí blia e a his tó ria da dou tri na lu te ra na e da própria IECLB.
Em toda fa mília, pelo me nos um de seus
membros deve compa re cer aos cultos e par ti cipar ativamente da Igreja. Aprender a Lei de
Deus, os cha ma dos Dez Man da men tos (Dai te ichan jibouta) são um ensinamento moral que
direciona os va lores fundamentais para lidar
com “as coisas do mun do”.
A idéia de que um membro da co mu ni dade pode pela primeira vez parti ci par do sa cra6
men to da Santa Ceia, jun tamente com toda a
fa mí lia, constitui um dos ele mentos mais vivos
na memó ria so cial des tes cam poneses. A fa mília está na imagem da Santa Ceia, e não é à toa
que se tra ta de uma das ima gens mais re cor ren tes nas paredes das casas pomeranas.
O período da confirmação é tão im portante na vida de um pome ra no que se torna
marca na cons tru ção tem po ral do gru po. Qu an do alguém quer se referir a uma colhe i ta que
não deu cer to, a uma boa venda de café que
proporcionou a com pra de um terre no ou a
qualquer outro fato que alterou as con dições
socioeconômicas do gru po, utiliza a expressão
“isso foi no tem po da con fir ma ção de fu la no”.
O tempo da con firmação mar ca a pas sagem para a vida adulta e para as escolhas que
resultarão nas principais estratégias de re produ ção des te cam pesinato. Após a con firmação
o(a) me nino(a) domina todo o saber técnico
para seu tra balho na terra, pode se ca sar, ou
optar pelo estudo, pois conhece toda a lei da
vida e seus valores, podendo en tão a partir des se saber mo ral e técni co traçar um dos vári os
caminhos que permita a con ti nu i da de do modo
de vida cam po nês.
A con firmação é o mo mento dessa pas sagem que é vivi da como aprendizado no interior
da Igreja Luterana, sob a au toridade do pastor,
aprendizado que não está disso ci a do do familiar, sob a au to ri da de pa ter na. Te mos dois va lores fun damentais na vida co tidiana que se
reproduzem no pe ríodo da con firmação: a
autoridade pa terna e a questão da língua. Pai e
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pas tor são valo res de importância para a reprodução da visão de mundo do gru po, de sua
his tó ria de imi grantes campesinos de ori gem
ale mã.
Uma das estratégias de reprodução
desse cam pe si na to, como vi mos, é o es tu do. A
edu ca ção é en ten di da como he ran ça. Ao as se gurar a um filho uma educação me lhor que a
dos ou tros ir mãos, subentende-se que esse fi lho abri rá mão de sua parte na herança.
O estu do e os outros ca sos de saí da da
colônia não são somente uma estratégia para
assegurar a in divisibilidade da terra, nem da
continuidade de uma rede de parentesco que
pode ser cons tan te men te aci onada, mas tam bém mo mentos geradores de tensões e crises
pelo fato de constituírem parte de um mo vimen to mais amplo de re estruturação do grupo fa mi li ar (Arenberg, 1975, p. 42).
Cabe ressaltar que a evasão es colar é
bem sig ni fi ca ti va na re gião es tu da da. O pe río do da confirmação coincide com o tér mino
dos es tu dos no 1 o grau do en sino fun da mental. Se gundo a diretora da escola muni ci pal
lo cal, logo após o culto há um esvaziamento
das classes escolares. Muitos pais afirmam
que a confirmação “edu ca para a vida”, en si na
os va lores fundamentais, e “para aqueles que
ficarão na roça isso basta”.
Para muitos in formantes, o pastor “ensi na o bem e o mal, como tratar as pes soas da
co mu ni da de e lidar com a vida”. É na Igreja
também que se re a li zam todos os mo mentos
mais im portantes na vida de um indi ví duo,
então nada melhor do que aprender de perto

6. Há vários cultos com Santa Ceia. Antes era costume das pessoas
que iam participar, inscreverem-se numa lista junto ao pastor. Esse
costume ainda permanece em muitas paróquias. Segundo Droogers
(1984, p. 50), tal prática foi introduzida no início do século: “Foi feito por
motivos pastorais, para que o pastor soubesse quem, geralmente por
viver em briga, não ia participar, e para que os membros se sentissem
obrigados a fazer as pazes antes de participar da Santa Ceia. Além disso
houve um argumento prático: o pastor ficava sabendo quantas pessoas
iam estar presentes e podia providenciar as hóstias e o vinho
necessário. Na hora da inscrição, as pessoas pagavam algo para a
compra do vinho e das hóstias”.
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todos os significados des ses mo mentos. Qu ando se pergunta para um pomerano o sig ni fi cado da confirmação e o que ele aprende nesse
período, temos a seguin te afirmativa: “A lei!”.
Isto significa o aprendizado da Lei dos Dez
Mandamentos. “O que é ensinado nos Dez
Mandamentos é a lei da vida”.
Seu ensinamento está pró ximo do que
compreendem por educação e da for ma como
educam as crianças, quanto ao que é certo ou
errado no trabalho da roça. O ensino refle te
uma prática e uma visão de mundo li gadas aos
valores mais caros ao mun do cam po nês (res pe ito à autoridade pa terna e ao et hos do trabalho)
e também ao significado da Igreja na re pro dução dos valo res iden ti tá ri os.
A língua ale mã, o po der e o com promisso
com as pala vras da Bíblia, a autoridade e o saber sagrado do pas tor e o pa pel cen tral da Igre ja na sua socialização fa zem parte da história
de suas trajetórias de imigran tes pomeranos
vindos da Alemanha. Desde o final do século
XIX até os dias atuais, o aprendizado bá sico era
ministrado pelo pas tor, o que signi fi ca que por
mu i to tem po o en si no es co lar e o con fir ma tó rio
se con fun di ram num úni co sis te ma de en si no.
A distância existente en tre as esco las e as
casas na zona rural, soma das ao precário sis tema de trans por te e à au sên cia de nú me ro de es colas públicas e ao par co con tingente de
docentes que pu desse atender à demanda de
alunos, tor naram a educação religiosa mu ito
mais eficaz do que aquela proporcionada pelo
Estado Bra si le i ro.
Wagemann (1949, p. 29, 89-90) e Willems (1980, p. 280-281) mostram como o en sino escolar fi cou ao en cargo da Igreja, sen do
mi nis tra do em lín gua ale mã até a Cam pa nha de
Nacionalização (ini ciada em 1938). Wage mann
ressalta a im por tân cia da Igreja na educa ção
dos colonos:
As comunidades evangélicas poderiam ser consideradas en tidades que exercem império nas
áre as por que se estendem (...). Esse papel de-
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sempenhado pelas comunidades decorre, pelo
menos em parte, da fraqueza das autoridades
estaduais e municipais (...). Evidenciando em
princípio que o órgão que falta, ou pertubado
em suas funções, é em cer ta medida subs ti tu ído por ou tro, – a co mu ni da de re li gi o sa se ar ro gou diversas tarefas próprias do Esta do e do
Município, como por exemplo, o ensi no (...).

Wernicke (1910) mos tra detalhes sobre
o ensino no pe ríodo em que mante ve con tato
com as escolas pa roquiais na região de Santa
Leopoldina ao descre ver que as cri anças entravam aos 11 anos na escola e, quando a
moradia era mais próxima, costumavam freqüen tá-la com me nos ida de. O cur rí cu lo es co lar consistia em ler e escrever em alfabeto
gótico e la tino, apren der re ligião, cál culo,
can to e no ções bá si cas de ge o gra fia e his tó ria.
A car ti lha era compos ta de duas par tes, a primeira escri ta em língua ale mã e a ou tra em
português. Se gundo Wer nicke (1910), na
maioria das vezes, a se gunda parte raramente
era ministrada.
Não obs tante o fato de o en sino con firmatório ser ministrado na língua portuguesa
pela Igreja, o con teúdo de uma das carti lhas
evidencia seu papel na manutenção dos elementos ét nicos e so ciais do grupo. Te mos no
índice de um ca derno de con firmação (IECLB,
1977, p. 8), coletado no de cor rer do trabalho
de campo, a re lação dos temas abordados no
primeiro ano do en sino con firmatório.
O primeiro tema (Meu ba tismo me leva
para a Igreja) aponta para o desen vol vi men to
da idéia de que o batismo inse re o indivíduo
numa comunidade cha mada Igreja. Ambas as
idéias se confun dem na no ção de povo de
Deus, como nos mostra o seguinte tre cho
(IECLB, 1977, p. 8):
O povo de Deus não conhe ce limites de país,
está em todo o mundo. Está espalhado. Está
em muitos lu gares. Ele tam bém está em todo
lugar. O povo de Deus reunido em nosso lu gar
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é a comunidade, aquela comunidade, que um
dia nos ba ti zou.

A idéia de identificação étnica e re ligiosa
transparece no seguinte tre cho:
fato de nós nos cha mar mos de evan gé li cos mos tra que queremos estar unicamente em re lação
com o evangelho de Jesus e que nos di fe ren ci amos dos ca tó li cos. O fato de nós nos cha mar mos
de confis são lute ra na quer dizer que viemos da
reforma de Martin Lutero. Somos lu te ra nos.

No se gun do ca pí tu lo da car ti lha (Essa é a
história de nossa Igreja), te mos a apre sen ta ção
da história dos pri me i ros lu te ra nos, que se con fun de com a história da imigração ale mã no
Brasil. Nes sa parte do texto, perce be mos as dificuldades com que a IECLB opera essas iden tificações, pois ao mesmo tem po em que mostra
os condicionantes históricos como base para
interrelacionarem imigração ale mã à religião
lu te ra na no país, a cartilha esclarece que as
mudanças proporcionam a necessidade de a
IECLB repensar essa mesma relação diante das
mudanças de seu quadro hi erárquico, da di versificação de seus fiéis e do fato de ser uma Igre ja com grande inserção no meio rural, em áreas
de imigração, e me nor nos gran des centros
urbanos.
O aumento do núme ro de pas to res bra sileiros e as mudanças ocorridas na áreas das co lônias, principalmente o desinteresse dos
jovens pela língua ale mã, fa zem com que a
IECLB não pos sa mais se iden tificar ape nas
como uma “igre ja de ale mães”.
Outro aspecto res saltado no tex to da car ti lha é a opo sição en tre os evangélicos (imigran tes ale mães) e os ca tólicos (os bra sileiros),
que é apresentada nos trechos que se re ferem
ao não-reconhecimento do casamento dos
evangélicos e a proibição da construção de
igre jas com estilo arquitetônico lu terano (em
que não pode haver torre) vi gente no pe ríodo
imperial.
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No ponto referente à histó ria dos sí nodos e de sua im portância na produção de uma
literatura evangélica, inicialmente produzida
na lín gua ale mã, te mos a relevância da Igreja
na cons trução de uma identidade ét ni ca.
Nesse sentido, a IECLB re presenta a
construção de uma imagem da Ale ma nha para
os imigran tes e seus descendentes num pe ríodo em que aquele país ain da se encontrava em
processo de unificação naci o nal (1870).
Willems (1980, p. 297) mostra que a
Igreja tem importância na reelaboração de
uma identidade ét nica entre os descendentes
de po meranos a partir do pa pel que de sen volveu na comunidade, es pecialmente sua função nor ma ti va e edu ca ci o nal e o uso da lín gua
e dos símbolos re pre sen ta ti vos da idéia de na ção ale mã.7
Na terceira parte da cartilha (Ao nos so
lado existem outras igrejas e denominações)
te mos a oposição entre somos lu teranos e somos mem bros de ou tras igrejas. Nesse capí tulo são es tabelecidas as di ferenças en tre o ser
luterano em relação ao membro das outras
igre jas existentes na região.
Ao ana lisarmos o material didático do
ensino con firmatório, per cebemos que, além
dos vá rios parâmetros im portantes na ela boração situacional da identidade étnica ve i cula dos pela Igreja Lu terana, a própria or ga nização, a carga horá ria e as atribuições são
distintas do en sino públi co ministrado pelas
es co las mu ni ci pa is.
Wagemann (1949, p. 91) aponta ain da
para o fato de que o aprendizado do en si no
confirmatório não é diário, como na escola

7. Cabe ressaltar que as festas comunais, tais como Festa da
Colheita e Festa do Colono, são reinvenções que a Igreja Luterana faz
dos símbolos alemães. A Bauernfest (Festa do Colono) existe em todas
as colônias alemãs e reelabora toda a história da vinda dos imigrantes e
seu modo de vida no novo país. A Erntdankfest (Festa da Colheita) é
realizada no período da colheita na Alemanha, que se dá uma única vez
ao ano, no mês de setembro. Fato curioso é que os pomeranos colhem
suas verduras e legumes o ano inteiro, não havendo, portanto,
nenhuma colheita especial em setembro.
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municipal. Atualmente ele ainda é realizado
durante dois a três anos, sendo as aulas mi nistra das no má xi mo três ve zes por se ma na no de correr de dois anos e de duas vezes semanais no
pe río do de três anos. O dia es co lar tem en tre 4 e
5 horas. Esta diferença é fundamental para um
trabalhador rural, pois sig nifica maior dis po nibilidade de tempo para obter aju da de seus filhos nas atividades agrí co las.
Além das diferenças an te ri or men te dis cutidas en tre o ensi no públi co e o ensino con firma tó rio, os pais atri bu em ma i or im por tân cia ao
ensino religioso, o que leva a uma conseqüente
evasão escolar logo após a confirmação da
crianças, a qual co incide com a passagem do 1º
para o 2º grau.
A fim de amenizar a bai xa fre qüência das
crianças nas es colas públicas da região, no início da déca da de 1980 a IECLB condicionou a
confirmação àqueles adolescentes que cumprissem uma escolaridade mí nima, até a 4ª série. Os professores e os pastores são unânimes
em afirmar que esta determinação da Igreja
teve peso no cum primento da escolaridade mí nima. Mas também constatam que após o rito
de confirmação na Igreja, logo no primeiro dia
de aula há uma diminuição con siderável do nú mero de alu nos. Há uma nova dis cus são no âm bito da IECLB para alterar esta exigên cia,
estendendo a escolarização até a 8 a série do en sino fun da men tal.
A dificuldade de transporte escolar, a ca rência de profissionais especializados no en sino públi co e as longas distân ci as são algumas
das mo tivações apresentadas pe los pais, mas
nenhuma de las possui tanta im portância quan to o peso significativo do adolescente no ciclo
do gru po do més ti co e na sua con se qüen te co la boração no âmbito do trabalho agrí co la.
A obrigatoriedade de cumprir a esco la rida de mí ni ma afe ta a di nâ mi ca de tra ba lho de to dos os membros da Land. Esta é alterada na
retirada do grupo doméstico de um de seus
membros que se encontra no auge do vigor físico, aprendiz/conhecedor das técnicas agrícolas
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e que ainda não constituiu um outro grupo
doméstico (por intermédio do casamento).
Muitos pais preferem que seus filhos in gressem mais novos no ensino confirmatório,
pois isso sig nifica o encaminhamento para
uma das pos sibilidades de re pro du ção do gru po, mostrando a apti dão para o mun do do
trabalho. Como nos rela ta um in formante:
“Tudo crismado, en tão só trabalho”.
A ap ti dão para o trabalho agrícola e o
co nhe ci men to da Lei da vida são aspectos im portantes na formação mo ral e identitária das
crianças. Um informante con ta que no dia de
sua confirmação “ganhou” de seu pai o seguinte con selho: “Ago ra você renuncia ao
demônio e pode continuar o cami nho de
Deus, evitan do bri gas e seguindo o caminho
estreito”.
As li ções do cami nho estreito, apre senta das na Car ta do Céu e na Car ta de Pro te ção, 8
serão apren didas com o pastor no en sino
confirmatório. A lei da vida se compreende
no conhecimento da palavra bíblica (Lei dos
Dez Mandamentos), que lembra aos pomeranos as lições da reciprocidade e do mu tirão ao lidarem com os conflitos na or dem
camponesa:
Ne nhum de vós deve fe rir o ou tro com a lín gua
nem falar mal (ou agir contra al guém) pelas
cos tas. Não vos ale grai por vos sos bens e vos sa
riqueza. Honrai pai e mãe Não pres tai falso

8. A Carta do Céu (Himmelsbrief ) e a Carta de Proteção ( Schutzbrief )
são cartas sagradas escritas em alemão gótico, sendo encontradas
junto às fotografias de família nas salas das casas visitadas. Não foi
possível precisar a data histórica das cartas. Por meio de entrevistas
pude averiguar que estas têm origem na Alemanha e foram trazidas
pelos imigrantes. Os relatos dos pomeranos evocam os objetos que
vieram da Alemanha, além da roupa do corpo, a Bíblia e livros de
orações, muitos trouxeram as cartas sagradas. Só pude apurar que
havia uma gráfica situada no Rio de Janeiro que fazia as reproduções
que circulam no Espírito Santo. A data (1724) que aparece na carta não
pode até o presente momento ser confirmada por documentação. O que
se torna importante é a presença das cartas no interior da casa como
objeto de manutenção da unidade Land (terra/família) e o fato de se
constituir num marco na história da imigração para o Brasil na memória
dos pomeranos.
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testemunho contra o próximo e vos concederei
saúde e bençãos. No sofrimento, mantém a coragem (o ânimo) e ama aquele que te ofen de.

Para os pais, ao contrário da Igreja, a escola ensina tudo aquilo que “não lhes in te ressa” e que no futuro “le va rá seus fi lhos para a
cidade”. Quando o assunto é es co la, te mos uma
clara oposição entre “continuar na roça” e “ir
para a cidade” e a res pectiva equivalência entre
“sair da escola” e “continuar na es co la”. Mu i tos
afirmam que os fi lhos podem estudar para
aprenderem a ler, especialmente a língua portuguesa, lembrando que “estudar é bom, mas
não mu i to”.
As oposições en tre o campo e a cidade, a
ênfase na autoridade pa terna como base para a
formação do cara tér moral da cri ança, a rup tura dos la ços fa miliares que sustentam o grupo
doméstico oca sionada pela mudança da vi são
de mundo a partir da escola são acionadas para
marcar uma identidade camponesa. Esses pontos po dem ser per ce bi dos nas se guin tes fa las:
As cri an ças da roça não são igua is às cri an ças da
cidade, depois de estudarem as crianças ficam
nojentas. Quando tem mais crianças em casa e
elas ficam juntas, aí não combinam mais. Com
criança é assim, quando jun to dos pais, obe dece, mas quando estes não estão próximos, ela
faz o que quer.

A obe diên cia às re gras de re ci pro ci da de, a
conformidade com os princípios de hi e rar quia
(autoridade pa terna e pastoral) e a so li da ri e dade com pa ren tes e vi zi nhos fa zem par te dos va lo res mo rais ne cessários à manutenção de uma
ética camponesa, apreendidos na transmissão
das mensagens das cartas sa gradas e no es tudo
confirmatório, ou seja, no estudo da Lei (os Dez
Man da men tos).
Nes se sen ti do, a cri an ça “ir para a ci da de”
pode significar “perder-se”. Como exemplo
dessa ques tão, há o trabalho de Woortmann
(1995), que mostra que, para os co lo nos do Sul,
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o mundo urbano impli ca uma ruptura com o
modelo de so li da ri e da de fa mi li ar e com os pa drões de au toridade. Se gundo a au tora, “a cidade é o lugar, por assim dizer, da guerra de
to dos con tra todos. Nesse plano, a concep ção
da ár vore (keim), enquan to pertencimento a
um universo or denado pelo paren tes co, se
opõe ao uni verso in dividualista da cidade”
(p. 137).
Além das restri ções di rigidas às escolas
públicas, os pais tam bém não pou pam crí ti cas
ao pa pel das escolas agrí colas exis tentes na
re gião. Não obs tante a proposta de ênfa se na
realidade agrícola e a fa ci li da de que es tas ofe re cem quan to à ques tão do transpor te e mora dia, mu itos pais des cartam a pos sibilidade
de en vio dos seus filhos a essas escolas, conforme podemos per ceber no trecho abai xo:
Aprender a trabalhar na roça pode ser apren dido com os pais. O tempo que gastam na roça
da es cola é pouco, pois quando vol tam para
casa, não que rem pu xar en xa da. Se al guns dos
irmãos mais velhos não estudaram, outros não
podem ter oportunidades tão diferenciadas.
Os filhos, sabe, tudo ali deba i xo da asa, para
que os pais possam vigi ar.

A efervescência des sa fase de tran si ção
é vi vida nesse am biente, pois o futuro não
está mu ito distante. Muitos con fessam nas
en tre vis tas os sen ti men tos de medo e de li ber dade excessiva que passam a “possuir de um
dia para o ou tro”. Namo rar, ir aos bai les, sair
sem os pais são al guns dos mo mentos que
cada um vive após a confir ma ção. Paralelo a
isso te mos a de finição do futuro do trabalho.
A par tir des se momen to se delineia len ta
ente o ca minho de cada um dos fi lhos e as
possibilidades de re produção da ordem camponesa. Nes se sentido, o casamento e a morte
são ritos de grande importância nas trans forma ções do grupo doméstico, isto é , no cál culo das es tratégias de reprodução do ethos
camponês.
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