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RESUMO 

 
Os pomeranos e seus descendentes que hoje vivem no Brasil originaram-se da 
Pomerânia, região que atualmente não existe mais no mapa da Europa. A chegada 
dos primeiros pomeranos ao Brasil é datada de 1856, no entanto, foi na década de 
1970 que ocorreu o processo de migração “Espírito Santo–Rondônia”, que levou 
grande parte dos pomeranos a se estabelecer na cidade de Espigão D’Oeste (RO). 
Esta dissertação tem como objetivo principal, sob a luz do quadro teórico-
metodológico da Análise de Discurso (AD) e da disciplina da História das Ideias 
Linguísticas (HIL), compreender o funcionamento do discurso, isto é, as 
narratividades encontradas em meios eletrônicos (projetos de leis, imagens e 
notícias veiculadas), da última década (2010–2020), sobre a língua pomerana, 
observando: 1) como os imigrantes pomeranos, moradores do município de 
Espigão D’Oeste (RO), no processo de batimento entre memória e atualidade,  
inscrevem-se em espaços de interpretação determinados, por meio de suas 
práticas sociais e de seus discursos, e quais efeitos de sentido são produzidos; 2) 
como os discursos institucionais significam esses sujeitos, seja a mídia, por meio 
de notícias veiculadas, seja o jurídico, mediante a edição de leis e de projetos de 
leis a respeito da língua, dos sujeitos pomeranos e de suas práticas sociais, e 3) o 
funcionamento discursivo do programa de rádio Raízes Pomeranas, veiculado aos 
domingos pela Rádio Vila Pavão, enquanto um espaço discursivo institucionalizado 
(discurso midiático) em que se fala/pratica a língua pomerana. Nosso aporte teórico 
está fundamentado nos estudos de Seibel (2016), que discorre sobre o processo 
migratório dos pomeranos; Orlandi (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007 e 
2009) e Guimarães e Orlandi (1996, 2001, 2002), para abordar sobre a História das 
Ideias Linguísticas no Brasil; já a análise de discurso é realizada sob as teorizações 
propostas por Pêcheux (1988, 1997) e desdobradas por Orlandi; em Payer (1999, 
2003, 2006, 2007a, 2007b), ancora-se para tratar da memória discursiva e, em 
Achard et al. (1999), sobre o papel da memória. Assim, esta pesquisa se justifica 
pela importância de proceder um estudo que mostre e analise o processo de 
identificação desses sujeitos na história dos descendentes de imigrantes de 
presença tão expressiva no município de Espigão D’Oeste (RO) e como eles se 
constituem, identificando a atuação da memória discursiva na produção de sentidos 
no discurso deles. Os resultados apontaram que os objetos discursivos analisados, 
encontrados em meios eletrônicos, são ressignificados a partir das suas condições 
de produção, em que os saberes são construídos levando em consideração a 
história da língua e refletindo sobre o processo de constituição dos sujeitos e dos 
sentidos. 
 
Palavras-chave: língua pomerana; efeitos de sentido; processo de identificação; 
memória e atualidade; meios eletrônicos. 
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ABSTRACT 
 

The Pomeranians and their descendants who live in Brazil today originated from 
Pomerania, a region that no longer exists on the map of Europe. The arrival of the 
first Pomeranians in Brazil is dated 1856, however, it was in the 1970s that the 
"Espírito Santo–Rondônia" migration process occurred, which led a large part of the 
Pomeranians to settle in the city of Espigão D'Oeste (Rondônia). This dissertation 
has as main objective, under the light of the theoretical-methodological framework 
of Discourse Analysis (AD) and the discipline of History of Linguistic Ideas (HIL), to 
understand the functioning of discourse, that is, the narrativities found in electronic 
media (draft laws, images and news conveyed), from the last decade (2010–2020), 
about the Pomeranian language, observing: 1) how the Pomeranian immigrants, 
residents of the municipality of Espigão D'Oeste (Rondônia), in the process of 
beating between memory and actuality, inscribe themselves in determined spaces 
of interpretation, through their social practices and their discourses, and what sense 
effects are produced; 2) how institutional discourses signify these subjects, be it the 
media, through news broadcasts, or the legal discourse, through the issue of laws 
and bills regarding the language, the Pomeranian subjects and their social practices, 
and 3) the discursive operation of the radio program Raízes Pomeranas 
(Pomeranian Roots), broadcast on Sundays by Radio Vila Pavão, as an 
institutionalized discursive space (media discourse) in which the Pomeranian 
language is spoken/practiced. Our theoretical contribution is based on the studies 
of Seibel (2016), who discusses the migration process of Pomeranians; Orlandi 
(1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007 and 2009) and Guimarães and Orlandi 
(1996, 2001, 2002), to address the History of Linguistic Ideas in Brazil; The 
discourse analysis is based on the theories proposed by Pêcheux (1988, 1997) and 
developed by Orlandi; Payer (1999, 2003, 2006, 2007a, 2007b) is anchored to deal 
with discursive memory and Achard et al. (1999), about the role of memory. Thus, 
this research is justified by the importance of conducting a study that shows and 
analyzes the process of identification of these subjects in the history of descendants 
of immigrants with such an expressive presence in the city of Espigão D'Oeste 
(Rondônia) and how they constitute themselves, identifying the role of discursive 
memory in the production of meanings in their discourse. The results pointed out 
that the analyzed discursive objects, found in electronic media, are re-signified from 
their conditions of production, in which the knowledge is built considering the history 
of language and reflecting on the process of constitution of subjects and senses. 
 
Keywords: Pomeranian language; sense effects; identification process; memory 
and actuality; electronic media. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação foi produzida com base nos pressupostos teóricos da 

Análise de Discurso (AD) de filiação pecheuxtiana, desenvolvida no Brasil por Eni 

Orlandi, em articulação com a História das Ideias Linguísticas (HIL), buscando 

compreender o funcionamento discursivo, isto é, as narratividades encontradas em 

meios eletrônicos (projetos de leis, imagens e notícias veiculadas) sobre a língua 

pomerana na última década (2010–2020). 

Os pomeranos que hoje vivem no Brasil originaram-se da Pomerânia, região 

que atualmente não existe mais no mapa da Europa. Tratava-se de um território 

situado ao norte da Polônia e da Alemanha, na costa sul do Mar Báltico, pertencente 

ao Sacro Império Romano-Germânico até o começo do século XIX (BARRETO, 

2014).  

A chegada dos primeiros pomeranos ao Brasil é datada de 1856, mais 

especificamente no Espírito Santo, quando, fugidos da perseguição que sofriam do 

regime czarista, esses imigrantes deram início à colonização alemã nesse local. 

Esse estado, inclusive, conta com a maior concentração de pomeranos no Brasil, 

superando o Rio Grande do Sul (ELB1, s.d.). 

Na década de 1970, ocorreu um processo de migração Espírito Santo–

Rondônia, fazendo com que grande parte dos pomeranos se estabelecessem e 

prosperassem na cidade de Espigão D’Oeste, que fica localizada na região leste do 

estado de Rondônia (RO). Com uma população estimada de 32.374 habitantes 

(IBGE, 2019), a cidade é considerada a mais povoada por descendentes de 

                                                
1 Enciclopédia das Línguas no Brasil. Disponível em: https://www.labeurb.unicamp.br/ elb/europeias/ 
pomeranos_brasil.htm. Acesso em: 20 jan. 2021. 
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pomeranos2 da região amazônica3.   

Buscou-se, a partir da perspectiva dos estudos de Pêcheux, que considera 

o acontecimento discursivo “[...] o ponto de encontro de uma atualidade e uma 

memória” (PÊCHEUX, 1997, p. 17), compreender como a historicidade da língua 

pomerana é determinada pelo funcionamento da memória no discurso dos 

descendentes de imigrantes, que são afetados pelos fatores históricos e políticos 

diante das concepções de interdição da língua.  

Assim sendo, esta análise se encontra voltada para a compreensão de como 

a memória discursiva está funcionando no modo como a língua pomerana se 

constituiu e se historicizou na cidade de Espigão D’Oeste (RO), tema que será 

aprofundado no Capítulo 2 desta dissertação.  

Segundo Pêcheux (1999, p. 49–50), a memória discursiva “[...] deve ser 

entendida aqui não no sentido diretamente psicologista da ‘memória individual’, mas 

nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em 

práticas, e da memória construída do historiador”. E ainda complementa: 

 

A memória discursiva seria aquilo que, face a um texto que surge 
como acontecimento a ler, vem restabelecer os ‘implícitos’ (quer 
dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos citados e 
relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua leitura necessita. 
(PÊCHEUX, 1999, p. 49–50; 52, grifos do autor). 

 

Para tanto, o aporte teórico da HIL e da AD possibilita compreender como se 

dá o processo de funcionamento da memória da imigração nesse grupo, levando 

em consideração o discurso, o sujeito, a ideologia e as formações discursivas que 

atravessam esses indivíduos chamados pomeranos.  

Com isso, este trabalho procederá a análise de recortes que foram extraídos 

                                                
2  Para fins deste estudo, a descendência aqui referenciada versa sobre o fato de os sujeitos 
atualmente inseridos na região de Espigão D’Oeste pertencerem originariamente às famílias que 
migraram da extinta Pomerânia para o Brasil. Da nossa perspectiva, o que se entende por 
descendência em estudos antropológicos, sociológicos, biológicos etc. será problematizado nesta 
pesquisa, visto que, ao inserirmos noções como sujeito, história, ideologia, memória discursiva, 
dentre outras, tomamos outro posicionamento frente a essa questão. Assim, é a historicidade e a 
materialidade do discurso e do sentido que contam para a análise que realizamos do material que 
constitui o objeto desta investigação. Desse modo, não reforçamos o sentido naturalizado pela 
noção de descendência, pelo contrário, procuramos compreender a historicidade desse sentido e a 
formação discursiva em que ele se inscreve. 
3  Sobre a colônia de pomeranos em Rondônia, ver: http://www.newsrondonia.com.br/noticias/ 
maior+colonia+de+pomeranos+da+amazonia+vive+em+rondonia/46451. Acesso em: 20 fev. 2021. 
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da internet, que materializam uma memória discursiva e representam, por meio de 

festividades, feiras livres, programa de rádio na língua pomerana, desfiles, religião 

luterana, hábitos alimentares, arquitetura residencial, dentre outras, as práticas 

realizadas pelos descendentes dos imigrantes pomeranos como forma de destacar 

e registrar o modo como esses sujeitos se identificam por meio do discurso no 

município de Espigão D’Oeste. 

A memória, funcionando e se materializando nas práticas desses sujeitos e 

na sua identificação histórica, pode ser compreendida dentro da AD, pois o sentido 

que se dá ao discurso está em constante movimento no interdiscurso e nos espaços 

entre a história (acontecimentos do mundo) e as narrativas discursivas (locais e 

atuais), de forma que: 

 

O campo da Análise do Discurso vai ser determinado, então, 
predominantemente pelos espaços discursivos das transformações 
do sentido, escapando a qualquer norma estabelecida a priori, de 
um trabalho de sentido sobre o sentido, tomados no relançar 
indefinido das interpretações. (PÊCHEUX, 1997, p. 51). 

 

Diante disso, será a partir do acesso à memória discursiva — das 

narratividades pomeranas — que os percursos teórico-metodológicos da AD 

possibilitarão adentrar em questões como as políticas de interdição da língua e de 

silenciamento, que se remetem à época do Estado Novo no Brasil e que produziram 

esses efeitos de censura das línguas de imigrantes no fator enunciativo brasileiro 

em razão de interesses nacionalistas e governamentais (ZANDWAIS, 2009).  

Assim como ocorreu com a maioria das regiões de concentração de 

imigrantes, o município de Espigão D’Oeste também se viu demarcado por práticas 

históricas de imposição linguística nacional — a língua portuguesa — e, com isso, 

houve um processo de apagamento e de silenciamento da língua pomerana 

presente naquele espaço.  

Contudo, apesar desse movimento, as narrativas eletrônicas analisadas 

nesta pesquisa demonstram a resistência e a sobrevivência da língua, que, indo de 

encontro ao silenciamento, tem conseguido preservar a língua pomerana e 

transmiti-la pela oralidade e por outras formas, de geração para geração.  

Considerando esses acontecimentos históricos e o movimento de resistência 

que esse grupo vem produzindo, que estão materializados no corpus deste estudo, 
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é possível verificar que, por terem se mantido unidos, os pomeranos conservaram 

suas histórias. 

Verifica-se que a língua pomerana ainda é a língua da vida cotidiana do 

grupo, utilizada no convívio diário entre seus membros e na prática de suas 

atividades, todavia o contato com outras línguas fez com que os pomeranos de 

Espigão D’Oeste passassem por um processo de mudanças, ainda que se possa 

“adquirir/aprender uma segunda língua sem que se acionem as estruturas 

cognitivas exclusivas da linguagem” materna, como aponta Pereira de Castro 

(2006, p. 136). 

De acordo com esse autor, “A língua materna tem um traço incomensurável, 

que a faz diferente de todas as outras, porque não tem outra; não se soma a 

nenhuma outra.” (PEREIRA DE CASTRO, 2009, p. 11), no entanto, a partir da AD, 

não se busca analisar a língua materna com esse sentido estrito em relação ao 

termo, mas, sim, compreender como se dá o funcionamento da memória no 

discurso dessas narratividades.   

Sobre o termo “língua materna”, Aquino (2019, p. 70) assim sinalizou: “Em 

outras palavras, a expressão língua materna passa a ser empregada em língua 

materna, ou de outra maneira, a língua materna diz língua materna, de forma que 

novas redes de sentido são estabelecidas para a expressão.” 

Ainda sobre língua materna, o autor aponta que, na esteira da formação dos 

Estados nacionais, a língua materna é então significada como língua natural, língua 

de um território e língua de um país, o que leva à construção do efeito de 

coincidência entre língua materna e língua nacional, sentidos que serão 

naturalizados quando a expressão língua materna entra nos dicionários (AQUINO, 

2019), passando, a partir daí, a ser uma evidência. 

Maria Onice Payer (2006), ao tratar da concepção sobre língua materna, 

sinaliza que os estudos devem ultrapassar as abordagens feitas a partir das noções 

de dialeto regional, língua informal e/ou familiar. Segundo a autora, necessário se 

faz pensar a língua materna como um recurso discursivo da linguagem, que tem a 

dimensão da memória da língua.  

Assim, o conceito de língua materna a ser trabalhado pela AD considera que 

língua, sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo, conforme apontado pela 

autora ao afirmar que, a partir da língua materna, chega-se à “instância em que se 
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alcança a mútua constituição do sujeito e da língua” (PAYER, 2006, p. 128).  

Ainda de acordo com essa autora, como sujeitos históricos, a partir do viés 

da memória discursiva, são formadas as relações de sentido com a língua e, entre 

estas, ocorre a identificação com a língua nacional e a língua materna (PAYER, 

2006; 2007a; 2007b). 

Diante do exposto, esta pesquisa se justifica diante da importância de 

proceder a um estudo que busque compreender o processo histórico-discursivo da 

língua desses imigrantes, baseado nos aspectos pertinentes à memória discursiva, 

especialmente daqueles instalados no município de Espigão D’Oeste. 

Buscou-se, com isso, responder à seguinte questão norteadora: como se dá 

a articulação entre língua e conhecimento linguístico e entre língua, discurso e 

memória, a partir da análise sobre a língua pomerana na região de Espigão 

D’Oeste, com base em uma perspectiva da Análise de Discurso pecheuxtiana? 

Assim, os diálogos e os debates com os autores que sustentam esta 

dissertação estão organizados em quatro partes, além desta introdução e das 

considerações finais. 

No primeiro capítulo, Caminhos teórico-metodológicos, apresentam-se os 

principais aspectos relacionados aos procedimentos metodológicos utilizados para 

a produção da análise discursiva da língua pomerana, buscando, por meio da AD 

pecheuxtiana, compreender a historicidade, como a memória discursiva dos 

sujeitos pomeranos que migraram para o Brasil está presente na língua pomerana 

e como esse processo de identificação histórica se mantém presente na região de 

Espigão D’Oeste (RO) até os dias atuais, a partir da posição ideológica que esse 

grupo representa. 

No segundo capítulo, Traços de memória da língua pomerana: um estudo 

para/na História das Ideias Linguísticas, são abordadas as principais concepções 

teóricas que dão suporte para a realização da análise discursiva dos imigrantes 

pomeranos, tendo Michel Pêcheux e Eni Orlandi como principais aportes teóricos,  

buscando compreender ainda, a partir do aspecto temporal, as produções 

discursivas pomeranas, diante dos fatores que resultaram na passagem de uma 

construção da história do período desde o processo de imigração pomerana até a 

produção de memórias na contemporaneidade.  

No terceiro capítulo, Língua nacional e língua pomerana: história e política 
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de interdição, apresentam-se os principais acontecimentos históricos que 

marcaram a inserção da língua pomerana em âmbito nacional até os dias atuais, 

seus traços de memória discursiva, a convivência com a língua nacional e como o 

pomerano, enquanto língua, tem se sustentado por meio de um processo de 

resistência pela manutenção de sua identificação histórica, transpondo as políticas 

interdicionistas sofridas desde a chegada dos primeiros imigrantes pomeranos ao 

Brasil.  

No quarto e último capítulo, Corpus da pesquisa: conceitos e análise, busca-

se refletir sobre as narratividades analisadas e os estudos realizados que 

subsidiaram a estruturação dos resultados da pesquisa para compreender como os 

pomeranos promovem suas manifestações, que possibilitam não só os identificar, 

mas também manter a língua pomerana naquela região, além de avaliar as 

condições de produção dessa inscrição no território nacional, as quais 

proporcionaram os aspectos suficientes para articular a análise de forma satisfatória 

e que abrangeram a organização e a produção final deste trabalho.  

É importante destacar que, para melhor ilustrar os aspectos apresentados e 

debatidos neste estudo, foram inseridos imagens e excertos de entrevistas e 

depoimentos, que representam as várias formas de ser pomerano (sujeito e língua), 

sendo esses elementos utilizados para auxiliar na compreensão de como o 

simbólico, na relação com o discurso e com a formação, a identificação e a memória 

determinam os sentidos e os sujeitos. 

Por fim, apresentamos as considerações finais, trazendo, por sua vez, uma 

breve reflexão sobre os resultados da pesquisa, a partir da análise dos arquivos 

encontrados (corpus da pesquisa), com atenção à relação desses sujeitos com os 

recursos midiáticos e os processos de construção dos sentidos, identificando os 

elementos constitutivos da memória da imigração, representada como memória 

discursiva, em que se inclui a língua praticada pelos sujeitos provenientes da 

imigração pomerana no Brasil. 
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CAPÍTULO 1 – CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

Esta dissertação se inscreve no quadro teórico e metodológico da AD e da 

HIL, buscando compreender, em um recorte temporal, as narratividades produzidas 

em meios eletrônicos de/sobre imigrantes pomeranos na última década (2010–

2020). 

Assim, o estudo buscará aporte nas proposições teóricas da AD produzidas 

na década de 1960, na França, por Michel Pêcheux, e em seus desdobramentos 

realizados por Eni Orlandi, no Brasil, a partir da década de 1980, mais 

especificamente nas produções elaboradas pelos referidos autores em torno do 

conceito de memória discursiva e na tese de doutorado defendida por Maria Onice 

Payer, em 1999. 

A articulação que se vislumbra nesta pesquisa entre a AD e a HIL tem como 

base o entendimento de que a AD é um dispositivo de leitura com sustentação em 

concepções teóricas e analíticas, que, para tanto, considera a historicidade dos 

sujeitos e dos sentidos, contribuindo, assim, com a compreensão sobre o que seja 

o estudo da HIL.  

As pesquisas e as leituras levam a buscar, no processo de identificação 

histórica dos sujeitos pomeranos e no encontro entre memória e atualidade, como 

eles se inscrevem nos espaços de condições de produção para compreender como 

ocorreu/ocorre o discurso sobre as línguas, por meio de suas práticas sociais e de 

seu discurso, quais efeitos de sentido são produzidos nesses imigrantes e, por 

conseguinte, encontrar suporte e entender como os discursos institucionais 

significam esses sujeitos e suas práticas sociais. 

A pesquisa trabalha teoria, método e objeto com uma perspectiva histórico-

discursiva, em uma análise de como a língua e a memória funcionam nos textos 

encontrados nos meios eletrônicos, que compuseram o corpus deste estudo e se 

encontram inseridos no Capítulo 4 desta dissertação, os quais materializam a 

história/memória da língua pomerana a partir do que os pomeranos dizem e 

textualizam. 

Para alcançar esse objetivo, foi necessário compreender as condições de 

produção do discurso da/sobre a língua pomerana no Brasil, buscando 
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compreender como se deu o processo de instalação/migração do estado do Espírito 

Santo no/para o interior do estado de Rondônia, no município de Espigão D’Oeste, 

a partir de documentos oficiais, de registros em pesquisas publicadas e de como 

esses acontecimentos ressoam nos discursos sobre a língua pomerana.  

Buscamos também entender o modo como essa língua vem sendo 

significada nesse espaço determinado, por meio do batimento entre memória e 

atualidade, em um movimento de resistência desses sujeitos, que estão sob um 

imaginário de destacar e registrar tanto a língua quanto a identidade do povo 

pomerano. 

 

 

1.1 PRINCIPAIS ABORDAGENS 

 

De acordo com Orlandi (1999), a Análise de Discurso, como seu próprio 

nome indica, não trata da língua ou da gramática, ainda que tais aspectos lhe sejam 

importantes, mas, sim, do discurso.  

 

E a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, 
de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim 
palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do 
discurso observasse o homem falando. (ORLANDI, 1999, p. 15). 

 

Assim, a partir dos ensinamentos de Orlandi (2009, p. 42–43), apreende-se 

que o discurso é determinado pela formação discursiva, uma vez que “[...] as 

palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as empregam. Elas 

‘tiram’ seu sentido dessas posições, isto é, em relação às formações ideológicas 

nas quais essas posições se inscrevem”. 

Nesse sentido, a AD irá tratar do entremeio do materialismo histórico, da 

psicanálise e da linguística e, a partir dessa tríade, compreender os processos de 

atualização de uma memória discursiva permeada de ideologias e de histórias do 

espaço que se analisa, onde o sujeito se mostra descentralizado a partir desses 

fatores (ORLANDI, 1999). 

Diante disso, para a AD, a ideologia se mostra uma estrutura-funcionamento, 

assim como o inconsciente, que tem o caráter de dissimular “[...] sua própria 

existência no interior mesmo do seu funcionamento [...]”, conforme sinalizado por 
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Pêcheux, em Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio ([1988] 1997, 

p. 152–153). Cria-se, desse modo, a ilusão de um sujeito centrado, dono do seu 

dizer e de sua origem. Entretanto, conforme Pêcheux (1997), algo fala sempre 

antes, em outro lugar e de forma independente: o interdiscurso. 

Trata-se, portanto, do descentramento do sujeito, em que se busca entender 

a noção de estrutura, por meio de evidências subjetivas que atuam na constituição 

do sujeito, de forma que ele deixa de ser o elemento central e originário de tudo e 

passa a ser compreendido como uma evidência espontânea (“causa de si”), cuja 

constituição alia-se à de sentido, por meio da linguagem e do discurso produzidos 

(PÊCHEUX, 1997). 

Assim, para fins deste estudo, propôs-se observar e descrever como o 

discurso e a memória da língua pomerana se apresentam diante das circunstâncias 

experienciadas nesse processo desde a imigração para o Brasil. 

A concepção sobre o sujeito do discurso proposta por Pêcheux, entre a 

década de 1960 e 1970, que considera o sócio-histórico e o ideológico como 

elementos constitutivos desse entendimento, vai para além do entendimento 

estrutural da linguagem (forma) e busca compreendê-la no movimento, em seu 

curso, aliando estrutura e acontecimento.  

Dessa forma, conforme apontado por Pêcheux (1999), o sujeito da AD é 

aquele interpelado pela ideologia, descentralizado, dentro de determinadas 

modalidades de tomadas de posição. Acerca das “modalidades” indicadas por 

Pêcheux, Indursky (2000, p. 72) comenta sobre as duas primeiras: 

 

A primeira modalidade a que Pêcheux se refere remete ao que 
designou de superposição entre o sujeito do discurso e o sujeito 
universal, ou seja, tal superposição revela uma identificação plena 
do sujeito do discurso com a forma-sujeito da FD que afeta o sujeito, 
a qual marca a reduplicação da identificação e, por conseguinte, o 
retorno ao mesmo, “de modo que a ‘tomada de posição’ do sujeito 
realiza seu assujeitamento sob a forma do ‘livre consentimento’: 
essa superposição caracteriza o discurso do ‘bom sujeito’”. A 
segunda modalidade caracteriza o mau sujeito, discurso em que o 
sujeito do discurso, através de uma tomada de posição se 
contrapõe ao sujeito universal, vale dizer, à forma-sujeito. Essa 
segunda modalidade, ao contrário da primeira, consiste em “uma 
separação (distanciamento, dúvida, questionamento, contestação, 
revolta...)”. 
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Para elaborar essa análise, foi preciso inicialmente compreender as 

condições de produção advindas das variadas maneiras de representação quanto 

à constituição do sujeito, por ser uma das questões centrais da AD, uma vez que a 

interpretação é algo sempre em movimento, em que o mesmo sujeito pode assumir 

diferentes posições em uma mesma formação discursiva.  

Na sequência, procurou-se entender a relação que as teorias firmadas por 

esses autores possuem com o conceito de memória discursiva. No entanto, é 

importante destacar que, diante da complexidade da temática, os desafios no 

processo de apreender esses conceitos não se esgotam nesta dissertação. 

Assim, a partir dos movimentos formulados pela AD, será possível mostrar 

como se dá o funcionamento da memória discursiva nesses discursos analisados, 

visto que, na medida em que esses deslocamentos ocorrem em relação à língua, é 

que as noções de história, ideologia e sujeito são reafirmadas, transformadas e/ou 

silenciadas.  

De acordo com a pesquisa de Payer (2006), a memória discursiva é 

responsável pela constituição do sujeito. Para fins desta pesquisa, considerou-se o 

sujeito-imigrante como aquele sendo ideológica e historicamente constituído, 

significando e sendo significado por meio de suas narrativas e de suas práticas 

sociais, usadas como forma de fixar seu “novo” lugar e como parte de um jogo de 

forças entre o lugar do imigrante e o lugar da nacionalidade. 

De acordo com Nunes (1999, p. 8), na introdução da obra de Achard sobre 

o papel da memória: 

 

Analisando a construção discursiva do sentido e o funcionamento 
dos implícitos, Pierre Achard mostra que a memória não pode ser 
provada, não pode ser deduzida de um corpus, mas ela só trabalha 
ao ser reenquadrada por formulações no discurso concreto em que 
nos encontramos.  

 

Pêcheux (1999, p. 49) afirma que foi a partir da discussão sobre o papel da 

memória que se tornou possível abordar como os processos se dão dentro de um 

determinado contexto histórico, tornando-se suscetível “de vir a se inscrever na 

continuidade interna, no espaço potencial de coerência próprio de uma memória”. 

Isso porque, de acordo com o autor, a memória não deve ser compreendida como 

“memória individual”, mas, sim, como resultante do discurso e da sua significação 



21 

 

(PÊCHEUX, 1999). 

Nessa direção, para realizar a análise discursiva, devem ser colocados os 

fatores que transitam entre o histórico e o linguístico, que permitam alcançar a 

compreensão daquela formação discursiva, de forma que a memória se mostra 

relevante para esse entendimento. 

 

 

1.2 O ESPAÇO E OS PARÂMETROS DE ELABORAÇÃO DA PESQUISA 

 

Buscou-se, em um primeiro momento, definir o termo “pesquisa” à luz das 

referências de Guimarães e Orlandi (2006), os quais esclarecem que, quando se 

fala de pesquisa, na verdade, reporta-se a um conjunto muito particular de práticas 

humanas: as práticas científicas. Em outras palavras, aborda-se sobre como 

conhecer e produzir conhecimento.  

Guimarães e Orlandi (2006, p. 144) conceituam o que é fazer pesquisa da 

seguinte forma: 

 

[...] a) escolher um assunto; b) escolher neste assunto uma questão 
que tenha interesse, e que não tenha sido respondido ainda, c) 
tomar um ponto de vista teórico; d) assumir um ponto de vista 
metodológico; e) produzir a análise de materiais específicos 
relativos à questão escolhida, com uma instrumentação própria da 
metodologia escolhida no domínio teórico escolhido; f) interpretar 
seus resultados face às teorias e face ao objeto em questão.  

 

Pautados sobre o que representa o termo pesquisa, diante da visão de 

Guimarães e Orlandi (2006), em que pese a delimitação do espaço geográfico da 

pesquisa como sendo o município de Espigão D’Oeste (RO), os instrumentos 

utilizados — narrativas em arquivos de registros encontrados em meios eletrônicos 

sobre os pomeranos — apagam as fronteiras inicialmente impostas e permitem 

abordar a teoria de análises compatíveis, necessárias para a construção da análise 

da memória discursiva desse grupo. 

Já os parâmetros que contribuíram para os recortes e para a análise do 

discurso desta pesquisa foram buscar no corpus, ou seja, em meios eletrônicos, 

trabalhos e notícias que abordassem a temática voltada aos pomeranos e tivessem, 

dentre suas principais características, a narratividade do discurso sobre a língua 
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pomerana, permitindo, assim, observar, conforme apontado por Orlandi (2014, p. 

79), “[...] a maneira pela qual uma memória se diz em processos identitários 

apoiados em modos de individuação do sujeito, afirmando/vinculando (seu 

‘pertencimento’) sua existência a espaços de interpretação determinados [...].” 

É importante destacar que, para além de tal seleção, a característica 

investigativa desta pesquisa está centrada nos parâmetros pertinentes aos 

elementos que abordam a história, por meio da memória discursiva dos pomeranos 

e de seus descendentes, dentro do lócus da pesquisa e a partir dos recortes das 

narrativas realizados em um primeiro gesto de leitura desse material de análise. 

Destaca-se, no entanto, que, ao adentrar na etapa de análise dos recortes, 

o gesto de leitura e a interpretação, possíveis dentro do espaço simbólico e 

determinado pelas condições de produção, possibilitaram analisar o sujeito 

pomerano, interpelado pelo simbólico e pela ideologia, e que, de acordo com 

Orlandi (2005), refere-se à interpretação do sujeito pela história, uma vez que ele 

não passa por ela isento de suas marcas. 

Nesse sentido, esta pesquisa não se inscreve em uma metodologia 

historiográfica, de forma que o foco não consiste em falar da história dentro de um 

percurso cronológico, mas, sim, a partir da historicidade presente no discurso 

material.  

A história que se propôs aprofundar nesta pesquisa não é aquela contada 

fato por fato, linearmente, uma atrás da outra, e não tem a perspectiva de fazer um 

estudo cronológico da história desde os pomeranos na Pomerânia. Ao invés disso, 

esta dissertação traz um pouco dessa historicidade como pano de fundo para o foco 

da construção, que é abordar elementos sobre a memória da língua e a história, 

buscando perceber a historicidade presente no discurso sobre a língua pomerana 

por meio dos efeitos das narratividades desses imigrantes. 

 

 

1.3 OS DISPOSITIVOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA ANÁLISE DE 

DISCURSO 

 

A seleção dos dispositivos teóricos e metodológicos de análise se inicia com 

uma apuração bibliográfica em sites especializados, bancos de dissertações e 
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teses, livros e artigos que tratavam do tema em estudo, atendendo aos critérios 

estabelecidos no tópico anterior. 

Apoia-se em aportes teóricos no intuito de estes auxiliarem na organização, 

análise e interpretação dos materiais, bem como na execução da pesquisa. Para 

tanto, foram realizadas pesquisas em sites de notícia para examinar os arquivos 

específicos sobre os registros históricos e de memória discursiva da língua 

pomerana, em especial quanto ao grupo estabelecido no município de Espigão 

D’Oeste (RO).  

As condições de produção do discurso permitem acessar tanto as formações 

imaginárias que o sujeito tem a respeito da sua posição e do lugar do outro como a 

situação concreta historicamente determinada. 

 

O espaço discursivo é definido pelo confronto entre a imagem 
produzida para o leitor e a produzida pelo leitor, o que, 
pretendemos, nos dará pistas para observarmos o movimento que 
se dá no confronto do imaginário constitutivo do leitor virtual com o 
leitor real (histórico). (ORLANDI, 1998, p. 14). 

 

Para Orlandi (1999, p. 30), essas condições de produção e de sentido 

compreendem, assim, o sujeito e a situação, apesar de, em sentido estrito, remeter 

para condições de enunciação e, “[...] em sentido amplo, as condições de produção 

incluem o contexto sócio-histórico, ideológico”, de forma que a análise não pode 

ficar restrita aos fatores imediatos.  

No intuito de estabelecer imagens para auxiliar nessa interpretação, 

apresenta-se um histórico de como se deu o processo de migração dos pomeranos 

para o lócus da pesquisa, o estabelecimento, o desenvolvimento das famílias na 

região e o processo de manutenção, resistência e/ou apagamento da memória da 

sua língua. 

Esses recortes históricos ajudaram na compreensão dos conceitos 

norteadores da AD e de como o sujeito e a língua se constituem a partir de variadas 

formas e transformações linguísticas, destacando o papel do analista do discurso 

para o registro de tais desfechos ao atuar em um meio vivo e transformador.  

A relação sobre os principais conceitos da AD e da HIL, ligados às 

epistemologias selecionadas como aporte teórico, possibilitou metodologicamente 

a compreensão de como analisar os efeitos do funcionamento da memória 
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discursiva para os imigrantes pomeranos na manutenção e na identificação de sua 

língua, a partir de instrumentos que contribuíram para a elucidação do objeto de 

pesquisa, o que será melhor abordado no Capítulo 2 desta dissertação. 

Os primeiros recortes utilizados para a elaboração da pesquisa foram 

retirados dos sites locais da região, que buscaram, a partir do gesto de leitura 

efetuado, indicar o reconhecimento da língua pomerana como uma das inscritas 

como línguas ainda utilizadas no Brasil e as possíveis políticas públicas que 

contemplam e contribuem para a inserção dessa língua nos contextos escolares no 

intento de trazer a história da língua pomerana por meio dessas políticas. 

Nessa concepção, dos sites de domínio público, foram selecionados os 

arquivos regulamentares, que implicam no reconhecimento e na manutenção da 

história da língua pomerana no meio social onde vivem, na continuidade e na 

resistência da língua dos pomeranos, dentre os quais se destacam: Decreto Federal 

n.º 6.040/2007, que reconhece o imigrante pomerano como tradicional; Lei Estadual 

ES n.º 9.258/2009, que criou o Dia Estadual do Imigrante Pomerano, comemorado 

no dia 28 de junho; Emenda Constitucional PEC n.º 11/2009, que inclui a língua 

pomerana e a língua alemã como patrimônio estadual do Espírito Santo, e Decreto 

n.º 3248–R/2013, que criou a Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais, na qual os pomeranos são incluídos. 

 

 

1.4 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS DA PESQUISA 

 

A constituição do corpus de análise definida nesta dissertação é composta 

de materiais de linguagem sobre a memória da imigração, mediante a história da 

língua pomerana, e daqueles produzidos em narrativas disponíveis em meios 

eletrônicos sobre o objeto da pesquisa. Nesse sentido, a pesquisa firmou-se em 

Orlandi (1999), a qual evidencia que:  

 

A delimitação do corpus não segue critérios empíricos (positivistas) 
mas teóricos. Em geral distinguimos o corpus experimental e o de 
arquivo. Quanto à natureza da linguagem, devemos dizer que a 
análise de discurso interessa-se por práticas discursivas de 
diferentes naturezas: imagem, som, letra, etc. (ORLANDI, 1999, p. 
62). 
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Diante dessa perspectiva, considera-se que: 

 

Assim, a construção do corpus e a análise estão intimamente 
ligadas: decidir o que faz parte do corpus já é decidir acerca de 
propriedades discursivas. Atualmente, considera-se que a melhor 
maneira de atender à questão da constituição do corpus é construir 
montagens discursivas que obedeçam a critérios que decorrem de 
princípios teóricos da análise de discurso, face aos objetivos da 
análise, e que permitam chegar à sua compreensão. Esses 
objetivos, em consonância com o método e os procedimentos, não 
visam a demonstração, mas a mostrar como um discurso funciona 
produzindo (efeitos de) sentidos. (ORLANDI, 1999, p. 63). 

 

Ademais, conforme destacado pela autora, é importante frisar que o corpus 

em AD “é instável e provisório”, uma vez que “O que se analisam são estados de 

um processo discursivo sem pretender fechar esses estados em si mesmos, mas, 

antes, vendo neles relações com outros estados, igualmente significativos, desse 

processo” (ORLANDI, 1998, p. 10), ou seja, a AD se propõe a analisar como o texto 

produz sentido. 

Em vista disso, realizou-se a análise dos arquivos encontrados nos meios 

eletrônicos sobre o discurso acerca da língua pomerana e do processo histórico 

que permeia a manutenção e a resistência mediante a memória discursiva, que 

estão contribuindo ou buscando contribuir para destacar a história da língua 

pomerana em Espigão D’Oeste. 

Será a partir do olhar sobre um sujeito que já passou por, pelo menos, dois 

processos migratórios (da Europa para o Brasil e dentro do Brasil), o qual carrega 

outras memórias para além da sua origem europeia, que se busca compreender 

como essas interpretações se apresentam no jogo do discurso e da memória. 

Assim, procura-se entender, conforme sinalizado por Payer (1999), como 

essa edificação social: 

 

[...] diz respeito menos ao fato (linguístico) de ter havido - ou de 
haver - várias línguas, inclusive as europeias, presentes de modo 
consistente no Brasil, e mais ao fato (político: discursivo, simbólico) 
de ter havido - e de haver - um silenciamento, na ordem do discurso, 
sobre a forma consistente de presença das línguas dos imigrantes 
(além das outras) no desenrolar dos fatos que edificam a sociedade 
brasileira enquanto Nação considerada homogênea 
linguisticamente. (PAYER, 1999, p. 16). 
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A constituição desse corpus pelo sujeito pesquisador encontra-se, pois, 

pautado na produção histórica do discurso sobre/dos imigrantes pomeranos, no que 

se refere à língua, à memória e ao modo como o sujeito se constitui, por meio da 

análise das narratividades que participaram desse processo. A partir da sua 

constituição, foram trabalhados os conceitos que emergem da própria construção 

teórica do estudo entre as informações encontradas a partir das pesquisas 

realizadas em narratividades de registros históricos. 

Dessa forma, em conformidade com o objeto de investigação desta 

dissertação, foram estabelecidas as seguintes categorias de análise para 

compreender o funcionamento discursivo e como esses sujeitos se constituem, 

identificando como a memória discursiva atua na produção de sentidos no discurso 

desses sujeitos: 

1) como os imigrantes pomeranos, moradores do município de Espigão 

D’Oeste (RO), no processo de batimento entre memória e atualidade, inscrevem-

se em espaços de interpretação determinados, por meio de suas práticas sociais e 

de seus discursos, e quais efeitos de sentido são produzidos; 

2) como os discursos institucionais significam esses sujeitos, seja a mídia, 

por meio de notícias veiculadas, seja o jurídico, mediante a edição de leis e de 

projetos de leis a respeito da língua, dos sujeitos pomeranos e de suas práticas 

sociais; 

3) o funcionamento discursivo do programa de rádio Raízes Pomeranas, 

veiculado aos domingos pela Rádio Vila Pavão, enquanto um espaço discursivo 

institucionalizado (discurso midiático) em que se fala/pratica a língua pomerana. 

 

Ademais, buscou-se ainda entendimento sobre as condições de produção e 

de sentido e acerca da narratividade. Nesse sentido, Orlandi (1999) sinaliza que 

realizar a AD por meio de um processo investigativo permite inscrever a língua na 

história e, por conseguinte, visibilizar e compreender o sujeito, seu discurso e a 

memória da língua que ele carrega. 

A autora, na obra Eu, Tu, Ele – Discurso e Real da História (2001, p. 29), 

assim afirma: “Na proposta da análise, na direção dos deslocamentos que tenho 

produzido, redefino o que, tradicionalmente, se tem considerado como 

narratividade, noção distinta de narrativa.”. Isso porque, segundo ela, uma vez que 
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sua intenção é entender o sujeito que habita em determinada região, seus estudos 

recaem “[...] em seus processos de significação e identificação, passando pelos 

seus modos de individualização (E. Orlandi, 2001), a questão da memória é 

fundamental.” 

Assim, de igual forma, para o caso deste trabalho, buscou-se, junto ao sujeito 

descendente de imigrante pomerano no município de Espigão D’Oeste, 

compreender as condições de produção e de sentido por meio das narratividades 

desse grupo. Toma-se por base as palavras de Orlandi, que compreende a 

narratividade como aquela que tem: 

 

[...] como núcleo de definição a questão do funcionamento do 
interdiscurso, memória discursiva, saber discursivo que, voz sem 

nome (J. J. Courtine, 1986), fala por conta própria no sujeito que ela 
constitui (E. Orlandi, 2010,2013). Tomo, assim, narratividade como 
funcionamento da memória (constitutiva). Desse modo, defino 
narratividade como “ a memória pela qual uma memória se diz em 
processos identitários, apoiados em modos de individualização do 
sujeito, afirmando/vinculando seu pertencimento a espaços de 
interpretação determinados, consoantes e específicas práticas 
discursivas” (ORLANDI, 2017, p. 29–30, grifos da autora). 

 

Assim, a AD que se propôs realizar neste estudo parte da premissa de que 

o discurso é constituído a partir de uma memória discursiva, formada por discursos 

anteriores que já foram realizados, ou seja, todo um já dito antes, em outro lugar, 

partindo do fator sócio-histórico (PÊCHEUX, 1999). Tal entendimento dará 

sustentação para a realização da interpretação sobre a memória discursiva desses 

sujeitos, visando compreender os sentidos que integram a língua dos pomeranos 

de Espigão D’Oeste (RO). 

Sobre a concepção de história para a AD, coaduna-se com o pensamento 

de Leandro Ferreira, que, na obra O caráter singular da língua na Análise do 

Discurso (2003, p. 191), assim afirmou: 

 

Costuma-se, em certas análises de discurso, elidir a história, o que 
as aproxima muito da pragmática; ou então, denegá-la, como 
acontece com a tendência formalista-logicista, o que encobre as 
condições em que se realiza a prática linguística do sujeito falante 
e reforça o imaginário do sujeito com pleno controle sobre sua 
língua. É interessante lembrar que o próprio Pêcheux, já mostrava-
se preocupado com o risco de certos analistas ficarem cegos em 
relação à história e surdos em relação à língua (PÊCHEUX, 1981, 
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p. 8). Paul Henry (1994), por sua vez, afirma que a história não é 
evolução, nem cronologia, mas sim, sentido. Ele refuta, portanto, o 
caráter de descrição empírica normalmente atribuído à história, 
como se fosse mero relato de acontecimentos. A história necessita 
do discurso para existir, assim como a língua necessita dela para 
significar. Pêcheux resume a questão ao afirmar que “a história está 
na língua”, já que os fatos históricos existem sob efeito de 
interpretação. A noção derivada de história e que está mais próxima 
da Análise do Discurso é a de historicidade que tem a ver 
precisamente com a inscrição da história na língua. Nessa 
perspectiva, a exterioridade não tem a objetividade empírica daquilo 
que está “fora da linguagem”, pois constitui-se no próprio trabalho 
dos sentidos atuando em determinados textos, enquanto discursos.  

 

Diante disso, a prática interpretativa da AD permite ao pesquisador e ao 

analista a interpretação da língua como fator social, ligando-a “[...] a exterioridade, 

a língua e a ideologia, a ideologia e o inconsciente” (ORLANDI, s.d., p. 3). Isso 

implica afirmar que o discurso deve ser compreendido a partir de sua característica 

de metadiscursividade (discurso sobre o discurso), atentando-se ainda à alteridade 

(discurso-outro).  

Esse pensamento encontra suporte nas teorizações de Pêcheux (1988, p. 

55) ao apontar que:  

 

Esse discurso-outro, enquanto presença virtual na materialidade 
descritível da sequência, marca, do interior dessa materialidade, a 
insistência do outro como lei do espaço social e da memória histórica, 
logo como o próprio princípio do real sócio-histórico.  

 

Corroborando desse entendimento, Orlandi (1999, p. 120) assim aponta:  

 

O analista trabalha entre a descrição e a interpretação: primeiro 
explicita os gestos de interpretação na fala dos sujeitos, depois ao 
relacionar os objetos simbólicos que analisa, aos dispositivos 
teóricos que fundam a sua interpretação, ele pode deslocar-se para 
os limites da interpretação, num estado de contemplação do 
processo de produção dos sentidos em suas condições. Esses 
dispositivos teóricos são: a noção da opacidade da linguagem, o 
descentramento do sujeito, o efeito metafórico (o equívoco).  

 

Destaca-se ainda que, para fins de AD, utilizaram-se os recortes do meio 

eletrônico e digital, inseridos nos tópicos 4.2 e 4.3 do capítulo 4, entendendo tais 

instrumentos/objetos como um espaço que apresenta um variado número de 

possibilidades de objetos (sentidos) a serem analisados. 
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A utilização desses recortes auxilia no processo de compreensão sobre os 

efeitos de sentido que a memória discursiva produz, materializada no discurso 

digital, pois reflete a sociedade e os sujeitos inseridos em determinadas condições 

de produção. Possibilita ainda acompanhar as mudanças e as transformações 

discursivas que ocorreram desde a fase inicial migratória dos pomeranos e 

entender a constituição do sujeito, que é resultante desse processo. 

Nesse sentido, de acordo com a pesquisadora Cristiane Dias (2018, p. 7), 

necessário se faz: 

 

[...] compreender o discurso digital naquilo que diz respeito aos 
seus efeitos na sociedade, nos modos de constituição do sujeito e 
da vida. Também busco entender as mudanças que vêm ocorrendo 
na discursividade do mundo. Há muita coisa mudando e se não nos 
dedicarmos a analisar essas mudanças, seremos engolidos por 
elas. 

 

Para a autora, será “[...] por meio da reflexão sobre memória e sobre um 

sujeito de dados que viria a estremecer a estabilidade de um sujeito de direito” 

(DIAS, 2018, n.p.)4 que os estudos devem ser balizados. Em complemento, essa 

estudiosa também sinaliza que “[...] se a textualidade é a tessitura do texto, assim 

como a historicidade é a tessitura da história, a digitalidade é a tessitura do digital. 

O como ele se tece para produzir efeitos de sentido” (DIAS, 2019, p. 60). 

Sobre a materialidade digital tratada por Orlandi (1998), em relação à sua 

importância na e para a análise de discurso, verifica-se que Dias (2013, p. 61) 

coaduna com esse entendimento ao afirmar que “[...] a materialidade digital é a 

escrita na internet tomada na sua relação com o mundo. Essa “forma material” do 

texto na internet é compreendida a partir de suas condições de produção.” 

Diante dessa perspectiva, nesta dissertação, procurou-se seguir os 

procedimentos indicados pelos teóricos supracitados, a partir do movimento entre 

os enunciados na língua pomerana, buscando compreender o funcionamento da 

memória discursiva desse grupo desde a sua migração para Espigão D’Oeste até 

os dias atuais. 

  

                                                
4 Entrevista disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/ju/noticias/2018/04/12/livro-
analisa-os-efeitos-do-discurso-digital-na-sociedade. Acesso em: 20 jun. 2021. 
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CAPÍTULO 2 – TRAÇOS DE MEMÓRIA DA LÍNGUA POMERANA: UM ESTUDO 

PARA/NA HISTÓRIA DAS IDEIAS LINGUÍSTICAS 

 

 

A importância de compreender como se utilizar da história para a AD pode 

ser verificada no apontamento de Orlandi (2000, n.p.), que assim ensina:  

 

Uma história se conta por acontecimentos, por fatos que irrompem 
do/no cotidiano e que se marcam porque, ao se produzirem, fazem 
sentido, reclamam interpretação, demandam, como diz P. Henry5, 
que lhe encontremos causas e consequências.  

 

Nesse sentido, tendo os constructos de Orlandi (2002) como base, verifica-

se que tanto a língua como os sujeitos se deslocam, expressam e representam por 

meio das falas e de um real espaço do dizer, que, no caso desta pesquisa, refere-

se aos pomeranos instalados no município de Espigão D’Oeste (RO). 

Depreende-se dos estudos de Orlandi (2000, 2001, 2002), quanto às 

condições de produção6, que levaram ao que hoje se conhece como a História das 

Ideias Linguísticas no Brasil, como os aspectos sobre as questões da identidade do 

sujeito brasileiro na história do país, de ética, da política linguística e da 

descolonização científica mostraram-se relevantes para delinear esse campo de 

estudo, estabelecendo também uma forte correlação com as abordagens da AD. 

Assim, verifica-se que os estudos da AD voltados para a compreensão da 

história brasileira, sob o viés da HIL, mostraram-se — e ainda se mostram — 

produtivos, conforme apontam Guimarães e Orlandi (1996, p. 13): 

 

A constituição da língua nacional no Brasil é um efeito construído 
pela história contraditória da gramatização brasileira. No sentido 
mesmo de que a gramatização de uma língua é parte da história da 
língua, não sendo, simplesmente, uma produção de instrumentos 
sobre ela. As tecnologias não são só o resultado de um saber, são 
também parte dos fatos para os quais, ou a partir dos quais, foram 

                                                
5 Paul Henry é linguista e pesquisador do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS, 
Paris/França), considerado fundamental para o estabelecimento da AD na França, em colaboração 
com Michel Pêcheux, e de seus desdobramentos no Brasil.  
6Para Pêcheux, as condições de produção são aquelas que “trazem os lugares sociais, as condições 
de força, as tensões entre os “já-ditos” e os “a-dizer” e tomadas de posição do sujeito discursivo.” 
(PÊCHEUX, M. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. Campinas, SP: Ed. da 
UNICAMP, 1988, p. 160). 
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produzidas.  

 

Nesse sentido, é possível observar que a construção da língua nacional 

ocorre a partir do processo de sua constituição, por meio da relação com outras 

línguas em sua historicidade, fazendo com que a questão da discursividade se 

mostre essencial para tal compreensão, pois, de acordo com Orlandi (1998, p. 7): 

 

Com a noção de discurso podemos deslocar o modo como é 
concebido o papel da língua nacional e sermos críticos à relação 
geral considerada direta entre língua e nação, o que não deixa de 
se relacionar com a crítica que fazemos da noção de língua como 
visão de mundo. A relação língua/ pensamento/mundo é indireta e 
bem mais complexa assim como também o é a relação entre língua, 
os processos identitários e a nacionalidade.  

 

Assim, para além do fato de nascer em território brasileiro, os descendentes 

de pomeranos não podem ter isso como delimitador da sua relação de equivalência 

com a língua, seja ela materna, seja ela de descendência, uma vez que se entende 

a língua como um processo em movimento, em que ela não está pronta. Isso 

porque, assim como o indivíduo ao nascer, a língua não se encontra finalizada e 

definida pelo estatuto da identificação de origem.  

Nesse sentido, o sujeito, em sua incompletude, permeará a língua e por ela 

será transformado, fazendo com que novos conceitos e efeitos sejam produzidos 

nesse deslocamento.  

Trata-se, pois, de compreender a relação entre a língua de origem e as 

demais, a partir da discursividade, entendendo o processo discursivo como a língua 

na história. Para a autora: 

 

Para a teoria do discurso, a língua tem sua unidade, sua própria 
ordem, com a diferença que não é uma unidade fechada: a língua 
é sujeita a falhas e é afetada pela incompletude (...), o lugar da falha 
e a incompletude não são defeitos, são, antes, a qualidade da 
língua em sua materialidade: falha e incompletude são o lugar do 
possível. (ORLANDI, 2009, p. 12) 

 

Nessa perspectiva, as ideias linguísticas decorrem das produções da 

“língua”, que, no âmbito da diversidade, sofreram processos diferenciados de 

assimilações e modificações no decorrer da história, de acordo com o tempo e as 
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necessidades, conforme Guimarães e Orlandi (2002). 

Outro ponto importante refere-se ao entendimento de Pêcheux (2002, p. 48) 

de que necessário se faz “[...] se pôr na escuta as circulações cotidianas, tomadas 

no ordinário do sentido”, em que se trabalham a língua e as suas materialidades 

discursivas. 

Essa afirmação é corroborada pelo entendimento de Orlandi (2005) de que 

a construção da língua ou de um saber decorrem dos meios de ensino utilizados 

para sua propagação e manutenção, bem como das abordagens do cotidiano. Para 

além dessa concepção, a autora também sinaliza que: 

 

[...] a questão da língua que se fala, a necessidade de nomeá-la, é 
uma questão necessária e que se coloca impreterivelmente aos 
sujeitos de uma dada sociedade de uma dada nação. Porque a 
questão da língua que se fala toca os sujeitos em sua autonomia. 
(ORLANDI, 2005, p. 29).  

 

Diante desse cenário, a relação discursiva do sujeito com seus instrumentos, 

a partir do viés da HIL, implica levar a entender que a referida relação na sociedade 

será irremediavelmente histórica, visto que é perpassada pelo simbólico, pela 

ideologia, pelo discurso (FERREIRA, 2018). Já para Pêcheux ([1988]1997, p. 51), 

o objeto de estudo das ciências da linguagem é o discurso, não a língua, de forma 

que tal objeto será: 

 

[...] atravessado por uma divisão discursiva entre dois espaços:  o 
da manipulação de significações estabilizadas, normatizadas por 
uma higiene pedagógica do pensamento, e o de transformações do 
sentido, escapando a qualquer norma estabelecida a priori, de um 
trabalho do sentido sobre o sentido, tomados no relançar indefinido 
das interpretações.   

 

Assim, para abordar a questão da história do conhecimento linguístico, faz-

se necessário compreender a articulação estabelecida entre língua/sujeito/história 

no seu processo de constituição. Nesse sentido é que se justifica, com base no 

pensamento de Pêcheux (1988, p. 190), que “[...] não é o homem que produz os 

conhecimentos científicos, são os homens, em sociedade e na história, isto é, é a 

atividade humana social e histórica”. 

Isso porque pesquisar sobre a HIL, a partir da sua relação com a AD, permitiu 
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que as relações e os modos de significação do sujeito, em relação à sua 

identificação histórica, auxiliassem na compreensão dos processos de resistência 

e de manutenção das línguas maternas de imigrantes, como a do caso em estudo: 

a língua pomerana. 

Tal concepção faz com que as investigações sobre a manutenção da história 

de línguas em processo de extinção — como a pomerana— se mostrem essenciais 

não só para a compreensão do seu estabelecimento e da disseminação como 

também é uma forma de garantir a sua continuidade e repasse às gerações futuras. 

Nesse sentido, coaduna-se com Orlandi (2007, p. 21) de que o discurso: 

 

[...] não se trata da transmissão de informação apenas, pois, no 
funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e 
sentidos afetados pela língua e pela História, temos um complexo 
processo de constituição desses sujeitos e produção de sentidos e 
não meramente transmissão de informação.  

 

Assim, a AD busca entender o discurso como um espaço aberto, que parte 

da língua, é atravessado pela ideologia e circunscrito por sua própria história 

(BARROS, 2015). De acordo com os ensinamentos de Pêcheux (1997), a 

concepção de formação discursiva é ressignificada dentro da AD, de forma que o 

sujeito é compreendido como o resultado da relação existente entre história e 

ideologia.  

Para o autor, a análise discursiva ocorre a partir das condições de produção 

do discurso, que são afetadas pela ideologia e pelo inconsciente do sujeito. Diante 

disso, suas concepções se mostram essenciais para a compreensão de como as 

formações e os processos discursivos são constituídos, ou seja, como se dá o 

funcionamento da linguagem. 

A articulação aqui abordada encontra respaldo nos apontamentos de Nunes 

(2008, p. 109, grifo do autor), o qual indica que esses dois conhecimentos se 

entrelaçam a partir da concepção sobre a “visão histórica da ciência e, 

particularmente, do que chamamos ‘ciências da linguagem’”.  

Ainda de acordo com o autor, a HIL se mostra adequada como o lugar da e 

para a AD, pois alcança “diversas formas de discursos sobre a(s) língua(s) para 

análise” e, por conseguinte, promove a possibilidade de “leituras que remetem 

esses discursos às suas condições de produção” (NUNES, 2008, p. 109).  
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O autor ainda sinaliza que a articulação entre a HIL e a AD permite que os 

discursos analisados não sejam tomados apenas como “[...] documentos 

transparentes ou simplesmente como antecessores ou precursores da ciência 

moderna”, mas, sim, como meios “[...] específicos de se produzir conhecimento em 

determinadas conjunturas históricas” (NUNES, 2008, p. 110). 

Retomando Pêcheux sobre o discurso, Petri (2006, p. 1–2) aponta que: 

 

Falar do passado é tentar estabelecer elos com a memória, 
tentando evitar que essa recuperação da memória se reduza a um 
acúmulo de informações sobre o passado. Estamos, na verdade, 
construindo aqui um “gesto de interpretação” sobre fatos que são, 
por sua própria natureza, lacunares, e, portanto, devem ser lidos de 
forma não-linear. Importa produzir o efeito de presentificação de um 
passado que vem revelar nuances da história de um 
homem[Pêcheux] que, muitas vezes, se confunde com a própria 
história da teoria do discurso, que vem funcionar nos estudos da 
linguagem, tal como são concebidos hoje no Brasil. Nos interessa 
abordar um pouco da história da fundação da Análise do Discurso 
(AD), levando em conta que a recuperação de traços de memória 
revela também os esquecimentos, os silenciamentos, as lacunas, 
as saturações. Estamos lançando um olhar sobre essa história, 
trata-se de um ponto de vista que, seguramente, poderia ser outro 
e ainda assim estaria revelando traços importantes da história da 
fundação da Teoria do Discurso, tal como foi pensada naquela 
época.  

 

Nessa linha de pensamento, pode-se aduzir que a análise discursiva, ao 

tempo que olha para os registros de permanência, também analisa os aspectos que 

levaram (ou têm levado) às mudanças na constituição do sujeito. Assim, a 

abordagem proposta pela HIL e pela AD consiste em suportes teórico-

metodológicos voltados para a interpretação (gesto de leitura), a partir de uma 

perspectiva discursiva e histórica sobre como se deram os processos de 

manutenção e de deslocamento na história da língua pomerana no Brasil, em 

especial na região de Espigão D’Oeste.  

Esse movimento, de acordo com Auroux (1992, p. 12), implica em afirmar 

que: 

 

O saber (as instâncias que o fazem trabalhar) não destrói seu 
passado como se crê erroneamente com frequência; ele o organiza, 
o escolhe, o esquece, o imagina ou o idealiza, do mesmo modo que 
antecipa seu futuro sonhando-o enquanto o constrói. Sem memória 
e sem projeto, simplesmente não há saber.  
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Isso quer dizer que não se pode tratar das informações de maneira isolada, 

de modo que o saber, conforme posto por Auroux (1992), é uma realidade histórica 

e, para entendê-la, necessário se faz correlacioná-la aos conhecimentos 

construídos ao longo do tempo. 

Com isso, verifica-se a necessidade de tratar a língua pomerana sob o viés 

da AD e da HIL, mobilizando os conceitos de língua, de história e de memória 

discursiva, para, dessa forma, compreender os discursos produzidos pelos 

pomeranos diante das conjunturas sócio-histórica e ideológica em que esses se 

realizaram, que têm o condão de (re)afirmarem a língua e de auxiliarem não só na 

sua manutenção, mas no repasse entre as gerações.  

Isso porque a relação entre os discursos produzidos e a luta dos pomeranos 

em manter sua língua e sua formação social, para além da dimensão histórica, 

também se vê imbuída de dimensões discursivas e ideológicas, cuja concepção é 

defendida por Orlandi (2013), a qual compreende que a abordagem discursiva 

permite ao analista do discurso ampliar o entendimento sobre os saberes 

metalinguísticos, concebendo-os como discurso sobre a linguagem. 

De acordo com a autora, é possível ainda verificar como “o estudo sobre a 

história da língua e de seu conhecimento pode nos ‘falar’ da sociedade e da história 

política da época, assim como do que resulta como ideias que se constituem e que 

nos acompanham ao longo de nossa história” (ORLANDI, 2013, p. 16). 

Para Pêcheux (1997), esse processo abarca ainda questões de luta e 

resistência, que são essenciais para a compreensão do processo de transformação 

da língua. Sobre o tema, ele assim aduz: 

 

As resistências: não entender ou entender errado; não “escutar” as 
ordens; não repetir as litanias ou repeti-las de modo errôneo, falar 
quando se exige silêncio, falar sua língua como uma língua 
estrangeira que se domina mal; mudar, desviar, alterar o sentido 
das palavras e das frases; tomar os enunciados ao pé da letra; 
deslocar as regras na sintaxe e desestruturar o léxico jogando com 
as palavras. E assim começar a se despedir do sentido que 
reproduz o discurso da dominação, de modo que o irrealizado 
advenha formando sentido no interior do sem-sentido. (PÊCHEUX, 
1997, p. 17).  

 

Orlandi (2013), buscando sustentação nos ensinamentos de Pêcheux 
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(1997), concebe o discurso como “efeitos de sentido” que são produzidos pelos 

sujeitos ao longo de suas práticas linguísticas, a partir de determinadas condições 

sócio-históricas, ideológicas e enunciativas. A língua seria, pois, a condição de 

possibilidade do discurso e o espaço em que se materializam os efeitos dos 

sentidos produzidos, de forma que, com base em Pêcheux (1997), a língua é o que 

dá condição ao discurso para resgatá-la, transformá-la ou, ainda, silenciá-la. 

Assim, Orlandi (2013) compreende que o discurso estabelece modos de 

mediação simbólica tanto entre o sujeito e a sua exterioridade quanto entre a 

linguagem e os seus processos de produção de sentidos. Nesse sentido, a partir 

da concepção da AD, o discurso será como um meio de leitura, balizado nas 

questões teóricas, que levam em consideração a historicidade dos sujeitos e dos 

sentidos produzidos. 

Diante do exposto, a AD se mostra essencial para a compreensão não só da 

HIL como do processo de resistência da língua pomerana em Espigão D’Oeste. 

Isso porque, a partir das diversas formas de discurso sobre as línguas e de suas 

condições de produção (em decorrência da materialidade linguística em que são 

produzidos), ter-se-ão elementos para compreender a construção dos 

conhecimentos em determinados fatores históricos. 

Para o autor, nesses processos de resistência e de deslocamento ideológico: 

 

[...] ocorrem nos mais diversos movimentos populares consiste na 
apreensão de objetos [constantemente contraditórios e ambíguos] 
paradoxais, que são, simultaneamente idênticos em si mesmos e 
se comportam antagonicamente em relação a si mesmos [...]. 
Esses objetos paradoxais [como nome de Povo, Direito, Trabalho, 
Gênero, Vida, Ciência, Natureza, Paz, Liberdade] funcionam em 
relações de força móveis, em transformações confusas, que levam 
a concordâncias e oposições extremamente instáveis. (PÊCHEUX, 
1997, p. 383). 

 

Ratifica-se, assim, o entendimento de que os processos de significação são 

determinados pelas posições ideológicas e históricas dos sujeitos e, por 

conseguinte, da língua em que significam e são significados. 

De acordo com Orlandi (1998, p. 12), compete ao analista do discurso 

compreender que “como os objetos de saber estão inscritos em filiações (e não são 

produtos de aprendizagem) ninguém tem o completo domínio do que diz” e, diante 
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de tal constatação, a “[...] ideologia não se aprende, inconsciente não se controla 

com o saber. Eis o homem, ou melhor, o sujeito, posto na ordem dos efeitos do 

simbólico e da história” (ORLANDI, 1998, p. 11).  

Diante disso, a autora ensina que: 

 

[...] se assim é, a própria língua funciona ideologicamente, ou seja, 
tem em sua materialidade esse jogo, o lugar da falha, do equívoco: 
todo enunciado, dirá Pêcheux (idem), é linguisticamente descritível 
como uma série de pontos de deriva possível oferecendo lugar à 
interpretação. Todo enunciado está intrinsecamente exposto ao 
equívoco da língua, sendo, portanto, suscetível de tornar-se outro. 
Esse lugar do outro enunciado, é lugar da interpretação, 
manifestação do inconsciente e de ideologia na produção dos 
sentidos e na constituição dos sujeitos. (ORLANDI, 1998, p. 11). 

 

Esse entendimento reforça a concepção da relação entre o sujeito e a língua 

pela sua inscrição na história, reforçando conceitos como de alteridade, em que o 

enunciado se constitui, pois existe um “outro presente nas sociedades e na história, 

correspondente a esse outro linguageiro discursivo” (PÊCHEUX, 1990 apud 

ORLANDI, 1998, p. 11).  

Assim, o sujeito, com base nas construções de produção e de sentido, tem 

a sua identificação histórica constituída por meio dos registros de memória, das 

relações de identificação com o outro e do movimento entre a individualidade e a 

alteridade, uma vez que vários foram os processos de movimentação que tiveram 

que passar, quais sejam: Europa–Brasil e, no Brasil, a primeira instalação no 

Espírito Santo e Espírito Santo–Rondônia. 

Com isso, de acordo com a autora, a partir das concepções de Pêcheux: 

 

[...] pode haver ligação, identificação ou transferência, isto é, 
existência de uma relação abrindo a possibilidade de interpretar. E 
é porque há essa ligação que as filiações históricas podem-se 
organizar em memórias, e as relações sociais em redes de 
significantes (ORLANDI, 1998, p. 11). 

 

Sobre o processo de significação, os autores supracitados destacam sua 

estreita relação e importância com a memória e com a ideologia, pois será “Daí a 

necessidade de se pensar o gesto de interpretação como lugar da contradição” 

(ORLANDI, 1998, p. 16), de forma que possibilita ao sujeito, em seu discurso, dizer 
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“pela repetição (efeito do já-dito) e pelo deslocamento (historicização)”  (ORLANDI, 

1998, p. 16). 

Ainda de acordo com Orlandi (2005, p. 99), a partir da AD, é possível 

compreender que o indivíduo não deve ser visto apenas como um sujeito empírico, 

mas, sim, como um sujeito projetado no discurso, que assume “posição entre 

outras, subjetivando-se na medida mesmo em que se projeta de sua situação 

(lugar) no mundo para sua posição no discurso”. 

Sobre a temática, de acordo com Achard (1999, p. 60-61): 

 

É já conhecido, na análise de discurso, que há interpelação do 
indivíduo em sujeito pela ideologia. É assim que se considera que 
o sujeito se constitui em sujeito por ser afetado pelo simbólico. Daí 
seu assujeitamento, ou seja, para que o sujeito seja sujeito é 
necessário que ele se submeta à língua. E é por estar sujeito à 
língua, ao simbólico, que ele, por outro lado, pode ser sujeito de. 
Além disso, é preciso que a língua se inscreva na história para 
significar. E é isso a materialidade discursiva, isto é, linguístico-
histórico. Da interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia 
resulta a forma-sujeito histórica. 

 

Tal entendimento coaduna com o expresso por Pêcheux (2002) ao afirmar 

que um acontecimento adentra um espaço da memória e o reorganiza, fazendo 

com que a AD se mostre como o recurso adequado para a compreensão dos 

sentidos e dos processos discursivos, que vão compondo a formação do sujeito, no 

caso aqui estudado, dos sujeitos pomeranos. 

Na mesma medida, a HIL se mostra importante para tal compreensão posto 

que difere da Historiografia Linguística (HL), uma vez que: 

 

A historiografia linguística quer ambicionar descrever e explicar a 
história das ciências da linguagem, e os fatores que puderem ser 
associados ao seu desenvolvimento, deve ambicionar igualmente 
examinar as circunstâncias de produção e de recepção do 
conhecimento que se constrói sobre a linguagem e as línguas. 
Dessa perspectiva, a historiografia linguística tem como objeto a 
história dos processos de produção e de recepção das ideias 
linguísticas e das práticas delas decorrentes que, por sua vez, 
geraram novas ideias e novas práticas, em um processo de 
continuidade e descontinuidade, de avanços e de retomadas, 
inerentes à busca de conhecimento. (ALTMAN, 2012, p. 22). 

 

Para fins deste estudo, adotou-se a abordagem da HIL, pois, conforme 
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aponta Orlandi (2001, p. 9), ao discorrer acerca da AD, é preciso que esta recaia 

sobre “[...] a constituição, a formulação e a circulação dos discursos.”, de forma que 

a HIL se apresenta como cenário propício diante dessa perspectiva. 

Outro aporte importante para este estudo refere-se às teorizações 

elaboradas por Payer em sua tese de doutoramento em linguística intitulada 

Memória da Língua. Imigração e nacionalidade (1999). Seu trabalho abordou desde 

as condições de produção das línguas dos imigrantes no Brasil, a memória 

linguística desses imigrantes a partir do movimento entre a memória nacional e a 

materna (que serviu de inspiração para esta pesquisa) até a memória discursiva, 

sua constituição e representatividade. 

A autora conseguiu abarcar os conceitos sobre a memória discursiva, 

mostrando que a memória da língua integra a discursividade do sujeito, pautada 

nos principais fatos históricos, sociais e políticos vivenciados à época da imigração 

(no caso do estudo de Payer (1999), dos italianos), evidenciando a questão 

aparente da relação do sujeito com a língua e a construção da identidade desse 

sujeito. 

Nesse sentido, a autora aponta que:  

 

A língua, em seu modo específico de inscrição histórica e de 
existência material, consiste, pela memória discursiva que a 
acompanha, de um material inseparável do sujeito que ela constitui. 
Como parte da constituição da memória discursiva do sujeito 
imigrante consideramos a sua língua, como um lugar e uma forma 
específica de inscrição da memória histórica desses imigrantes na 
sociedade brasileira. (PAYER, 1999, p. 10-11) 

 

Diante dessa perspectiva, Payer (1999, p. 11) estabelece, a partir da relação 

fixada entre sujeito e língua, em que um constitui o outro, a necessidade de um 

olhar para a memória histórica discursiva, indicando que, “para além do senso de 

controle que se tem sobre o dizer, carregam memórias de sentidos que fazem parte 

não apenas do nosso, mas também do seu modo de significar.”  

A pesquisa realizada por Payer (1999) traz um arcabouço de elementos 

sobre a língua italiana, os fatores constitutivos e de apagamento, apresentando 

concepções sobre: memórias múltiplas, memória discursiva e memória histórica. 

Essas múltiplas abordagens sobre “memória” podem ser verificadas a seguir: 
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Mas essa memória, se tem "um papel", é também "memória com 
buracos" (M. Pêcheux). "Memória com eclipses" (M. Fennetaux). 
"Memória saturada", "memória de 'línguas de madeira' cujos ecos 
surdos nos chegam, trazidos pelos ventos do Estado ... " (Courtine). 
"Memória do dizer", como "memória constitutiva" e como "memória 
institucionalizada", "arquivo" (Orlandi). ''Memória lacunar" 
(Pêcheux, Courtine, Mariani). ''Memória subterrânea", "contra 
memória" (Robin). "Memória coletiva" (Foucault). ''Memória social e 
institucionalizada" (Mariani), "memória representada" (Zoppi-
Fontana). Memória histórica.... Quantos outros aspectos do objeto 
teórico assim nomeado a reflexão sobre a linguagem, em sua 
relação com o discursivo, pode nos fazer testemunhar'). (PAYER, 
1999, p. 21) 

 

Assim, no decorrer do seu trabalho, Payer (1999, p. 14, grifo da autora) 

reafirma a importância da análise do funcionamento da memória discursiva, pois, 

segundo a autora: 

 

[...] quando as fendas da memória se abrem, as imagens 
catalogadas como pertencendo ao domínio do passado/esquecido 
se impõem, inconvenientes e impiedosas, por sua própria conta e 
valor. Vão além do quadriculado das fronteiras que protegem 
sentidos de outras espécies, esses estabilizados como sentidos de 
um “mundo semanticamente normal”.  

 

Disso depreende-se que língua e sujeito se constituem em uma espécie de 

relação de interdependência. A autora complementa ainda que: 

 

Como aprendemos ao longo da reflexão, a partir dos trabalhos de 
P. Achard e de M Pêcheux (1984), a memória discursiva não se 
esgota na ordem do "efetivamente ouvido", do “realmente 
formulado"; ela se apresenta no domínio das identificações/filiações 
discursivas como urna base que regulariza a possibilidade de 
qualquer dizer. (PAYER, 1999, p. 21). 

 

Seu trabalho também abarca as questões de silenciamento impostas aos 

imigrantes, agregando os aspectos políticos, discursivos e simbólico ao fator 

linguístico de apagamento, pois há “[...] de haver um silenciamento, na ordem do 

discurso, sobre a forma consistente de presença das línguas dos imigrantes no 

desenrolar dos fatos que edificam a sociedade brasileira enquanto Nação 

considerada homogênea linguisticamente.” (PAYER, 1999, p. 16).  

No entanto, para fins desta dissertação, apegou-se aos aspectos pertinentes 

aos efeitos de memória, que, a partir da contribuição de Courtine (1981 apud 
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PAYER, 1999, p. 26) referem-se aos “[...] resultados de montagens sequenciais de 

linguagem especificas por onde se nota a ligação discursiva de um enunciado com 

outro”. 

Sobre o silenciamento e o apagamento da língua na história, interferindo 

diretamente na constituição dos sujeitos, Payer (1999, p. 160) também aponta que:  

 

[...] a administração da língua enquanto parte de uma nacionalidade 
leva à cisão entre os conteúdos e formas enunciáveis por escrito e 
aqueles enunciáveis na oralidade.  O sujeito que participa desse 
processo continua por um tempo relativamente longo a constituir-
se como sujeito de linguagem com a participação de uma língua 
que, oficialmente interditada, continua a funcionar nele enquanto 
memória, sob um modo constitutivo. [...] ... traços que permanecem 
daquilo que foi apagado, seu vestígio.  

 

A autora finaliza sua pesquisa afirmando que os estudos sobre a memória 

discursiva a levaram a compreender que: 

 

[...] o vaivém entre um domínio e outro, entre passado e presente, 
encontrados nos traços da memória histórica tomados no jogo da 
língua, testemunham um trabalho simbólico contínuo entre essas 
instâncias, não isoladas uma da outra, mas envolvidas ambas nas 
roldanas do tempo que movem os sentidos das memórias 
discursivas no real da história. (PAYER, 1999, p. 166). 

 

Diante dessas perspectivas, ao buscar aporte nos estudos de Payer (1999), 

foi possível verificar não só a importância da memória no discurso, mas, para além 

disso, compreender como as disparidades temporais (rupturas, desvios, diferenças 

e silenciamentos) marcam e constituem tanto o sujeito quanto a língua e como 

essas disparidades são formadas a partir do entendimento sobre os aspectos 

inerentes à língua e às suas nuances.  

Como resultado de sua pesquisa, a autora sinaliza que: 

 

Os flagrantes da memória linguístico-discursiva dos imigrantes na 
constituição do discurso, na prática discursiva estudada, levam à 
consideração de que essa memória funciona, para além do 
ordenamento discursivo que a circunscreve a uma representação 
do passado, em uma multidimensionalidade temporal significativa, 
que envolve os diferentes planos de representação/formulação. Por 
eles, o sujeito do discurso vai ao passado, isto é, constitui-se como 
sujeito a partir do discurso dito como passado) no mesmo momento 
e pelo mesmo gesto em que o presente daqueles sentidos ditos 
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passados irrompe em seu dizer. Isto leva a compreender que o 
vaivém entre um domínio e outro, entre "passado" e "presente", 
encontrados nos "traços da memória histórica tomados no jogo da 
língua", testemunham um trabalho simbólico contínuo entre essas 
instâncias, não isoladas uma da outra, mas envolvidas ambas nas 
roldanas do tempo que movem os sentidos das memórias 
discursivas no real da história. (PAYER, 1999, p. 166). 

 

Com base nessas aproximações conceituais, agregadas ao fato singular do 

processo de imigração pomerana no Brasil, a questão da memória contribuiu no 

processo de reflexão desta pesquisa diante da constatação de que certos traços de 

memória da língua materna, ainda que apagados na história, retornam para o/no 

sujeito por meio da materialidade da língua. 

 

 

2.1 A MEMÓRIA E A HISTORICIDADE DA LÍNGUA POMERANA 

 

Ao contextualizar a historicidade da língua pomerana, buscou-se identificar 

os aspectos de sua origem para compreender, por meio da concepção sobre 

rememoração (em alguns casos, entendida também como de comemoração), o 

momento em que ela se encontra na atualidade, pautados ainda nos conceitos de 

interdiscurso e intradiscurso de Pêcheux, visando identificar o funcionamento e o 

lugar da memória presentes na narratividade pomerana de Espigão D’Oeste. 

Venturini (2009, p. 73) conceitua rememoração como sendo o discurso que 

ocorre na:  

 

[...] dimensão não linear do dizer e ocupa o espaço do já dito e 
significado antes, em outro lugar, cujo retorno ocorre pela repetição, 
que, de um lado estabiliza os sentidos e, de outro, instaura o novo. 
Constitui-se por meio de um processo parafrásico.  

 

Assim, o discurso de rememoração (ou de comemoração) aproxima-se da 

memória, no sentido de Pêcheux (1999), porque se inscreve na ordem do 

imaginário, pelo simbólico, sendo constituído com base no que o sujeito percebe 

nele e como o completa, a partir da sua idealidade e do desejo de identificação com 

aquele discurso.  

A partir dessa perspectiva, a constituição desse discurso idealizado se vê 
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reforçada pelo processo de patrimonialização ou de institucionalização da língua, 

no presente caso, a pomerana, como propriedade da comunidade, pois buscam 

colocar em destaque os sentidos e os significados atribuídos a ela (a língua). 

Diante disso, passa-se a abordar sobre a língua pomerana para melhor 

compreender como se dá o funcionamento da memória discursiva nos 

descendentes pomeranos da região pesquisada. Destaca-se que o pomerano 

possui o status de língua alóctone, por isso não é considerada um dialeto originário 

do Brasil. 

No entanto, de acordo com os estudos de Haugen (2011, p. 98), a 

sociolinguística aduz-se que “dialeto” corresponde a qualquer variedade linguística 

e, dessa forma, refere-se ao que as pessoas utilizam efetivamente para as suas 

práticas comunicativas. O autor acrescenta ainda que “[...] todo dialeto é uma 

língua, mas nem toda língua é um dialeto” (HAUGEN, 2011, p. 98). 

Para melhor subsidiar os conceitos sobre dialeto, apresenta-se, a seguir, o 

quadro formulado por Ewald (2019): 

 

Quadro 1 – O conceito de dialeto de uma língua histórica 

 
Fonte: Ewald (2019, p. 277). 
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Nesse sentido, verifica-se que existem vários conceitos nos meios 

linguísticos. Destaca-se ainda a existência de uma corrente para que a língua 

pomerana assuma seu status de direito de língua brasileira, autóctone, uma vez 

que não existem registros de sua fala na Europa, conforme apontado por Rodrigues 

(2008). 

Na pesquisa realizada por Ewald (2019, p. 285), a autora constatou que: 

 

De modo geral, os pesquisadores brasileiros na área da linguística, 
sob uma abordagem social, tendem a reconhecer que o dialeto, no 
seu sentido mais popular, apresenta uma carga semântica negativa 
e, por isso, tem sido evitado em alguns trabalhos acadêmicos. 
Nesse sentido, o “dialeto alemão” (para a língua brasileira de 
imigração) parece fazer alusão às variedades linguísticas faladas 
exclusivamente pelos grupos de falantes pertencentes a classes 
social e/ou economicamente desfavorecidas. [...]. Também vale 
lembrar que a influência do alemão em contato linguístico acaba 
resultando em marcas na língua portuguesa estigmatizadas 
socialmente, o que implica refletir na existência de uma designação 
pejorativa de dialeto para o português em contato linguístico. 

 

Complementa Ewald (2019, p. 285) que: 

 

[...] a presença do multilinguismo rompe com a ideologia de 
identidade nacional unificada e homogênea. A história linguística 
brasileira, que pode ser narrada a partir de políticas de unidade e 
coesão linguística em favor de um ideal nacional, no qual um código 
linguístico é eleito como norma-padrão da língua oficial, é 
problematizada no cenário científico brasileiro, tomando como base 
as compreensões socialmente construídas sobre língua e dialeto.  

 

Sobre as questões língua e dialeto e oralidade e escrita, Rodrigues (2008) 

também aponta para o fato de o pomerano ser uma língua oral, sem regras de 

escrita (ágrafa), e que, em 2006, visando normatizá-la, Tressmann (2006) 

desenvolveu um Dicionário Enciclopédico Pomerano (2006), contendo 16.000 

verbetes e 560 páginas, no qual inseriu as características e as particularidades 

dessa língua. 

Desde então, algumas leis e alguns decretos foram promulgados para 

promover a língua pomerana no país. Em complemento à noção de rememoração 

apresentado por Venturini, agregou-se de comemoração e, por conseguinte, de 

patrimonialização. 
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No que se refere à comemoração, de acordo com Cervo (2012, p. 46-47 apud 

VENTURINI, 2009): 

 

[...] é um discurso sobre, por meio do qual o passado legitima o 
presente a partir da institucionalização de práticas simbólicas que 
sacralizam nome e eventos a serem comemorados e atualizados 
pelo lugar de memória. [...]. Entre as instâncias do interdiscurso da 
memória discursiva – e do intradiscurso, portanto, rememoração e 
comemoração significam os vestígios de um passado que retornam 
como recordação e que são interpretados como valores sociais do 
presente, constituindo-se um discurso por um efeito de linearidade 
que assim se produz na medida em que se subordina as 
instituições, ao conhecimento socialmente distribuindo, enfim, as 
instâncias de poder que gerem a memória coletiva. 

 

Assim, a comemoração faz com que a rememoração ressignifique o 

patrimônio (no caso, a língua pomerana), fazendo com que se promova: 

 

[...] a circulação, desse discurso e, ao mesmo tempo, a lembrança, 
a repetição e o reviver pelos sujeitos, movimento este fundamental 
para à cristalização do discurso no interior das práticas de um grupo 
bem como para o fortalecimento da amarração dos vários fios que 
tecem e constituem uma memória coletiva. (CERVO, 2012, p. 47). 

 

Dentre essas práticas, destacam-se, por exemplo, as normativas 

implementadas pelo estado do Espírito Santo, precursor de regulamentações 

voltadas à institucionalização da língua pomerana: 

 Decreto Federal n.º 6.040/2007, que reconhece o imigrante pomerano 

como tradicional;  

 Lei Estadual ES n.º 9.258/2009, que criou o Dia Estadual do Imigrante 

Pomerano, comemorado no dia 28 de junho;  

 Emenda Constitucional PEC n.º 11/2009, que inclui a língua 

pomerana e a língua alemã como patrimônio estadual do Espírito 

Santo;  

 Decreto n.º 3248–R/2013, que criou a Comissão Estadual de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, na qual os pomeranos são incluídos. 

 

Assim, necessário se faz compreender o funcionamento do discurso no 
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processo de resistência desses sujeitos, no sentido de que há uma 

institucionalização (luta-se por uma) desses discursos, o que isso significa para 

esses sujeitos e quais são as projeções imaginárias que eles fazem desses 

acontecimentos, perpassando pelos processos de rememoração e comemoração 

bem como pelo efeito produzido por meio da patrimonialização (VENTURINI, 2009). 

Para tanto, buscou-se ainda outros dispositivos teóricos partindo da AD e da 

HIL para a compreensão do processo de resistência da língua pomerana em 

estudo, uma vez que “todo enunciado é linguisticamente descritível como uma série 

de pontos de deriva possível, oferecendo lugar à interpretação” (ORLANDI, 2003, 

p. 59). 

Para além disso, apesar de o município de Espigão D’Oeste (RO) não contar 

com um processo de cooficialização da língua imigrante (a pomerana), a exemplo 

do estado do Espírito Santo, a manutenção dela pelos pomeranos naquela 

localidade garante sustentação para a realização de estudos que promovam o 

entrelaçamento linguístico e a respectiva (re)significação da historicidade e do 

funcionamento da memória discursiva, remetendo-se, assim, ao capítulo seguinte, 

em que será apresentado um breve histórico sobre os pomeranos, a língua deles, 

o processo de imigração e migração e as características linguísticas advindas das 

suas narratividades.  

Isso leva ao entendimento de que analisar os discursos pomeranos, a partir 

da produção dos sentidos no espaço discursivo construído por esses imigrantes, 

permite ao analista “ver nele sua discursividade” (ORLANDI, 2003, p. 77) e, para 

além da aquisição de conhecimentos técnico-científicos, identificar “a constituição 

dos processos discursivos responsáveis pelos efeitos de sentido produzidos 

naquele material” (ORLANDI, 2003, p. 78). 

A partir disso, será possível desenvolver uma análise em que se mostram 

viáveis o deslocamento e a circulação entre as historicidades existentes, as teorias 

selecionadas para aporte e os discursos efetivamente produzidos nos recortes 

selecionados, resultando no intento objetivado por esta pesquisa. 

O interdiscurso a ser verificado será o “do nível da constituição do discurso, 

da ordem do repetível”, enquanto o intradiscurso, que está voltado para a 

formulação do discurso, fazendo com que o sujeito intervenha no repetível, será “o 

interdiscurso que regula os deslocamentos das fronteiras da formação discursiva, 
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incorporando elementos pré-construídos (efeito do já-dito)” (ORLANDI, 1998, p. 

12). 

 

 

2.2 O LUGAR E O TEMPO DA MEMÓRIA DISCURSIVA 

 

A partir da descrição sobre o processo de nacionalização dos imigrantes, 

podemos compreender a disparidade temporal entre o momento em que os 

imigrantes pomeranos adentraram o território nacional e, por conseguinte, não 

falavam o português — língua nacional, mas sim, apenas a sua língua materna. 

Sobre essa distinção, Payer (1999, p. 17), em seus estudos, sinaliza que é 

necessário: 

 

[...] encontrar tão fina a camada de discursos que, a partir da 
historiografia - ela registra o passado, mas o enterra; ela "honra os 
mortos mas encerra-os num túmulo", dirá De Certeau - se 
produzem sobre a interdição das línguas dos imigrantes, com um 
efeito espesso de que ela teria se produzido em tempos longínquos, 
imemoriais. 

 

A perspectiva discursiva abordada por Payer (1999, p. 123) se mostra 

essencial para a compreensão dos pomeranos, visto que, de acordo com a autora: 

 

O processo de temporalização do discurso mostrou-se significativo 
na configuração dessa relação, de modo que a expansão 
mencionada é feita com base em uma observação sistemática dos 
mecanismos enunciativos do tempo (o tempo verbal e a dêixis 
temporal), que dão sustentação material aos efeitos de sentidos 
ligados à temporalização. Esses mecanismos são observados em 
textos que se configuram especialmente como discursos sobre o 
passado, e que funcionam na prática de linguagem, de modo mais 
flagrante do que outros, como "textos de memória", isto é, como 
textos através dos quais o passado vem se recolocar em cena 
enquanto discurso no e para o presente, tal como acontece nas 
crônicas familiares e nas narrativas grupais que circulam no interior 
das famílias e das comunidades, como formas de retrospecção. 
Reminiscências, lembranças, mas também como parte constitutiva 
das conversas cotidianas.  

 

Assim, conforme ensina Payer (1999, p. 123), compreende-se como a 

engrenagem do tempo permite estabelecer relações entre a memória discursiva 
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pomerana e os efeitos de temporalidade na produção dos sentidos, o que ela 

chama de "memória da imigração". 

Em relação à questão temporal, é importante resgatar os ensinamentos de 

Auroux (1992) sobre o saber significar algo produzido no cotidiano. Para o autor: 

 

Todo conhecimento é uma realidade histórica, sendo que seu modo 
de existência real não é a atemporalidade ideal da ordem lógica do 
desfraldamento do verdadeiro, mas a temporalidade ramificada da 
constituição cotidiana do saber. (AUROUX, 1992, p. 11) 

 

A produção cotidiana, conforme apontado por Ana Cláudia Fernandes 

Ferreira (2020, p. 326), possibilita, a partir: 

 

[...] dessa perspectiva discursiva para estudar os saberes 
linguísticos cotidianos através dos discursos sobre as línguas 
produzidos no contato/confronto com a alteridade linguística. Isso é 
feito tendo em vista as relações entre unidade, diversidade, 
dominação, resistência e domesticação da resistência (ORLANDI, 
1998) que envolvem a construção dos saberes linguísticos e a 
constituição das línguas no espaço brasileiro. Isso permite 
vislumbrar as tensões constitutivas da relação entre os saberes 
linguísticos produzidos por especialistas nas instituições do saber e 
os saberes linguísticos cotidianos que não têm um lugar próprio e 
que podem ser produzidos em qualquer lugar.  

 

Trata-se, pois, da possibilidade do analista de compreender o funcionamento 

discursivo, a partir do entendimento de que a representação do tempo “atua na 

organização imaginária da discursividade do imigrante como uma discursividade 

circunscrita ao "passado"” (PAYER, 1999, p. 124, grifo da autora) e, para além 

disso, conceber que esse mesmo tempo está imbuído de uma 

multidimensionalidade. 

Para Pêcheux (1997, p. 162), “toda formação discursiva dissimula, pela 

transparência do sentido que nela se constitui, sua dependência com respeito ao 

‘todo complexo com dominante’[...] no complexo das formações ideológicas [...]” e, 

partindo desse entendimento, o autor define interdiscurso como sendo esse “todo 

complexo com dominante” das formações discursivas. 

Nesse sentido, Pêcheux (1997) aponta ainda que as condições de produção 

dos discursos referem-se a um todo que contextualiza esses discursos no espaço 

(local de produção) e no tempo (período de produção). De igual forma, Orlandi 
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(2005, p. 10), afirma que Pêcheux: 

 

[...] concebe o discurso como um lugar particular em que esta 
relação ocorre e, pela análise do funcionamento discursivo, ele 
objetiva explicitar os mecanismos de determinação história dos 
processos de significação. Estabelece como central entre o 
simbólico e o político.  

 

Esse pensamento permite (re)pensar a língua como aquela historicizada, 

resultante de tensões e acontecimentos, em que o sujeito é causa e efeito dessa 

relação entre a estrutura e o acontecimento. Para Pêcheux (1997), a língua e a 

“história” relacionam-se, construindo um entremeio, que é o discurso, de forma que 

a “língua funciona como base material que atua na compreensão dos seus sentidos, 

que são construídos na história, produzindo efeitos de sentido” (QUEIROZ, 2003, 

p. 4).  

De acordo com Pereira de Castro (1998, p. 248), necessário se faz rever a 

concepção sobre o que seja a língua materna para compreender os processos de 

transformação que determinados grupos, como os pomeranos, passam como 

resultado de processos migratórios. Assim, deve-se deslocar a noção da língua 

materna “da configuração numerável, de simples equivalente à primeira língua, para 

o lado que a impede, justamente, de fazer número com as outras línguas, de lhes 

ser acrescentada, comparada”. 

Nesse sentido, para os pomeranos, trata-se, pois, da questão de aspecto 

temporal sobre os fatores sociais que contribuíram (ou não) para a manutenção da 

“língua materna”, de origem, de herança na família, e que continua sendo aprendida 

em ambiente natural (família, roça, igreja).  

Ainda em relação à língua materna, Aquino (2019, p. 69) afirma: 

 

Os poucos registros da expressão língua materna que parecem 
marcar uma relação da língua com a mãe não nos permitem afirmar 
que a expressão tenha sido criada para indicar a língua falada e 
ensinada pela mãe. Não é o caso de negar a existência de um jogo 
entre língua e mãe na composição da expressão língua materna, 
afinal a própria associação entre os significantes língua e materna 
promove semanticamente a ideia de uma língua que é da mãe. Por 
outro lado, se não é inadequado tratar a língua materna como 
língua da mãe, não nos parece produtivo, contudo, partir dessa 
evidência para explicar os sentidos da expressão, afinal não apenas 
a figura mãe, tantas vezes usada para falar também da pátria e da 
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Igreja, mas igualmente a qualidade do que é materno foi 
historicamente ressignificado.  

 

Para este estudo, entende-se que o repasse feito por meio de um discurso 

pautado na memória discursiva desse grupo, ao tempo que dá continuidade à 

história da língua pomerana pela memória discursiva, também tem atuado em seu 

apagamento, visto que atualmente essa língua herdada e repassada está imersa 

em um discurso oral.  

Assim, o sujeito para a/da AD é o indivíduo interpelado pela ideologia. Ele 

não é/está na origem do discurso e dos sentidos produzidos, uma vez que estes se 

constituem em nós, habitam-nos, ainda que essa não seja a sua origem e, mesmo 

tendo consciência de como os sentidos se constituem, eles falam em nós 

independentemente. Esse é o conceito de interdiscurso, que pode se encontrar em 

Pêcheux ([1988] 1997, p. 162). O sentido é formado por uma rede de memória. 

Nesse sentido, Ferreira (2020), ao retomar o entendimento de Auroux (1992), 

assim sinaliza: 

 

A compreensão do que o autor chama de realidade histórica, se 
pensada de uma perspectiva discursiva da História das Ideias 
Linguísticas, faz com que tenhamos que realizar uma série de 
deslocamentos teóricos. Para uma História das Ideias Linguísticas 
empreendida da perspectiva da análise de discurso, é preciso 
percorrer a materialidade discursiva que preside os processos de 
constituição do saber. (FERREIRA, 2020, p. 17) 

 

As referidas constituições do saber, segundo Pêcheux (1999, p. 52), 

ocorrem, pois “o acontecimento discursivo novo vem perturbar a memória”, uma 

vez que o acontecimento desloca e desregula os sentidos implícitos “associados ao 

sistema de regularização anterior” e, com isso, novas compreensões acerca de 

determinado acontecimento histórico se sobrepõem, advindas do senso comum 

pela memória social.  

Isso também se verifica nos apontamentos de Mutti (2007) ao afirmar que: 

 

[...] na atividade de reconstituição do acontecimento pela memória, 
o sujeito mobiliza implícitos, sentidos pré-construídos que tendem 
a reforçar a regularização, pois surtem o efeito de já-lá; no entanto, 
se desestabilizam pelo sujeito que os resgata na sua enunciação, 
sempre única (MUTTI, 2007, p. 266). 
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Nesse sentido, Achard (1999, p. 59) aponta que: “Falando de história e de 

política, não há como não considerar o fato de que a memória é feita de 

esquecimentos, de silêncios. De sentidos não ditos, de sentidos a não dizer, de 

silêncios e de silenciamentos.”, assim, com base nessa premissa, a memória é 

reconstruída a partir das lacunas que se formam e que serão preenchidas por aquilo 

já dito e interiorizado pelo sujeito. 

Diante dessa perspectiva, o discurso se apresenta fragmentado, ao tempo 

que precisa ser complementado a partir de consensos formulados e impostos aos 

sujeitos que compartilham do mesmo tempo e discurso, sendo, portanto, moldado 

pela memória discursiva (PÊCHEUX, 1997). 

 

Assim como a língua é sujeita a falhas, a memória também é 
constituída pelo esquecimento; daí decorre que a ideologia, diz M 
Pêcheux (1982), é um ritual com falhas, sujeito a equívoco, de tal 
modo que, do já dito e significado, possa irromper o novo, o 
irrealizado. No movimento contínuo que constitui os sentidos e os 
sujeitos em suas identidades na história. (ACHARD, 1999, p. 65). 

 

É importante destacar que, para Pêcheux (1997), a partir desse movimento 

e dessa relação entre sujeito, língua e história, a memória discursiva acaba 

assumindo um duplo sentido na AD, pois, ao retomar o passado, também atua em 

e para o seu apagamento. 

Isso porque, de acordo com o autor, não se deve esquecer que existe uma 

articulação entre ideologia e inconsciente responsável pela constituição do sujeito 

e pelo sentido que se dá a tudo, de forma que: 

 

[...] o caráter comum das estruturas-funcionamentos designadas, 
respectivamente, como ideologia e inconsciente é o de dissimular 
sua própria existência no interior mesmo do seu funcionamento, 
produzindo um tecido de evidências “subjetivas”, devendo 
entender-se este último adjetivo não como “que afetam o sujeito”, 
mas “nas quais se constitui o sujeito” (PÊCHEUX, 1997, p. 152–
153, grifos do autor). 

 

Assim, ao passo que o conceito de memória discursiva pode possuir uma 

relação com a reconstrução da história, a qual se inscreve pelo passado, retornando 

ao discurso por vestígios, que remontam, dentro destes, os efeitos de memória 
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discursiva, tem-se que, ao conceber o discurso, a estrutura e o acontecimento, 

mostra-se que a linguagem, enquanto discurso, entende que essas relações não 

podem ser compreendidas como uma unidade significativa, mas, sim, como um 

efeito de sentido entre os sujeitos que a utilizam (COOURTINI, 2006). 

Esse entendimento encontra suporte em Orlandi (2001, p. 31) sobre o “já 

dito”, de forma que se pode chamar de memória discursiva o local em que o 

conhecimento discursivo possibilita qualquer dizer e qualquer palavra proferida, 

uma vez que o fato de existir um “já dito” dá a sustentação de todo discurso posterior 

a ele, ou, como dito por Foucault (1999, p. 26), “o novo não está no que é dito, mas 

no acontecimento de sua volta.” 

Assim, no próximo tópico, será apresentada a imagem histórica da língua 

dos pomeranos, que irá compor os recortes para auxiliar na análise discursiva 

desses imigrantes, em especial daqueles fixados na região de Espigão D’Oeste 

(RO). 
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CAPÍTULO 3 – LÍNGUA NACIONAL E LÍNGUA POMERANA: HISTÓRIA E 

POLÍTICA DE INTERDIÇÃO 

 

 

De acordo com a pesquisa histórica realizada por Pessoa (1995, p. 66-68):  

 

A região da Pomerânia foi colonizada por germanos, no século Il 
a.C. Por volta do ano 600 d.C. recebeu imigrantes eslavos que 
dominaram o lugar de Pomorie, que os pomeranos chamam de 
"Kustenland", que, segundo a tradução dos informantes significa 
"região/terra costeira" Nesta época a Pomerânia já era conhecida 
como lugar de comércio Sendo conhecida por seu comércio e pelo 
fácil acesso ao mar, a Pomerânia foi disputada por muitos e também 
foi palco de muitas guerras. Entre 1119 a 1123, Boleslau li, da 
Polônia, conquista a região. Em 1648, a suserania de Brandeburgo 
divide o Ducado da Pomerânia com a Suécia, época em que houve 
muitas lutas entre os cavaleiros teutônicos e a Polônia, quando, ora 
um, ora outro, colocava o seu domínio sobre a região. Em 1720, a 
Suécia cede a parte meridional ocupada (Pomerânia Próxima) para 
Prússia, em troca de parte setentrional. Esta parte, porém, volta à 
Prússia em 1815. Além disso continuam as investidas polonesas 
para o domínio da região. Em 1897 o território, em poder dos 
alemães, é conquistado pelos soviéticos e cedido à Polônia pela 
Conferência de Potsdam.  
[...] 
Na época dos primeiros passos rumo à emigração, a Pomerânia 
estava em poder da Prússia. Embora o tradicionalismo ainda 
estivesse presente em toda a Europa, na Pomerânia, em especial, 
se verificava a manutenção de uma estrutura agrária com um modo 
de produção bastante feudal. A província da Pomerânia se 
descaracteriza em função da exploração do capitalismo industrial. 
Ocorre o choque entre a agricultura tradicional e a mecanizada, 
entre a atividade do artesão e a máquina industrial. Isso tudo, além 
da miséria, traz profundas crises na vida do povo pomerano. 
Inicialmente o Brasil aparece como possibilidade para os primeiros 
imigrantes pomeranos. Estes primeiros pomeranos não foram para 
o Espírito Santo primeiramente. Foram para São Paulo, trabalhar 
nas lavouras de café, juntamente com outros imigrantes europeus, 
alemães, italianos e suíços. Faziam parte da primeira experiência 
de utilização de mão-de-obra imigrante em substituição à mão de 
obra escrava.  

 

Como já foi mencionado, a Pomerânia foi um Estado nacional localizado no 

norte da Europa, devastado por diversas guerras e conflitos sociais no decorrer dos 

séculos. 

Até o século XIX, a Alemanha não estava unificada como país e se 

circunscrevia a diversos governos locais e principados, cujo único fator de 
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semelhança era a língua alemã. 

Em razão do advento da Revolução Industrial no século XVIII, decorreram 

diversos eventos que prejudicaram sobremaneira a classe trabalhadora, 

especialmente os camponeses, que necessitavam da terra para trabalharem e 

proverem à subsistência da família. 

Com a unificação da Alemanha em 1871, comandada pelo Chanceler Otto 

Von Bismarck, em decorrência das inúmeras guerras, uma parte da Pomerânia foi 

anexada pela Alemanha e a outra pela Polônia. Na ocasião, os pomeranos falavam 

a língua que, com o passar dos anos, convencionou-se chamar "baixo alemão", 

considerando a imensa coincidência de expressões e palavras com a língua alemã 

tradicional. 

Levando em conta as diversas dificuldades econômicas, a fome, as guerras, 

as mortes por doenças e as agressões das mais diversas possíveis, essa classe 

trabalhadora alemã e pomerana decidiu migrar para outros países, onde poderia 

haver um futuro melhor e seria possível viver em paz. Tais como outros povos, os 

pomeranos passaram por diversos lugares no mundo, especialmente pelos Estados 

Unidos da América e pelo Brasil. 

Foi nesse cenário que, em busca da terra prometida pelo governo imperial 

brasileiro, os pomeranos chegaram ao Brasil, em meados do século XIX, e se 

estabeleceram principalmente no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, em Santa 

Catarina e em Rondônia. Essa diferença geográfica da instalação pomerana em 

solo brasileiro acarretou as diferenciações que cada grupo de imigração teve. 

Verifica-se, pois, que várias foram as motivações e as condições que 

levaram à chegada desses imigrantes ao Brasil. Em princípio, eles passaram muitas 

adversidades, constituindo-se, inclusive, como uma forma de “exclusão”, já que 

tiveram de sair de seu país de origem em busca de melhores condições de vida. 

Além disso, ao se depararem com a nova realidade do país que imigraram (Brasil), 

novas questões foram apresentadas em face da necessidade de se adaptarem ao 

novo ambiente, à história e à língua nacional/língua materna. 

Em virtude das dificuldades encontradas pelos pomeranos, o que se viu foi 

um processo de união das famílias e o fortalecimento desse grupo, sendo o aspecto 

religioso o grande responsável pela união, perpetuação e repasse da história da 

língua entre as gerações.  
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Como ocorre em toda história humana, os pomeranos trouxeram consigo 

inúmeros enunciados, que, ao serem agregados à memória discursiva, refletem as 

vivências experienciadas pelo sujeito em sua constituição. Em outras palavras, 

conforme ensina Pêcheux (1997), o sujeito encontra, na atualidade do seu contexto 

e no espaço de memória invocada, a produção e o sentido, que se reorganizam a 

partir dos acontecimentos.  

Esse entendimento dá suporte para compreender a existência de narrativas 

pomeranas até hoje, embora não haja mais pomeranos vivos, mas, sim, 

descendentes de pomeranos, uma vez que a Pomerânia deixou de existir como 

país há cerca de um século. 

Ressalta-se ainda que, para fins deste trabalho, utilizou-se a palavra 

"pomeranos" ao referenciar os descendentes dos pomeranos que vieram para o 

Brasil, que, por ocasião de sua chegada, foram vilipendiados de diversas formas, 

com promessas não cumpridas relativas à entrega de terras, não oferta de 

empregos, preconceito quanto à língua pomerana e à vestimenta, dentre outras. 

Mesmo com tais dificuldades, esses imigrantes, com certeza, escorados na 

memória da língua, uniram-se e passaram a exercer diversas formas de 

manifestações de sua língua, o que trouxe novas perspectivas da história 

pomerana. 

De acordo com Orlandi (2005), a partir desse sentimento de continuidade da 

história, percebido e vivenciado no interior desse grupo de imigrantes, foi 

estabelecida uma organização própria e autônoma, em que se “falavam suas 

línguas maternas e sua alfabetização se dava nessas línguas. Eles mantinham 

ainda publicações em suas línguas de origem. Isso lhes dava uma identidade 

histórica muito forte frente ao resto do país” (ORLANDI, 2005, p. 28). 

Ainda de acordo com a autora, para compreendermos as relações 

estabelecidas entre o imigrante e o país que se adentra, devido ao caráter 

extremamente complexo dessas relações, é preciso que a análise dos discursos 

estabelecidos considere as condições de produção destes, tendo, como 

pressuposto, a historicidade das línguas e dos saberes linguísticos em contato e, 

por conseguinte, em confronto, conforme Orlandi (2005).   

Ressalta-se que hoje não existem mais pomeranos de nascimento, porque 

o país foi dissolvido e incorporado, desde meados do século XIX, em grande parte 
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à Alemanha e à Polônia, por isso não há como falar a respeito da língua pomerana 

sem falar dos alemães, em geral, que vieram para o Brasil, especialmente a partir 

do início do século XIX. 

Sobre as origens e as aproximações linguísticas, cumpre registrar que a 

língua pomerana possui relação com a língua chamada “baixo alemão”, em razão 

da proximidade geográfica e por ser possível, com base no discurso e na memória 

da língua, verificar que foram construídas as relações do pomerano com outras 

línguas, momento em que ela é tomada ou diferenciada em/por outras línguas.  

No entanto, para fins deste estudo, parte-se de recortes sobre os pomeranos 

que aportaram no Brasil a partir do século XIX, os quais falavam a língua pomerana 

e que, nesse movimento em que se viram imersos em condições de produção e DE 

sentido, foram transferindo memória e língua aos seus descendentes brasileiros, 

muitos deles hoje residentes em Espigão D’Oeste. 

Durante o processo de migração Espírito Santo–Rondônia, a maioria dos 

pomeranos conseguiu se estabelecer e prosperar, fazendo de Espigão D’Oeste um 

dos municípios com a melhor estrutura agrária do país e um dos maiores produtores 

agrícolas do estado. 

Espigão D’Oeste foi o município que mais recebeu imigrantes pomeranos do 

Espírito Santo durante as décadas de 1960 a 1990. Vale ressaltar que a Vila Pavão 

foi o município capixaba que mais perdeu emigrantes para Rondônia nessa época, 

com uma baixa de 40% de sua população. Espigão D’Oeste hoje é denominado 

também a “Pomerânia Amazônica”. 

 

 

3.1 O MODO DE INTERDIÇÃO DAS LÍNGUAS DOS IMIGRANTES NA ERA 

VARGAS 

 

Na década de 1930, período em que Getúlio Vargas era o presidente do 

Brasil, outras dificuldades emergiram para esse grupo de imigrantes, por exemplo, 

quando esse governante aplicou, no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, 

a política de nacionalização do Estado Novo, que tinha, dentre os seus ideais, o 

desejo de inibir a chegada de novos imigrantes e de não concretizar a unificação e 

a homogeneidade da nação brasileira. 
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Essa perspectiva teve, como uma das principais ferramentas, a unificação 

da língua portuguesa, atitude essa que trouxe grandes consequências aos 

imigrantes pomeranos, as quais podem ser vislumbradas até hoje, com o processo 

de perda do registro da língua pomerana. Isso porque se tem que os descendentes 

pomeranos experienciaram a tensão entre a língua de origem (pomerana) com a 

portuguesa, o que pode ter gerado resistência, interdição e silenciamento do 

pomerano em relação à sua língua de origem ou à nacional. 

No entanto, há que se entender que toda e qualquer língua, assim como o 

sujeito, será fragmentada e constituída de outras. Nesse sentido, Derrida (1996, p. 

57) afirma que a língua é “[...] vinda do outro, permanecendo do outro, ao outro 

reconduzida”, ou seja, trata-se, segundo ele, da “monolíngua do outro”, que nada 

mais é do que uma promessa de unidade, uma vez que a língua não pertence ao 

sujeito, ainda que se acredite que dela se aproprie. 

Esse movimento migratório é decorrente da Segunda Guerra Mundial, que 

começou em 1939 e foi até 1945, ou seja, que ocorreu durante o primeiro governo 

de Vargas. Nesse período de guerra, o Brasil, o Reino Unido, a França, a União 

Soviética e os Estados Unidos formavam o grupo denominado Aliados e 

guerreavam contra o chamado Eixo, que era o grupo constituído pela Alemanha, 

pela Itália e pelo Japão. 

A essa altura, já existiam, no Brasil, milhares de imigrantes pomeranos e 

muitos outros imigrantes que já estavam lá e que continuavam chegando, pois o 

advento da República atraía povos de todos os lugares e várias frentes de 

imigração, entre as quais a da antiga Pomerânia.  

Eles professavam a língua e todas as manifestações históricas pertinentes à 

nação-raiz, em uma terra que se aliava para combater ferozmente o nazismo que 

se espalhava por todo continente europeu.  

Como o Brasil, juntamente com os demais países, estavam guerreando 

contra Alemanha, Itália e Japão, nascia entre os aliados uma obrigação sistemática 

de combater o nazismo em terras brasileiras, dificultando toda forma de 

manifestação e mobilização da língua, neste caso em estudo, dos pomeranos no 

Brasil. 

Para impedir a organização de um sentimento patriótico/histórico (pomerano) 

e a criação de um núcleo de resistência nazista nessa República, iniciou-se, no 
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Brasil, a interdição das línguas pomerana, alemã, italiana, dentre outras, por meio 

da campanha de nacionalização da língua, justamente em razão desse paradoxo, 

em que, ao tempo que se têm imigrantes alemães/pomeranos ou filhos de 

imigrantes alemães/pomeranos no Brasil, falando livremente o alemão/pomerano, 

de repente, o Brasil está na Itália, combatendo italianos ou alemães.  

Em razão disso, o governo brasileiro, orientado pelo seu sistema de 

informação, passou a se preocupar com o que era dito por esses imigrantes como 

forma de saber o que eles falavam e planejavam em território nacional. Por esse 

motivo, houve a proibição e/ou interdição de os imigrantes 

pomeranos/alemães/italianos no Brasil falarem a língua deles livremente na rua, ou 

seja, caso quisessem falar, isso só poderia ser feito dentro de casa, visto que não 

era permitido dentro das escolas, nos comércios ou em qualquer outro lugar 

público.  

Nesse sentido, verifica-se que onde o governo conseguiu impedir de falarem 

a língua deles, durante a guerra, ele assim fez e dificultou. De acordo com Payer 

(2006), o processo de nacionalização dos imigrantes no Brasil se deu pela 

intervenção direta do Estado durante o período denominado Estado Novo.  

 

A interdição das línguas estrangeiras ocorreu, pela escrita, no 
universo institucionalizado da escola. No entanto, na oralidade do 
discurso mantiveram-se presentes por longa data, e prevalecem, 
até hoje, certos traços das línguas interditadas. O que acaba por 
prolongar os efeitos da interdição na relação que esse grupo, 
descendente de imigrantes, estabelece com a sua memória, 
nacionalidade, com a língua nacional e com os traços da língua 
materna. (PAYER, 2006, p. 253).   

 

O governo Vargas extinguiu uma série de sociedades de lazer e de teatro, 

em que se falava exclusivamente a língua pomerana, pois os pomeranos eram 

confundidos com alemães nazistas, conforme notícia veiculada na página do estado 

de Rondônia (2014, n.p.)7: 

 

Eles foram presos, torturados e perseguidos pelos “bate-paus” de 
Getúlio Vargas, entre eles, civis que se disfarçavam de militares, 
saqueando para levar comida, bebida, animais encilhados e objetos 
de valores, essas e outras crueldades, segundo narrativas em 

                                                
7 Matéria na íntegra disponível em: https://rondonia.ro.gov.br/maior-colonia-de-pomeranos-da-
amazonia-vive-em-rondonia/. Acesso em: 5 jan. 2022. 
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meios eletrônicos, foram cometidas contra agricultores humildes 
que nem sabiam o que acontecia do outro lado do mundo. 

 

Esse processo de interdição da língua dos imigrantes “[...] ancorou-se em 

um conjunto de ações políticas que buscaram regulamentar a prática linguística no 

Brasil, na chamada “Campanha de Nacionalização” (SCHNEIDERS; HEINZMANN, 

2018, p. 79).  

Ainda que o estudo dos autores se pautasse na imigração alemã, é possível 

aduzir que, de igual forma, afetou os pomeranos, uma vez que também promoveu 

“[...] veto ao direito político do imigrante em território nacional, regulamentando a 

entrada e circulação dos imigrantes no país, estabelecendo e restringindo a questão 

de emprego e de sua atuação em firmas e comércios, dentre outros.” 

(SCHNEIDERS; HEINZMANN, 2018, p. 79). 

É importante destacar que, devido ao poder que a língua possui de tensão e 

resistência, para além da preocupação quanto à sua capacidade de influência sobre 

os sujeitos, na Era Vargas, as línguas estrangeiras, pelo efeito de unidade entre 

língua e nação, eram percebidas como um perigo a ser combatido. Diante dessa 

perspectiva, várias foram as intervenções na prática linguística dos imigrantes 

pomeranos (e de outros) por meio de políticas, decretos e leis, regulamentando o 

uso das línguas.  

Dentre as normativas instituídas, o Decreto-Lei n.º 406, de 4 de maio de 

1938, do governo Vargas, dispôs sobre a entrada de estrangeiros no território 

nacional, além de estabelecer regras para: classificar os tipos de estrangeiros; 

estabelecer quotas de entrada por nacionalidade e inserir processo de colonização 

para fixação de trabalhadores agrícolas no país, por meio de tratados, evitando a 

concentração e a assimilação por apenas uma nacionalidade estrangeira. O 

referido decreto trouxe ainda, em seu bojo, regras sobre a forma de educação dos 

imigrantes, dispondo, inclusive, sobre as questões linguísticas obrigatórias.  

A prática da língua pomerana, até hoje, produz o efeito de sentido de 

resistência em relação a essas intervenções/censuras ocorridas na chamada Era 

Vargas. Ao mesmo tempo que essa memória discursiva está ressoando nos 

discursos dos descendentes pomeranos (de resistência, de manutenção da língua), 

outros acontecimentos linguístico-discursivos estão indo em direção oposta a isso, 

como iremos ver no Capítulo 4. 
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Diante desses acontecimentos, depreende-se que as referidas políticas 

interdicionistas atuaram como uma forma de reprimir e de excluir os imigrantes e a 

história de sua língua, assim, essas medidas tinham como principais objetivos: 

impedir a influência estrangeira no país e evitar que outra língua ganhasse espaço 

em âmbito nacional.  

Diante do exposto, verifica-se, a partir dos materiais analisados, que a língua 

se apresenta como um dos elementos cruciais para a manutenção e o resgate da 

identidade histórica de um grupo que tem tal carga potencializada quando se refere 

à língua pomerana. 

Isso porque a língua aparece como um elemento constitutivo da identidade 

pomerana, imbuindo significativo peso nos discursos desses descendentes de 

imigrantes analisados nesta pesquisa, demonstrando, assim, que a língua 

pomerana, ainda que minoritária, tem resistido.  

No entanto, necessário se faz entender como o grupo que a representa tem 

materializado os traços da memória da língua materna, tendo em vista que o sujeito, 

a história e a língua estão entrelaçados, e não separados, ou seja, nós somos o 

que a história nos constitui, não o que queremos ser, pois cada língua tem uma 

história. 

 

 

3.2 DA MIGRAÇÃO ESPÍRITO SANTO–RONDÔNIA 

 

Em relação à migração para Rondônia, esta ocorreu no século XX, mediante 

o deslocamento de famílias de agricultores pomeranos vindos do estado do Espírito 

Santo, mais precisamente no final da década de 1960. Assim, além dos problemas 

que surgiram no processo migratório para chegar até o município de Espigão 

D’Oeste (RO), os imigrantes estavam passando pelas questões impetradas pela 

ditadura civil-militar vivenciada no país.  

Nesse sentido, os registros apontam que o processo migratório dos 

pomeranos no Brasil — deslocamento do Espírito Santo para Rondônia — se deu 

em face do movimento que buscava novas fronteiras agrícolas (LAZZARO, 2009). 

Algumas imagens sobre o processo migratório podem ser verificadas no próximo 

capítulo desta dissertação. 
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Instalados na localidade, teve-se início ao processo do desmatamento, das 

queimadas, da construção das casas e dos galpões e da roça. Com pouco ou quase 

sem dinheiro, os primeiros desafios no local já ocorreram com a aquisição de 

sementes para o plantio, segundo afirmou Pessoa (1995).  

De acordo com os dados do IBGE, em 2020, os pomeranos são o maior 

número de habitantes da zona rural de Espigão D'Oeste e representam grande 

parte do comércio local urbano também. As diferenças que se apresentam entre os 

pomeranos instalados na zona rural e na zona urbana são principalmente 

linguísticas, pois o social se mostra relevante no repasse, no uso da língua 

pomerana dentro das famílias, nos cultos e nos demais encontros tradicionais 

desses imigrantes, deixando viva a história de tal língua. 

Esse estudo concebe, a partir da memória discursiva dos pomeranos, que, 

mesmo após séculos, desde a primeira imigração para o Brasil, a língua pomerana 

se mantém viva, com base na “tradição oral” (TRESSMANN, 2005), utilizada desde 

o despertar até o boa noite; na igreja, conforme já dito, durante as orações, os 

cânticos e a leitura da Bíblia; na escritura de cartas; no trabalho na lavoura; nas 

festas tradicionais e em trabalhos coletivos, entre outros, tidos como “pedaços da 

memória” dos pomeranos (SETTON, 2002). 

Trata-se, assim, de um grupo que, a partir das várias materialidades 

identificadas (culinária, festejos, expressões, linguajar), possui a característica do 

plurilinguismo. Granzow (1975), em seus estudos realizados durante uma visita ao 

Brasil, já manifestava sobre a possível e iminente perda da língua materna entre os 

pomeranos. Quanto ao plurilinguismo, o autor destacou que, nas suas observações, 

foi possível verificar que os mais idosos falavam pomerano, alemão e português.  

Quarenta anos depois, Schaffel-Bremenkamp (2014) apontou que 85% 

desse grupo eram apenas bilíngues e cerca de 13% — a maioria mulheres — ainda 

mantinham uma comunicação nos três idiomas. Reforça-se aqui o que já foi 

abordado quanto ao fato de que os aspectos sobre plurilinguismo e bilinguismo são 

apresentados como recurso auxiliar, que visa apresentar os aspectos que 

permearam e permeiam a língua pomerana, pois, para fins desta pesquisa, esses 

elementos não são aqueles centrais de discussão. 

O destaque feito visa apenas contribuir e registrar esses índices, pois 

justificam a necessidade da ampliação do interesse de pesquisadores em investigar 
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o maior número de fenômenos relacionados às línguas pomeranas no Brasil. 

De acordo com o estudo realizado por Siller, no ano de 2016, em salas de 

aula de ensino fundamental, as crianças faziam a tradução do português para a 

“língua pomerana, bem baixinho, quase cochichando nos ouvidos umas das outras 

[...] iam mesclando em suas falas palavras e até mesmo frases [...],” em sua língua 

materna, destacando, dentre os exemplos mais comuns: “grousfåter–vovô; 

grousmuter–vovó; rijs–arroz; leepel–colher; kum–pote; pup–boneca; stil–silêncio; 

schaulleirisch–professora; muter–mamãe; fåter–papai; schaul–escola”. 

Para refletirmos sobre essas questões que envolvem a língua pomerana na 

região de Espigão D’Oeste, o corpus desta pesquisa foi constituído por recortes 

discursivos e registros de memórias de descendentes de imigrantes pomeranos e 

radicados no município em questão.  

Nesse sentido, importante se faz a classificação proposta por Orlandi (2013), 

ao tratar da relação da língua e das políticas de resistência e/ou de interdição que 

a envolvem: 

 

Falar é uma prática política no sentido amplo, quando se 
consideram as relações históricas e sociais do poder sempre 
inscritas na linguagem. Paralelamente a esta forma geral de 
presença do político na linguagem, nós podemos considerar uma 
noção mais restrita, mais técnica: é a política das línguas ou a 
política linguística. Pensamos a política linguística a partir de três 
posições distintas: 1. As políticas linguísticas como razões do 
Estado, das Instituições que apresentam a questão da unidade 
como valor (como princípio ético); 2. As políticas linguísticas como 
razões que regem as relações entre povos, entre nações, Estados: 
a questão da dominação como valor (como princípio ético); 3. As 
políticas linguísticas como razões relativas aos que falam as 
línguas: a questão da diversidade como valor (como princípio ético). 
(ORLANDI, 2013, p. 106).  

 

A partir disso, pode-se observar o quanto uma política linguística é capaz de 

interferir na vida dos sujeitos, modificando as suas práticas históricas e as vivências 

cotidianas. 

Assim sendo, esta dissertação tem como objetivo principal, sob a luz do 

quadro teórico-metodológico da AD e da disciplina da HIL, compreender o modo 

como a língua pomerana tem ressoado em razão das políticas linguísticas desde o 

Estado Novo, de Getúlio Vargas, até os dias atuais (2020), verificando como 
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ocorre/ocorreu o funcionamento do discurso, por meio das narratividades 

encontradas em meios eletrônicos sobre a língua pomerana, especialmente de 

registros advindos do município de Espigão D’Oeste (RO).  

Para tanto, buscou-se analisar os discursos produzidos entre memória e 

atualidade, como esses se inscrevem em espaços de interpretação, determinados 

por meio de suas práticas sociais, e quais efeitos de sentido são produzidos, 

verificando ainda os discursos institucionais e como estes significam esses sujeitos, 

seja a mídia, por meio de notícias veiculadas, seja o jurídico mediante leis e projetos 

de leis a respeito da língua, dos sujeitos pomeranos e de suas práticas sociais. 

Entende-se que o município de Espigão D’Oeste, assim como outras regiões 

que receberam imigrantes no Brasil, foi marcado por práticas políticas e ideológicas 

de interdição no exercício linguístico dos imigrantes pomeranos, os quais 

experienciam a língua na escola, no meio social e, até mesmo, em suas 

manifestações sociais e refletem o processo de apagamento linguístico, ainda que 

se identifiquem  os casos de indivíduos que buscam atuar frente à manutenção da 

língua materna. 

Sobre como as questões políticas produzem o silenciamento ou o 

apagamento das línguas, Orlandi (1992, p. 75-76) sinaliza que essa política: 

 

[...] se define pelo fato de que ao dizer algo apagamos 
necessariamente outros sentidos possíveis, mas indesejáveis, em 
uma situação discursiva} dada. ( .. .) Se diz "x" para não (deixar) 
dizer y ·, este sendo o sentido a se descartar do dito. E o não-dito 
necessariamente excluído. Por aí se apagam os sentidos que se 
quer evitar, sentidos que poderiam instalar o trabalho significativo 
de uma "outra" formação discursiva", uma "outra" região de 
sentidos. O silêncio trabalha assim os limites das formações 
discursivas, determinando consequentemente os limites do dizer 

 

E as marcas retratadas aqui estão materializadas por meio dos discursos, 

produzindo sentidos que serão determinantes para a compreensão dos efeitos que 

tiveram os acontecimentos histórico-discursivos desde a chegada desses 

imigrantes ao Brasil, que serão reproduzidas e analisadas no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 4 – O CORPUS DA PESQUISA: CONCEITOS E ANÁLISE 

 

 

Este capítulo de análise destina-se à compreensão do funcionamento 

discursivo, isto é, da narratividade encontrada em meios eletrônicos, tais como: leis, 

projetos de leis, imagens e notícias veiculadas em sites, na última década (2010–

2020), sobre a língua pomerana.  

Ressalta-se que a teoria e a análise não se separam na AD, uma vez que a 

escrita, nesse movimento, é um constante ir e vir entre o material de análise e a 

teoria, portanto institui procedimentos analíticos que permitem uma ruptura na 

relação entre a teoria e a prática. Assim, a escrita reinscreve as questões, no âmbito 

da definição de seu objeto, a cada movimento e mesmo diante das diferentes 

práticas analíticas (ORLANDI, 2001). 

 

 

4.1 MEMÓRIA E ATUALIDADE 

 

Nesta seção, trata-se do processo de batimento entre memória e atualidade, 

que podemos observar nos discursos sobre a língua dos sujeitos que se identificam 

como pomeranos e quais efeitos de sentido são produzidos por eles ao se 

significarem como imigrantes pomeranos ou descendentes de pomeranos. 

 

Figura 1 – Mapa de localização da extinta Pomerânia 

 
Fonte: Google Maps. 
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Figura 2 – Mapeamento do pomerano no Brasil (2013) 

 
Fonte: Beilke (2013). 

 

Figura 3  – Registro do que caminhoneiros pomeranos enfrentaram na BR–364, na vinda 
do Espírito Santo para Rondônia na década de 1970 

 
Fonte: site newsrondonia.com.br/ (Acervo de Martino Tesch (imigrante pomerano). 

 

As figuras 1 a 3 produzem o efeito de sentido de situar o movimento e as 



66 

 

dificuldades de imigração da Pomerânia — extinto país de origem dos pomeranos 

— ao Brasil para o estado do Espírito Santo e, posteriormente, para Espigão 

D’Oeste (RO) e de auxiliar na análise realizada, visando compreender como a 

imigração, dentro da concepção sócio-histórica e ideológica, é importante para a 

compreensão da constituição do sujeito e de sua língua (PÊCHEUX, 1999). 

É importante entender que, conforme apontado no estudo de Jacob (1987), 

a língua pomerana é: 

 

[...] fruto da convivência de eslavos orientais e germânicos 
ocidentais na região onde ficava a Pomerânia. É uma mistura 
dessas línguas. Esse dialeto foi aperfeiçoado pelos pomeranos 
servos na época do Feudalismo, para dificultar a compreensão 
pelos seus senhores, reis e príncipes. Nessa época foi muito 
mudado para que os senhores feudais não entendessem os seus 
planos. Para facilitar isso era importante que não fosse escrito. Até 
hoje ele não é escrito. É, por isso, considerado uma língua 
subversiva. Na Pomerânia o dialeto pomerano foi muito perseguido, 
tanto pelo Estado Alemão como pelo Polonês. Os pomeranos 
capixabas são os únicos que ainda falam o seu dialeto. Os outros 
que ficaram na Alemanha, os que foram para os Estados Unidos e 
Canadá e até mesmo os que foram para Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, logo perderam sua língua nativa. (JACOB, 1987, 
s.p.). 

 

Apesar do que diz o autor sobre os que “perderam sua língua nativa”, 

questiona-se tal afirmação, pois, conforme disse Derrida (1996), ainda que 

fragmentada, uma língua sempre atravessará outra e se fará viver em outra. Nesse 

sentido, o pomerano mostra-se como exemplo de resistência, pois, mesmo diante 

do processo na imigração, verifica-se, em suas condições de produção e de 

sentido, um espaço para manutenção e continuidade da língua pomerana até os 

dias atuais. 

Como pode ser visto no recorte transcrito do vídeo Povo Pomerano: conheça 

o idioma e outras marcas da tradição, do Jornal de Rondônia8, em que a repórter 

formula: “Entre uma conversa aqui, outra ali percebi que o idioma é falado apenas 

entre os mais velhos, poucos são os jovens que falam a língua.” 

A reportagem prossegue com a fala de outros dois sujeitos, que se 

identificam como descendentes de pomeranos, conforme transcrição a seguir: 

                                                
8 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/7940280/01min50seg. Acesso em: 15 jan. 2022. 
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Sujeito 1 - Eu acho que é uma parte triste porque é uma coisa 
bonita, mas que a gente vê que hoje em dia a sociedade não leva 
tanto adiante.  
 
Sujeito 2 - Quando eu era criança, eu não levava a sério, então eu 
não estava nem aí, mas agora eu fico meio triste por não ter 

aprendido.9  

 

A prática da língua pomerana, ainda atualmente, significa algo que não se 

pode perder, estando a instituição familiar encarregada dessa manutenção 

linguística, como podemos ver neste outro recorte do mesmo vídeo, em que temos 

um sujeito “mais velho”. Nas palavras da repórter: “se os pais deixarem de praticar 

o pomerano com seus filhos em casa, a gente está condenado dentro de algum 

tempo perder a nossa língua pomerana”. 

Dessa forma, é importante trazer o pensamento de Orlandi sobre a 

complexidade que é lidar com situações em que determinados grupos advindos de 

outros países/continentes se encontram, pois, de acordo com a autora: 

 

[...] esses países, e em nosso caso específico, o Brasil, se 
encontram um lugar na história, ao serem falados (escritos) pela 
memória outra, a memória européia. Essa será uma clivagem 
constitutiva da história desses países de colonização, que se marca 
pelo apagamento da história em função da acentuação das 
características culturais. A história continua sendo a história da 
Europa com particularidades culturais que lhe são acrescidas com 
as descobertas. (ORLANDI, 1994, p. 47-48). 

 

De acordo com as narratividades em meios eletrônicos de um dos pioneiros 

na migração ES–RO, Martino Tesch, foi “[...] o primeiro imigrante pomerano a 

chegar em Rondônia, a passeio, a convite de um amigo. A terra barata fez ele 

convidar outros amigos do Espírito Santo, para virem para cá”10. Na supracitada 

entrevista, Tesch ainda narra que: “Em junho de 69, fiz duas mudanças com trinta 

e tantos pessoas, entre duas famílias, dois vovôs”, conforme figura 4 a seguir: 

 

 

 

                                                
9 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/7940280/01min50seg. Acesso em: 15 jan. 2022. 
10 Disponível em: https://g1.globo.com/ro/cacoal-e-zona-da-mata/noticia/2019/09/23/pomeranos-
espigao-doeste-mantem-antiga-tradicao-do-povo-europeu.ghtml. Acesso em: 15 jan. 2022. 



68 

 

Figura 4 – Primeiras famílias que se mudaram para Espigão D'Oeste (RO) 

Fonte: site G1 Globo (2019).11 

 

Ele também informou que as famílias foram obrigadas por policiais a entregar 

todas as suas economias em dinheiro, visto que, à época, o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra) estava sob o comando de interventores do 

regime ditatorial. As terras prometidas a esses migrantes, que previam abrigar 

cerca de 200 famílias para o cultivo de milho, feijão e arroz, foram reduzidas pela 

metade. 

Nesse sentido, depreende-se que é possível encontrar, nos registros, as 

observações dos desencontros econômicos que afloram o funcionamento da 

memória discursiva quanto aos desafios enfrentados para chegar ao município de 

Espigão D’Oeste. 

Conforme publicado, a partir da entrevista realizada com Tesch, na época da 

migração do Espírito Santo para Rondônia, várias famílias enfrentaram chuvas, 

estradas precárias, policiais corruptos nas divisas dos estados e perseguição, até 

porque era proibido transportar pessoas em carroceria de caminhões (figura 3). 

Tudo em busca da nova fronteira agrícola dos pomeranos — a Amazônia — e da 

                                                
11 Disponível em: https://g1.globo.com/ro/cacoal-e-zona-da-mata/noticia/2019/09/23/pomeranos-
espigao-doeste-mantem-antiga-tradicao-do-povo-europeu.ghtml. Acesso em: 14 jan. 2022. 
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realização do sonho de ter a terra prometida: “o Eldorado”.12 

A fixação dos pomeranos em Espigão D’Oeste, assim como a maioria das 

trajetórias das imigrações e migrações dos pomeranos, passou inicialmente pelo 

deslocamento por grandes distâncias e por viagens de difícil acesso em busca da 

terra prometida. 

Assim, o funcionamento do discurso nessas narratividades, que se 

configuram como discursos sobre o passado e atuam na prática de linguagem como 

textos de memórias, passa pelo processo de entendimento de que esses discursos 

são restituídos pelo passado ao se formarem os novos discursos no e para o 

presente. 

A colonização/ocupação feita por esses imigrantes, os casos e as histórias 

narradas sobre os episódios dessa experiência vivida no deslocamento do Espírito 

Santo para Rondônia, notadamente sobre a relação com as estradas precárias, as 

chuvas, os policiais corruptos etc., levam a perceber as relações significativas, por 

um lado, entre a memória discursiva específica e os efeitos de temporalidade na 

produção dos sentidos, e, por outro, entre a memória discursiva específica e o 

interdiscurso. 

Desse modo, torna-se necessário considerar os possíveis sentidos a que 

esses movimentos/deslocamentos estão relacionados. Sobre essa questão 

temporal, Nunes (2007, p. 376) assinala que: 

 

Um discurso remete a outros discursos dispersos no tempo, ele 
pode simular um passado, reinterpretá-lo, projetá-lo para um futuro, 
fazendo emergir efeitos temporais de diversas ordens. 
Compreender a temporalidade significa atentar para as diferentes 
temporalidades inscritas no discurso, mostrando as relações entre 
elas e os efeitos de sentido que aí se produzem.  

 

Nesse sentido, a noção de memória discursiva e de temporalidade se 

articulam na produção de sentido, ganhando importância o conjunto dessas 

relações no processo discursivo, sentidos que também podem ser chamados de 

memória de imigração, memória do dizer, pelo ordenamento discursivo, 

compreendido na categoria discursiva de passado. 

                                                
12 O mito do “Eldorado”, antiga lenda indígena da época da colonização da América que atraiu todos 
os tipos de povos em busca de uma cidade de riquezas e de ouro. 
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Na figura 5, a seguir, o portal da cidade de Espigão D’Oeste carrega o traço 

da arquitetura europeia. 

 

Figura 5 – Portal Pomerano – entrada do município de Espigão D'Oeste 

 
Fonte: site newsrondonia.com.br/ 

 

O descendente de imigrante pomerano, Martino Tesch, possui, em sua 

residência em Espigão D’Oeste, um acervo com fotos e documentos dos tempos 

de imigração e migração que enfrentou ao lado de tantos outros descendentes de 

imigrantes de pomeranos para chegar até o município de Espigão D’Oeste. 

Uma parte desse acervo também se encontra arquivada em meios 

eletrônicos para trazer e retratar a história da língua pomerana desses 

descendentes de imigrantes na região, aqui representada pelo portal de entrada da 

cidade como elemento que marca a presença histórica na região. 

O portal pomerano foi construído em 2015 e “É uma justa homenagem a um 

grupo que ajudou a construir esta cidade”, registra o vereador Severino Shultz, 

autor da emenda parlamentar que solicitou a construção da obra 
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(sitenewsrondonia.com.br/). Essa memória discursiva emerge do reconhecimento 

do pomerano, de sua história e de sua representatividade entre o grupo social. 

A construção do referido portal, além de homenagear, vem propagar a 

“cultura” e a “tradição”, tendo em vista que a mídia, a imprensa, os políticos etc. 

resumem o indivíduo pomerano a um sujeito tradicional e cultural (GEERTZ, 1989; 

CUCHE, 2004). O que, para este estudo, é visto por outra concepção, ou seja, vem 

estabelecer o efeito de sentido nos pomeranos de retrospecção da Europa, de 

trazer um passado para o presente, significando-os na história/historicidade. 

Assim, intenta-se compreender a dimensão de inscrição desses sujeitos na 

linguagem como um todo, considerando a relação entre as invocações chamadas 

geralmente de “culturais”, abrangendo os sentidos ligados a elas como inscritos em 

memórias discursivas específicas, enquanto formações discursivas no interior das 

quais os sujeitos pomeranos se encontram posicionados em lugares de 

identificação na história. 

Para Guimarães (2004, p. 16), “o sujeito da ciência não está fora da história” 

e as suas produções, consequentemente, são de “sujeitos constituídos 

ideologicamente em condições históricas específicas”. 

Nesse sentido, entende-se que os imigrantes pomeranos, no processo de 

batimento entre memória e atualidade, inscrevem-se em espaços de interpretação 

determinados, por meio de práticas sociais e de seus discursos, que trazem efeitos 

de sentido no processo de identificação desses sujeitos na história. 
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Figura 6 – Registro de imigrantes pomeranos 

 
Fonte: site Pmsmj.es.gov.br, foto de Rafael Gricoletti (s.d). 

 

A imagem acima representa a família pomerana em processo de imigração, 

mediante a qual pode ser identificada, por exemplo, os costumes de vestimentas 

da época da imigração (entre as décadas de 1930 e 1940), que são mantidos nas 

festividades realizadas, por exemplo, em Espigão D’Oeste até hoje (2022), 

conforme se comprova nas figuras 6 a 10. 

 

Figura 7 – Danças típicas 

 
Fonte: site do governo do estado de Rondônia.13  

                                                
13  Disponível em: http://www.rondonia.ro.gov.br/pomeranos-de-espigao-do-oeste-promovem-dois-
dias-de-festa-para-comemorar-a-imigracao/. Acesso em: 20 nov. 2021. 
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Figura 8 – Desfile com trajes pomeranos 

 
Fonte: site do governo do estado de Rondônia.14  

 

A Pomerfest (Festa da Laranja) ocorre normalmente em setembro de cada 

ano, com o objetivo de incentivar a citricultura e, em especial, a produção de 

laranjas e cítricos em geral, em que há desfiles, apresentações, concursos de 

canto, danças típicas e outros. Além disso, as fartas refeições, aí incluído o "joelho 

de porco", histórico prato pomerano, atraem famílias de todos os pontos da região 

e, até mesmo, de fora do estado de Rondônia.  

O preparo de tais refeições, assim como as apresentações de dança, os 

cantos e os desfiles, é repassado por esses imigrantes pomeranos para os filhos e 

familiares em geral, compreendendo, assim, como um processo de identificação na 

história desse povo. 

A festa da linguiça pomerana é outra manifestação do funcionamento da 

memória discursiva, ocorrida normalmente em junho de cada ano (G1 Globo, 

2019).15 Em razão do frio, os europeus das regiões frias, dentre eles, os pomeranos 

e os alemães, eram obrigados a conservar alimentos para a época do frio, o que, 

                                                
14  Disponível em: http://www.rondonia.ro.gov.br/pomeranos-de-espigao-do-oeste-promovem-dois-
dias-de-festa-para-comemorar-a-imigracao/. Acesso em: 20 nov. 2021. 
15 Ver reportagem na íntegra disponível em: https://g1.globo.com/ro/cacoal-e-zona-da-
mata/noticia/2019/09/23/pomeranos-espigao-doeste-mantem-antiga-tradicao-do-povo-
europeu.ghtml. Acesso em: 14 jan. 2022. 
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para os pomeranos, exigiu a criação de métodos próprios para tal fim.  

Nesse sentido, conforme ensina Pêcheux (1999), o indivíduo, nas mais 

variadas formas de dizer nos processos discursivos, se representa de forma 

diversificada, uma vez que vê inscrito em espaços diferentes na formação social, 

de forma que por meio do imaginário o discurso também se manifesta na culinária 

do pomerano que circula nas feiras, festas familiares e comunitárias, mostrando-se 

assim, mais um objeto de possível análise para compreender, a partir das projeções 

dos descendentes pomeranos como esses indivíduos se identificam e se 

relacionam como lugar, e espaço das memórias discursivas ressignificadas 

cotidianamente.  

Todos esses repasses trazem um efeito de sentido de reestabelecer os 

“implícitos”, os pré-construídos para as gerações posteriores. Nesse sentido, os 

implícitos são destacados como memória no discurso e se tornam presentes na 

formação discursiva. O consenso que se evoca pela rememorização está no 

discurso compreendido como representação concebida e percebida pelo sujeito. 

Segundo Achard: 

 

[...] o implícito trabalha então sobre a base de um imaginário que o 
representa como memorizado, enquanto cada discurso, ao 
pressupô-lo, vai fazer apelo a (re) construção, sob a restrição ‘no 
vazio’ de que eles respeitem as formas que permitam sua inserção 
por paráfrase. Mas jamais podemos provar ou supor que esse 
implícito (re) construído tenha existido em algum lugar como 
discurso autônomo (1999, p. 13). 

 

Portanto, a memória se reconstrói a partir de lacunas preenchidas pelo 

imaginário, interiorizado pelo sujeito, por meio de suas práticas sociais e de seus 

discursos, que são produzidos pelos efeitos de sentido. 

 

 

4.2 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DOS SUJEITOS POMERANOS 

 

As instituições que se estabelecem tornam-se visíveis socialmente por meio 

de práticas e/ou rituais sociais. “[...] Esta visibilidade provoca um efeito 

universalizante [...]” (MARIANI, 1999, p. 51). Nesse sentido, a instituição dos 

processos históricos ocorre, de acordo com a autora, por meio da solidificação dos 
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sentidos que são produzidos e legitimados com base nas práticas e nas condutas 

sociais, pois serão essas práticas discursivas que, normatizadas, organizam as “[...] 

direções de sentidos e formas de agir no todo social.” (MARIANI, 1999, p. 51). 

Partindo do entendimento da autora, mostra-se possível entender como as 

instituições da mídia e do estado funcionam na (re)significação dos sujeitos 

pomeranos ao produzirem efeitos de sentido. 

 

4.2.1 A mídia, a imprensa 

 

Os desfiles com trajes pomeranos, que transitam com lindas cores vibrantes, 

para eles, são um elemento da tradição. Contudo, nesta dissertação, não foi feita a 

análise sobre o viés de tradição, cultura e costumes, uma vez que, quando é feita 

dentro dessa perspectiva, está se falando empiricamente da pessoa física, e não 

de indivíduos assujeitados pela ideologia e pela história. A partir de tais elementos, 

possibilitou-se compreender o funcionamento da memória discursiva e os seus 

efeitos. 

Jovens moças muito bem-vestidas candidatam-se para o desfile e os 

concursos de beleza, nos quais é difícil optar por quem seja a ganhadora no quesito 

beleza, mormente considerando que essa beleza é ampliada pelas também lindas 

peças de vestimenta histórica pomerana (vestidos especialmente). Esses desfiles 

com trajes pomeranos ocorrem sempre e são motivo de afluxo de pessoas para 

acompanhá-los. 

Chama a atenção o fato de que as famílias de pomeranos são muito unidas 

entre si, fazendo questão de preservarem a história da língua pomerana, 

ressignificando um acontecimento histórico e invocando, por meio de novas séries 

de enunciados que se formam a partir da desestabilização do que é normalmente 

dito, a memória discursiva.  

Esse fato pode ser mais bem compreendido a partir da concepção de 

Fishman (1974) sobre a comunidade de fala, pois, de acordo com o autor, ao 

observar os padrões de uso linguístico em um determinado contexto, é possível 

verificar o compartilhamento de todo um repertório de variedades com base nas 

relações estabelecidas entre linguagem e sociedade.  

O casamento típico pomerano também se destaca como manifestação de 
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memória discursiva local, sendo normalmente encenado em diversos eventos, tais 

como a Festa da linguiça e a Festa da laranja. Porém, há casos eventuais em que 

tal casamento é celebrado de forma real e com trajes típicos, o que ocorre nas 

igrejas católicas e evangélicas (em especial, a luterana). 

Esse funcionamento da memória discursiva, em decorrência do que foi 

passado de mãe para filha, pode ser materializado quando se observa, por 

exemplo, que vestidos usados pela mãe, pela avó e, até mesmo, pela bisavó da 

atual noiva ainda são considerados para uso. Isso fortalece mais ainda o 

funcionamento da memória discursiva e externiza uma forte manifestação histórica 

desse grupo. 

Na reportagem concedida por Tesch, em 2019 (G1 Globo), existe também o 

registro de que os casamentos dos imigrantes que residem em Espigão D’Oeste 

ainda seguem “as tradições e a cultura pomeranas” no formato das reuniões e 

festas, no modo de conduzir a cerimônia e nos trajes escolhidos. 

 
Figura 9 – Casamento pomerano 

 
Fonte: site do governo do estado de Rondônia.16  

 
 

 

                                                
16  Disponível em: http://www.rondonia.ro.gov.br/pomeranos-de-espigao-do-oeste-promovem-dois-
dias-de-festa-para-comemorar-a-imigracao/. Acesso em: 20 nov. 2021. 
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Figura 10 – Mosaico de imagens das festas pomeranas 

: 
Fonte: site do governo do estado de Rondônia.17:  

 

O escritor e historiador pomerano Jorge Kuster Jacob, em estudos realizados 

nos anos entre 2011 e 2017, registrou que, até a época de finalização das suas 

pesquisas, 60% dos moradores de Espigão D’Oeste eram descendentes de 

pomeranos, informação essa ratificada na reportagem feita com o senhor Tesch, 

em 2019, pela afiliada da Globo, já referenciada nesta pesquisa. 

 

                                                
17  Disponível em: http://www.rondonia.ro.gov.br/9a-feira-da-cultura-pomerana-em-espigao-do-
oeste/. Acesso em: 20 nov. 2021. 
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Figura 11 – Registro da pesquisa de Jorge Kuster Jacob 

 
Fonte: site newsrondonia.com.br/ (2011). 

 

Verifica-se que o discurso produzido por esse pesquisador pomerano 

funciona dentro do processo identificado por Venturini (2009) de rememoração, 

comemoração e patrimonialização, uma vez que ele procura dar sentido, destacar 

e ressignificar as memórias do pomerano. Percebe-se, pois, que a narratividade 

presente em seu discurso tem como constructo o funcionamento da memória, dos 

sentidos e dos sujeitos pomeranos, ao buscar, por meio de livros, programas de 

rádio e pleitos legislativos, destacar e disseminar a cultura, a tradição e a língua 

pomerana, resgatando, mediante os efeitos de sentido, a historicidade manifestada 

nesses ambientes, como o município de Espigão D’Oeste. 
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Jorge Kuster Jacob tem se dedicado a realizar várias pesquisas sobre 

pomeranos, inclusive quanto aos pioneiros desse município, e já conta com alguns 

livros escritos sobre os pomeranos no Brasil, conforme veiculado no site Vila 

Notícia: 

 

O professor de História e pesquisador da cultura pomerana no 
Brasil, Jorge Kuster Jacob esteve 20 dias de março em Espigão do 
Oeste (RO) fazendo uma pesquisa com as famílias pioneiras 
pomeranas naquele município rondoniense. Jorge já tem três livros 
escritos sobre os pomeranos no Brasil, entre eles, o primeiro livro 
escrito no país sobre os pomeranos denominado “A Imigração e 
Aspectos da Cultura Pomerana no Espírito Santo”. O professor 
também tem dois filmes sobre o tema e diversas participações em 
outros filmes, jornais e revistas sobre o tema.18 

 

Jacob é descendente de pomerano e possui diversas ações voltadas para 

os registros e as memórias pomeranas em seu histórico, que refletem na língua e 

na história deles, dentre as quais se destacam ser idealizador, criador ou fundador: 

da Pomitafro, festa pomerana, italiana e afro, que já teve cerca de 20 realizações; 

do Grupo de danças folclóricas pomeranas; do grupo infantil Pomitafro; de uma 

banda de música (de forró), na língua pomerana, a Up Pomerisch, que hoje têm 

diversas músicas gravadas e disponibilizadas na internet; do jornal bimestral 

Pomerbla, buscando unir os pomeranos do Brasil (ES, RO, SC e RS), e de diversos 

programas de rádio na língua pomerana, a exemplo do veiculado aos domingos 

pela Rádio Vila Pavão, e por representar os pomeranos no Brasil, de 2007 a 2014, 

na Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

É interessante ver o funcionamento do discurso produzido por esse sujeito 

pesquisador pomerano; o efeito de movimento, ou seja, de contar uma história 

coerente, sem falhas, com estrutura temporal; a forma como ele se significa e como 

ele se vincula em espaços determinados de interpretação, tendo um efeito de 

pertencimento, de fazer parte da comunidade pomerana e de querer destacar e 

disseminar a sua cultura, sua tradição, sua língua e resgatar sua história. Nesse 

sentido, conforme diz ORLANDI (1999): 

 

                                                
18 Disponível em: https://vilanoticias.com/professor-faz-pesquisa-sobre-pomeranos-pioneiros-de-
espigao-do-oeste/. Acesso em: 10 fev. 2022. 
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Pela natureza incompleta do sujeito, dos sentidos, da linguagem (do 
simbólico), ainda que todo sentido se filie a uma rede de 
constituição, ele pode ser um deslocamento nessa rede. Entretanto, 
há também injunções à estabilização, bloqueando o movimento 
significante. Nesse caso, o sentido não flui e o sujeito não se 
desloca. Ao invés de se fazer um lugar para fazer sentido, ele é 
pego pelos lugares (dizeres) já estabelecidos, num imaginário em 
que sua memória não reverbera. Estaciona. Só repete. 
Daí termos proposto a distinção de três formas de repetição: 
a. a repetição empírica (mnemônica) que é a do efeito papagaio, 
só repete; 
b. a repetição formal (técnica) que é um outro modo de dizer o 
mesmo; 
c. a repetição histórica, que é a que desloca, a que permite o 
movimento porque historiciza o dizer e o sujeito, fazendo fluir o 
discurso, nos seus percursos, trabalhando o equívoco, a falha, 
atravessando as evidências do imaginário e fazendo o irrealizado 
irromper no já estabelecido.(ORLANDI, 1999. p. 54). 

 

Nessa mesma linha de entendimento, Orlandi (1999) ainda aponta sobre a 

questão da polissemia que surge em decorrência dos inúmeros processos de 

migração/imigração sofridos pelo sujeito, fazendo com o que o funcionamento da 

memória discursiva transite em passado e atualidade, de forma que, mesmo que 

haja um discurso de manutenção de língua, a sua continuidade ou não será 

produzida e ressignificada a partir dos seus deslocamentos e movimentos. 

Tudo isso, como já dito, representando registros e memórias dos pomeranos, 

que refletem na língua e na história deles, ratifica, pois, que o objeto escolhido 

mostra-se tratar de um campo fértil para pesquisas, a partir dos registros sobre as 

histórias da língua pomerana, mediante o funcionamento da memória discursiva 

propagada pelos pomeranos residentes no município de Espigão D’Oeste, que 

permitem fomentar a reflexão a respeito do processo de manutenção de uma língua 

materna minoritária como a pomerana. 

A partir dos estudos de Küster (2015, p. 60), foi possível evidenciar que a 

década de 1980 foi marcada pelos grandes movimentos de “reavivamento da língua 

e da história pomeranas” no país, composto por uma série de ações que tinham a 

intenção de trazer traços de identificação históricos nos municípios onde a língua 

pomerana era falada. A partir desses recortes, é possível, por meio da AD, 

compreender como isso afetou na constituição e na transformação do sujeito e da 

língua pomerana. 

Tem-se que os efeitos de sentido de reconstrução da história se apresentam 
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como forma de luta pela sobrevivência da identidade histórica do imigrante 

pomerano, uma vez que a perda do contato com o país de origem foi uma das 

circunstâncias para trazer à história, por meio de uma memória coletiva, 

informações importantes que visam à reconstrução da identidade, levando em 

consideração o fator histórico da língua pomerana naquele espaço. 

A memória discursiva desses pomeranos foi perpetuada em Espigão 

D’Oeste por diversos meios, tais como a Pomerfest, também conhecida como a 

festa da laranja, a festa da linguiça pomerana, desfiles com trajes pomeranos, 

casamento típico pomerano, venda de produtos rurais pomeranos na feira (tais 

como doces, brinquedos, bolos e artesanato em geral) e a rádio com programa 

semanal em pomerano (raízes pomeranas e programa pomerano).  

Tais eventos, no geral, contam com algum tipo patrocínio do município, com 

parceria do grupo pomerano e de suas lideranças. Essa prática leva ao 

entendimento de uma clara distinção, sem nenhuma rixa e sem nenhuma diferença 

de cidadania, entre quem é descendente de alemães e quem é descendente de 

pomeranos.  

Mesmo que a existência de distinção entre sujeitos sempre perpasse no 

coletivo social, a diferenciação aqui destacada é reflexo da origem constitutiva dos 

imigrantes que estão em Espigão D’Oeste, de forma que a nossa abordagem se 

refere às questões que se mostram presentes a partir da memória discursiva, pela 

língua falada e pela manifestação histórico-familiar presente nos discursos, 

coadunando com o apontado por Tressmann (2005) sobre o fato de os pomeranos 

manterem viva uma língua, por meio da tradição oral, cujo local já foi extinto a tanto 

tempo, distinguindo-a da descendência alemã. 

A venda de produtos rurais pomeranos, tais como pães, doces, brinquedos 

e, até mesmo, roupas, ocorre comumente nas feiras livres de Espigão D’Oeste, com 

ampla expressão popular, e permanece claramente viva no grupo, tratando-se do 

funcionamento da memória discursiva. 
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Figura 12 – Feira livre em Espigão D’Oeste (RO) 

 
Fonte: site do governo do estado de Rondônia.19 

 

A habilidade com a preparação de pães e doces é outro ponto forte nas 

famílias e que atrai não apenas as senhoras e filhas, mas também inúmeros 

homens, sendo que todos os envolvidos se dedicam à manutenção do ótimo sabor 

culinário, com a transmissão dessas habilidades aos filhos, familiares e demais 

interessados. 

 

Figura 13 – Máquina para produção de brote, pão tradicional da cultura pomerana 

 
Fonte: Elilson Fabiano (2019). 

                                                
19  Disponível em: http://www.rondonia.ro.gov.br/maior-colonia-de-pomeranos-da-amazonia-vive-
em-rondonia/. Acesso em: 20 nov. 2021. 
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O importante nessa habilidade culinária, tanto quanto o sabor, é deixar claro 

que aquele é um trabalho histórico pomerano e que vem sendo mantido e 

repassado pelos respectivos descendentes por meio do funcionamento da memória 

discursiva. 

No que se refere ao artesanato, a partir da confecção de pequenos 

brinquedos, ainda que sua incidência se dê em menor expressão, verifica-se, por 

meio de tal prática, o interesse pela transmissão familiar da história da língua, cuja 

ocorrência se dá por parte de pomeranos mais antigos, detentores de habilidades 

manuais que ainda praticam o artesanato atualmente. 

Ao analisar sob o viés da AD francesa, essas produções poderão ser 

situadas nos entremeios que emergem da construção dos e nos sentidos e, mesmo 

perdendo sua abordagem oral e/ou escrita, é possível verificar a materialização do 

discurso por meio da comida ou, ainda, da obra do artesão pomerano. Nesse 

sentido, o discurso, conforme abordado por Orlandi (1997, p. 17), é o “lugar de 

contato entre língua e ideologia”. 

Mediante essa prática, é possível identificar os movimentos desses 

indivíduos, que entrelaçam sujeito-língua-história (e ideologia), a partir do contexto 

em que se encontram inseridos, utilizando-se do artesanato, por exemplo, e deles 

emergem “diferentes formulações de enunciados [que] se reúnem em pontos do 

dizer, em regiões historicamente determinadas de relações de força e de sentidos: 

as formações discursivas” (ORLANDI, 1997, p. 20). 

Assim, ao trazer o artesanato ou a culinária para a AD, é preciso entender o 

local (posição do sujeito) que ocupa, como sua atuação é gerida e permeada pela 

história e com qual desta dialoga a sua produção.  

Para Pêcheux (1995, p. 145, grifos do autor), a importância de alcançar tal 

compreensão decorre do fato de que “[...] os objetos ideológicos são sempre 

fornecidos juntamente com seu “modo de usar” – seu “sentido”, isto é, sua 

orientação, ou seja, os interesses de classe a que servem”.  

O valor simbólico imbuído nesse objeto/produto assume papel transformador 

e regulador de seu espaço e de sua fala dentro da comunidade a qual se encontra 

inserido. 
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4.2.2 O discurso jurídico 

 

Existe um movimento nacional que busca reconhecer a língua pomerana. 

Nesse sentido, tem-se o reconhecimento ocorrido em 2016, quando o povo 

pomerano ganhou destaque no cenário nacional ao ter a sua representatividade 

inserida no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, instituído 

pelo Decreto n.º 8.750 (artigo 4°, §2°, inciso XX).  

Em complemento, destaca-se que o legislativo nacional, por meio do inciso 

I, artigo 3º, do Decreto n.º 6.040/2007, já os identificava como povos tradicionais: 

 

I- Povos e Comunidades Tradicionais: 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 transmitidos pela tradição; (BRASIL, 
2007). 

 

Já no cenário estadual, destaca-se a Lei n.º 9.258/2009, que instituiu o dia 

28 de junho, no calendário oficial do estado do Espírito Santo, como Dia Estadual 

do Imigrante Pomerano, uma propositura do ex-deputado estadual Atayde Armani, 

sancionada pelo governador da época, Paulo Hartung (figura 14). A relevância do 

tema foi objeto ainda de notícias, veiculando quanto à importância do 

reconhecimento do pomerano no Brasil após 150 anos de imigração (figura 15). 

A referida lei estadual foi revogada em 2020, por meio da Lei n.º 11.212, que 

consolidou “toda a legislação em vigor referente às semanas e aos dias/correlatos 

estaduais comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse público, 

no âmbito do Estado” do Espírito Santo (figura 16).  

Assim, para além da institucionalização de um dia de comemoração em 

homenagem ao pomerano, como forma de rememorar e comemorar, percebe-se 

ainda que a inclusão de tal data na lei consolidativa reforça a intenção do estado 

na institucionalização e na manutenção da memória pomerana. 

Isso pode ser verificado ainda, nos termos do artigo 3º, da Lei n.º 

11.212/2020, que entende o Dia do Imigrante Pomerano como uma questão de 

interesse público:  
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Artigo 3°. As comemorações das semanas e dos dias/correlatos 
previstos nesta Lei terão como objetivo a ampla divulgação dos 
assuntos de interesse público neles contidos, por meio de palestras, 
seminários, cursos, livros, cartilhas, panfletos, reuniões públicas, 
dentre outros. 

 

Figura 14 – Lei n.º 9.258/2009 – Dia do Imigrante Pomerano – Espírito Santo 

 
Fonte: Assembleia Legislativa do estado do Espírito Santo (2009). 

 

Figura 15 – Após 150 anos de imigração, os pomeranos ganham data oficial 

 
Fonte: site Campo Vivo (2009). 
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Figura 16 – Lei n.º 11.212/2020 – Consolidação das datas comemorativas no estado do Espírito 
Santo 

 
Fonte: Assembleia Legislativa do estado do Espírito Santo (2020). 

 

O estado do Espírito Santo, por meio de algumas cidades representativas 

para o pomerano, a exemplo de Santa Maria de Jetibá, encontra-se na vanguarda 

daquilo que veio a ser institucionalizado com a Lei n.º 11.212/2020 sobre a 

necessidade de promover a divulgação das datas comemorativas e de fortalecer o 

processo de fixação desses imigrantes em solo nacional.  

Nesse sentido, destaca-se o Programa de Educação Escolar Pomerana 

(Proepo), promovido pela Secretaria de Educação daquele município, que, em 

2009, em comemoração aos 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes no 

país, criou um meio de fortalecer a cultura e a língua pomeranas em suas 

modalidades oral e escrita (figura 17). 
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Figura 17 – Programa de Educação Escolar Pomerana – Proepo 

 
Fonte: site da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá (ES) (2009). 

 

Santa Maria de Jetibá, inclusive, é indicada, dentre outras cidades 

capixabas, como uma das que, para além da representatividade significativa de 

pomeranos, possui o pomerano como língua oficial (CMAF/ES, 2017). Outro 

município do Espírito Santo que possui marcas pomeranas enraizadas é Afonso 

Cláudio.  

A Câmara Municipal dessa cidade, ratificando a inserção do Dia do Imigrante 

Pomerano instituído pelo estado, aprovou, em 2017, o projeto de lei, inserindo, no 

calendário do município, a referida comemoração, cujas justificativas para 

aprovação encontram-se na mensagem legislativa reproduzida nas figuras 18 e 19 

a seguir: 
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Figura 18 – Mensagem legislativa n.º 006/2017 (parte 1) – Afonso Cláudio (ES) 

 
Fonte: site da Câmara Municipal de Afonso Cláudio (ES) (2017). 
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Figura 19 – Mensagem legislativa n.º 006/2017 (parte 2) – Afonso Cláudio (ES) 

 
Fonte: site da Câmara Municipal de Afonso Cláudio (ES) (2017). 

 

O registro sobre a importância da língua pomerana, seja como língua oficial, 

seja devido ao uso entre os imigrantes da região, figura na mensagem legislativa 

como uma das principais justificativas para a apresentação do pleito voltado a 

instituir, no calendário oficial do município, o Dia Municipal do Imigrante Pomerano.  
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Esses documentos se mostram como um lugar de possibilidade não só de 

valorização da língua, mas como condição de produção de sentido e meio para o 

funcionamento da memória discursiva do pomerano, mediante força e desejo de 

que a língua pomerana resista. Assim, a memória discursiva de que se trata aqui 

funciona como a “base para a regularização da materialidade discursiva complexa” 

(PÊCHEUX, 1999, p. 55). 

No ano de 2020, outro marco para a língua pomerana referiu-se à iniciativa 

da Universidade Federal Fluminense, que, por meio do seu Programa de Línguas 

Estrangeiras Modernas (UFF/PROLEM), instituiu o pomerano em sua grade (figura 

20). 

 

Figura 20 – UFF – PROLEM – Curso de pomerano 

 

Fonte: site UFF (2020). 

 

Práticas como a da UFF/PROLEM possibilitam manter em atividade o 

funcionamento da memória discursiva dos pomeranos, pois fomentam as condições 

de produção, de sentido, de ressignificação e de divulgação da língua pomerana. 

No que se refere ao estado de Rondônia, foi incluído, em 2021, no calendário 



91 

 

oficial do estado, o Dia do Imigrante Pomerano, por meio da Lei n.º 5.109/2021 

(figura 21), assinada pelo governador do estado, Marcos Rocha (sem partido), 

mantendo-se o dia 28 de junho, como no Espírito Santo, por representar a data da 

chegada das primeiras famílias pomeranas no Brasil. 

 

Figura 21 – Lei n.º 5.109/2021 – Dia do Imigrante Pomerano – Rondônia 

 
Fonte: site News Rondônia (2021). 

 

Dentre as justificativas apresentadas no Projeto de Lei n.º 1.126/2021, que 

culminou na edição da Lei n.º 5.109/2021, destaca-se: “[...] a finalidade de 

assegurar o compromisso que o Estado de Rondônia tem com a história e com as 

tradições aqui encontradas. Além de prestigiar esse povo que escolheu o nosso 

Estado de Rondônia para viver, trabalhar e constituir família.” (AL/RO, 2021) 

Nesse sentido, compreende-se que a memória só será articulada a partir do 

deslocamento, das disjunções, das retomadas e dos conflitos vivenciados pelo 

sujeito e, por conseguinte, dos constituintes do processo de identificação na 

história. Trata-se da retomada da memória, que se vê reconstruída a partir das 

reconstruções e das noções comuns aos diferentes membros da comunidade 

social. 

Da análise dos recortes, foi possível depreender quanto ao papel das 

mulheres mais velhas das famílias responsáveis pela manutenção e pelo repasse 

da língua, tudo isso presente no funcionamento da memória discursiva, trazendo a 

memória da língua e a memória da imigração e da história. Verifica-se ainda que a 

língua pomerana é adquirida pelos membros da família em situações de interação 

verbal tidas como naturais e informais, por meio do contato intenso e contínuo entre 
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os membros das famílias.  

Já o português ocorre de duas formas: pela escolarização dos mais jovens 

e pelo convívio dos adultos com os brasileiros e com os seus filhos que foram 

alfabetizados nas escolas regulares. Essa prática não difere muito daquela 

levantada por Pessoa (1995, p. 149-150): 

 

Em resumo, podemos apontar que o processo de aquisição das 
línguas pomerana e portuguesa ocorre como se segue:  
 
POMERANO: Em toda a história da comunidade pomerana a língua 
pomerana sempre foi adquirida a partir das relações familiares. 
Cabe a mãe educar os filhos na língua pomerana que é a língua da 
tradição desse povo. Segundo os informantes, nas famílias 
constituídas nos últimos dez anos, a língua pomerana foi adquirida 
com menos fluência, no contato com a avó, avô, primos e tios que 
não frequentaram a escola. Nossos dados apontam que, nos 
últimos anos, os pais, a priori, não são mais os únicos transmissores 
da língua pomerana, tarefa esta que tem sido realizada também 
pelos idosos da comunidade.  
 
PORTUGUÊS: As crianças aprendem formalmente a língua 
portuguesa a partir do ingresso à escola da zona rural. 
Simultaneamente adquirem a língua portuguesa de modo informal 
em contato com os colegas da escola. Um outro modo de aquisição 
da língua portuguesa entre crianças e jovens se dá na ausência da 
figura paterna, seja pelo falecimento desse, seja por ausências 
prolongadas, motivadas por viagens longas ou por migrações 
transitórias. Os adultos adquirem o uso da língua portuguesa a 
partir da atuação da Igreja Luterana e através das crianças que 
frequentam a escola. 

 

A partir dessa perspectiva, a autora ainda classifica o domínio das línguas 

pomeranas e nacional em dois: domínio público e domínio privado, entendendo o 

domínio privado como aquele decorrente das interações verbais ocorridas nas 

relações familiares e o público a partir das interações verbais ocorridas fora do 

núcleo familiar. 

Assim, esta dissertação buscou não pensar a língua separada do meio, do 

ambiente e das condições de produção que lhe apresentam, pois Espigão D’Oeste 

— cenário deste estudo — é um espaço social constituído por cidadãos que falam 

a língua portuguesa, mas também a pomerana, tratando-se, assim, de um espaço 

público que se mostra rarefeito pelo privado, a partir das manifestações dessas 

línguas e de seus habitantes, por meio das formações discursivas, que fazem com 
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que os estudos sobre a AD e a HIL se mostrem essenciais para a constituição da 

história linguística dos pomeranos daquele município (FOERST; BORN; 

DETTMANN, 2019). 

Trata-se, pois, de buscar compreender, conforme apontado por Achard 

(1999, p. 61, grifo do autor): 

 

[...] o indivíduo como ponto de partida para o assujeitamento ao 
simbólico – e, quanto a este assujeitamento o sujeito não tem 
controle pois ele passa “antes, em outro lugar e independente” – 
temos sobre esse sujeito processos que o individualizam e que 
derivam das diferentes formas de poder. E aí as Instituições e o 
Poder constituído têm um papel determinante. É nessa instância 
que se dão as lutas, os confrontos e onde podemos observar os 
mecanismos de imposição, de exclusão e os de resistência. 

 

O entendimento de Achard (1999) irá dialogar com o conceito de 

funcionamento da memória discursiva de Pêcheux, pois ambos compreendem que, 

a partir das formações ideológicas do sujeito, será constituída a materialidade 

discursiva, que, por sua vez, buscará, em um momento passado, ressignificar uma 

condição de produção presente pelo discurso em si, representado pelo motivo do 

funcionamento dessa memória discursiva. 

Nesse sentido, Tatsh (2012) aponta que: 

 

O sujeito submete-se à língua significando e significando-se através 
do funcionamento da língua na história. Deste modo, o sujeito para 
se constituir submete-se à língua como possibilidade de discurso e 
ao simbólico, ou seja, é pela ideologia que o indivíduo é interpelado 
em sujeito. (TATSH, 2012, p. 75) 

 

Tais concepções ratificam o entendimento de que: 

 

[...] o sujeito é assujeitado, pois para falar precisa ser afetado pela 
língua. Por outro lado, para que suas palavras tenham sentido é 
preciso que já tenham sentido. Assim é que dizemos que ele é 
historicamente determinado, pelo interdiscurso, pela memória do 
dizer: algo fala antes, em outro lugar, independentemente. Palavras 
já ditas e esquecidas, ao longo do tempo e de nossas experiências 
de linguagem que, no entanto, nos afetam em seu “esquecimento”” 
(PÊCHEUX, 1999, p. 64-65). 
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Dentro da perspectiva de um momento passado, que será ressignificado no 

presente pelo discurso em si, apresentou-se aqui a história da língua dos 

pomeranos de Espigão D’Oeste, por meio do funcionamento da memória discursiva 

deles. Essas condições de produção, realizadas mediante gestos de leitura dos 

recortes destacados, permitiram compreendê-los como efeitos de sentido 

produzidos pelos sujeitos pomeranos.  

Nesse sentido, verifica-se que o efeito de manutenção da língua se dá como 

se a sua ocorrência fosse de maneira consciente. Conforme Pêcheux (1997), trata-

se de compreender esse sujeito como um indivíduo centrado, dono de sua língua e 

de sua história, que, sob o efeito da ideologia, movimenta-se como uma estrutura-

funcionamento com o caráter de dissimular sua própria existência no interior de seu 

funcionamento. 

De acordo com as matérias veiculadas pelo site G1 Globo, não há sequer 

um morador de Espigão D’Oeste que não conheça, tenha visto ou tenha 

acompanhado alguma materialidade que represente a memória discursiva dos 

pomeranos em tal localidade. Trata-se de manifestações que ocorrem anualmente 

e promovem afluxo de milhares de pessoas, pomeranos ou não, onde a história da 

língua é ali manifestada por meio das condições de produção e de sentido da 

memória discursiva. 

Registra-se ainda que os pomeranos em Espigão D’Oeste mantiveram, 

durante algum tempo, certo isolamento geográfico e sócio-histórico, no entanto, 

devido à migração para Rondônia, tema que foi abordado no Capítulo 3 deste 

trabalho, promoveu-se um processo de misturas históricas de imigrantes com 

reflexos nos campos social, religioso, histórico e discursivo. 

Diante dessa perspectiva, a articulação de uma memória discursiva pode 

ainda ser entendida como “um termo operador que comanda um certo número, fixo, 

de posições”, que permitem designar “lá onde elas não são explicitamente 

instanciadas, os tipos de implícitos por que elas clamam” (ACHARD, 1999, p. 14). 

A partir dessa análise dos arquivos, para além do foco principal desta 

pesquisa, foi possível verificar que grandes são as possibilidades do 

desenvolvimento de um trabalho respaldado na mutualidade entre as línguas 

materna (pomerana) e portuguesa (nacional), levando em consideração a memória 

da imigração. Nesse sentido, pautamo-nos no entendimento de Payer (1999) de 



95 

 

que: 

 

[...] a compreensão desses aspectos particulares da relação entre 
sujeito e língua, entre língua nacional e língua materna, entre a 
memória constitutiva da língua e a sua representação social, na 
constituição do sujeito, podem contribuir para a reflexão sobre as 
relações com a alteridade linguística, junto às práticas sociais 
(institucionais) que incidem diretamente sobre as práticas da língua, 
tantas que são, ao lado da necessária prática escrita de uma língua 
nacional, e da inscrição dos sujeitos em uma nacionalidade 

enquanto cidadãos, no sentido pleno do termo. (PAYER, 1999, p. 
44) 

 

Prossegue a autora, sobre as línguas materna e nacional: 

 

Elas apresentam aspectos que vão se tornando visíveis através do 
estudo das disjunções e dos entrelaçamentos das materialidades 
linguístico-discursivas em questão: uma em seu valor jurídico 
preponderante, a ser enunciada, praticada, a outra como língua 
estranha à enunciação possível no interdiscurso presente na 
"sociedade nacional", e impregnada, deste modo, de valores a 
serem silenciados, abandonados, e de uma memória discursiva a 
ser esquecida, a ser historicamente apagada para uma coletividade 
que, entretanto, manteve dela uma memória, preservando-lhe um 
lugar em seu saber discursivo (PAYER, 1999, p. 86). 

 

Assim, esses eventos, inseridos e narrados em meios eletrônicos, fazem 

parte do modo como esses sujeitos significam a história da língua pomerana, por 

meio de seus discursos, como forma de destacar e registrar o processo de 

identificação histórica, no cenário do município de Espigão D’Oeste, e os elementos 

de funcionamento da memória da discursiva nessas narratividades, que leva em 

consideração o discurso, o sujeito, a ideologia e as formações discursivas nos quais 

estão inseridos. 

 

 

4.3 RAÍZES POMERANAS 

 

Dentre os instrumentos linguísticos utilizados para recorrer a um conceito já 

estabelecido, podendo ainda servir como um meio de rememorar e comemorar, 

tem-se, por exemplo, o dicionário. De acordo com Orlandi (2002): 
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Os instrumentos linguísticos, a escolarização, a literatura etc. estão 
aí para atestá-lo – o uso do dicionário se faz sobre o efeito de pré-
construído, como um “lembrete” de uma realidade já estabelecida e 
certa, um lugar onde “se sabem” as palavras de nossa língua. 
(ORLANDI, 2002, p. 121) 

 

Outro meio de verificar os discursos produzidos ocorre pela cultura popular, 

pelo jornalismo e pelo rádio, que se apresentam como meios para a propagação de 

esferas discursivas diversificadas, que promovem ainda encontros e diálogos 

interculturais e ressignificam as produções e os efeitos de sentido por meio do 

funcionamento da memória discursiva e das condições em que estas se produzem. 

Diante disso, outra forma de compreender o funcionamento da memória 

discursiva pomerana se dá pelo programa de rádio, que é divulgado semanalmente, 

totalmente transmitido e apresentado na língua de origem (pomerana).  

Nessas manifestações, representadas pela memória discursiva desses 

descendentes, é possível aduzir que eles estão resgatando a história da língua, os 

conceitos pré-construídos, o já dito antes, em outro lugar, para o presente, de forma 

que as novas gerações de pomeranos, na cidade e na região, acessem o discurso 

e a memória que dele se apropriam. Assim, tem sempre algo que se repete 

(paráfrase), ainda que parte possa se romper (polissemia). 

A partir dessa programação voltada a conhecer mais sobre os pomeranos, a 

afiliada da G1 em Rondônia elaborou alguns programas com esse objetivo. Dentre 

eles, o programa intitulado Povo Pomerano: conheça o idioma e outras marcas da 

tradição, que buscou responder, dentre outras perguntas, “Como o idioma 

pomerano ainda sobrevive?” 

 

Em Espigão D’Oeste, domingo é dia de acordar cedo, ligar o rádio 
e subir o som.  “Vamos acordar e se ligar nesse programa Raízes 
Pomeranas”. Já deu para notar que esse programa de rádio é 
diferente.  Parece que eles estão falando inglês com um pouco de 
alemão, essa é a língua pomerana. Há 9 anos o programa Raízes 
Pomeranas vai ao ar. A locução, músicas, piadas e, até mesmo os 
patrocínios, são feitos no idioma nativo pomerano. “As pessoas são 
sempre acostumadas em ouvir em português né? Mas como nós 
temos a região de Espigão D’Oeste muitos pomeranos e também 
as linhas de Cacoal, esse programa vai ao ar muito longe e daí a 
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gente traduz a língua pomerana, é uma língua que a gente não quer 
que ela se acaba.20 

 

O pomerano enquadra-se no tipo de língua que vem sendo transmitido pela 

oralidade, a exemplo do programa de rádio Raízes Pomeranas (figura 22), fazendo 

com que os registros presentes nesta dissertação se mostrem essenciais para 

compor a preservação e a disseminação sobre como esses sujeitos são compostos 

e se comunicam e como esse conteúdo imaterial se comporta por meio das suas 

narrativas. 

A partir de produções, como é feita diariamente pelo programa Raízes 

Pomeranas, é possível identificar os traços da influência e da presença da língua 

pomerana em Espigão D’Oeste como um elemento que integra todo um rol de 

ações voltadas para eles, como a preservação da “língua materna” pomerana e a 

renovação constante da memória discursiva e da produção de sentidos desse 

grupo, sendo que, neste estudo, a língua materna não é vista dentro dessa 

perspectiva. 

Sobre a língua materna, de acordo com Aquino (2019): 

 
Historicamente, como demonstra a história dos sentidos da 
expressão língua materna, os nomes da língua vão corresponder a 
configurações sociopolíticas distintas. Historicamente também, 
essas identificações da língua com o falante e com certas 
configurações sociopolíticas são naturalizadas. (AQUINO, 2019, p. 
71) 

 

Nessa mesma linha, Aquino (2019, p. 71) afirma que:  

 

No fundo, e isso é o que procuramos mostrar, o que se naturaliza 
com a nomeação das línguas é a identificação dos sujeitos com 
certas configurações políticas. Identificar a língua materna como 
língua do país onde se nasce, tal como aparece nos dicionários, 
sobrepondo língua materna e língua nacional, é uma forma de 
identificar os sujeitos com essa forma histórica do Estado nacional. 

 

Assim, a perspectiva desta pesquisa não é tratar da preservação da língua 

materna, mas, ao invés disso, é abordar sobre o funcionamento da memória nos 

discursos dos descendentes de pomeranos. 

                                                
20 Disponível em: https://g1.globo.com/ro/cacoal-e-zona-da-mata/noticia/2019/09/23/pomeranos-
espigao-doeste-mantem-antiga-tradicao-do-povo-europeu.ghtml. Acesso em 15 jan. 2022. 
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Figura 22 – Programa Raízes Pomeranas 

 
Fonte: G1 Rondônia (2019).21 

 

Figura 23 – Alberto Kridel, tocando concertina, com o radialista dos programas pomeranos, 
Orlando Borchardt 

 
Fonte: http://www.morcegada.unir.br/?p=208 (Foto: Elilon Fabiano) 

 

                                                
21 Disponível em: https://g1.globo.com/ro/cacoal-e-zona-da-mata/noticia/2019/09/23/pomeranos-
espigao-doeste-mantem-antiga-tradicao-do-povo-europeu.ghtml. Acesso em 15 jan. 2022. 
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É possível, pois, afirmar que o uso do rádio se mostra como uma das formas 

de manter a “tradição” oral pomerana, coadunando com o ensinado por 

Charaudeau (2009, p. 107) de que “[...] o rádio é essencialmente voz, sons, música, 

ruído, e é esse conjunto que o inscreve numa tradição oral”. Para além disso, o 

enunciado produzido nessa tradição oral constrói ainda os sentidos sobre o que 

está sendo repassado ao ouvinte. Isso implica afirmar que: 

 

A língua está em constante movimento nesse espaço enunciativo, 
constituindo, mantendo e atualizando sentidos. Por isso o 
acontecimento faz surgir o novo, produzindo sentidos pelo 
funcionamento da língua. Funcionamento esse orientado por uma 
memória de dizeres sociais, a partir dos quais a língua passa a 
significar. Nessa perspectiva, o acontecimento enunciativo é 
permeado por determinações de sentido. (TATSCH, 2013, p. 211). 

 

Conforme divulgado pelo site de notícias Morcegada, é possível 

acompanhar, durante o programa Raízes Pomeranas, veiculado diariamente pela 

Rádio Sociedade Espigão, das 6h às 8h, que existe um propósito em o radialista 

dedicar parte do seu tempo à fala em pomerano. Ademais, o apresentador de 

Raízes Pomeranas, Sr. Orlando Borchardt, também atua na Rádio Comunitária 

Romiporã, onde comanda o Programa Pomerano, das 13h às 15h.  

Em entrevista, Alberto Kridel, de 90 anos (figura 23), diz que, para não deixar 

a língua materna morrer, ele ensinou o idioma às suas cinco filhas, mas se preocupa 

com o fato de elas não utilizarem tanto a fala pomerana atualmente. Em seu relato, 

ele contou que: “Quando elas eram pequenas elas gostavam de falar nossa língua, 

depois que foram para a escola deixaram de falar. Daqui a uns dias os mais velhos 

vão morrer e, se os novos não aprenderem, a língua acaba aqui”. 

Orlando também está à frente da Associação Pomerana de Espigão D’Oeste 

e diz que uma das pretensões da entidade é construir um espaço destinado ao 

ensino da língua pomerana para a comunidade e os moradores do município. 

Segundo o presidente da associação, a ideia é que esse espaço sirva também para 

aulas de concertina, um instrumento típico das comunidades pomeranas como um 

dos recursos para reavivar as práticas pomeranas pelos que ali passarem. 

As práticas associativas, conforme propostas por Orlando, apresentam-se 

como estratégias que influenciam na construção da identidade dos descendentes 

de pomerano da região, uma vez que funciona como espaço de manobra para 
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reforçar a importância do imigrante perante a sociedade local. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir dos estudos realizados, foi possível conhecer como se dá a 

constituição do sujeito e da língua, especialmente a partir das abordagens sobre o 

funcionamento da memória discursiva dos pomeranos presentes nas narratividades 

dos recortes analisados, especialmente daqueles inseridos na localidade de 

Espigão D’Oeste (RO).  

Levando em conta tais aspectos e baseada no dispositivo teórico-

metodológico da AD, articulado à HIL, a dissertação traçou os principais aspectos 

quanto à constituição da história linguística dos pomeranos. 

Assim, verifica-se que, mesmo a língua pomerana tendo sido afetada pelas 

condições de imigração e migração ou, ainda, pelas políticas de interdição da Era 

Vargas, que buscou impor uma política linguística de nacionalização, ela se 

mantém viva e continua sendo praticada pelos descendentes dos imigrantes que 

se estabeleceram na região de Espigão D’Oeste no cotidiano, nas festividades e 

nas suas mais variadas formas de expressões. 

Com base nas investigações e nas análises realizadas, foi possível aduzir 

que o discurso produzido pelo sujeito evoca o contexto histórico que o constituiu 

como sujeito, de forma que, nesse discurso, conforme indica Pêcheux, a ideologia 

vai produzir efeitos, os quais emergem em razão do momento histórico no qual as 

palavras são produzidas, fazendo com que a abordagem sobre a memória 

discursiva se mostre essencial para a compreensão do processo linguístico 

pomerano. 

O aporte nos constructos de Payer (1999, 2003) auxiliou para a 

compreensão de que o processo de investigação e análise sobre as línguas dos 

imigrantes mostra-se essencial não só para entender um pouco mais sobre a língua 

materna desses grupos, mas, principalmente, no que se refere aos processos de 

silenciamento a que esses sujeitos são acometidos e como resgatar, por meio dos 

registros históricos deixados no sujeito e na sua memória, a identidade do 

descendente de imigrante. 

Verificou-se ainda que a história da língua pomerana possui papel 

fundamental na memória social brasileira, em especial quanto à região de Espigão 
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D’Oeste. Isso porque, a partir da compreensão da relação estabelecida entre a 

língua materna e a língua nacional, na situação de imigração pomerana, tendo 

como base de estudo o funcionamento da memória discursiva e o modo de 

coexistência entre essas línguas, nacional e pomerana/materna, é possível 

depreender importantes questões sobre os efeitos de sentido e o processo de 

constituição do sujeito na história. 

Retomando os ensinamentos de Orlandi (1998, p. 65), foi possível apreender 

que “[...] um dos efeitos ideológicos está justamente no fato de que, no momento 

mesmo em que se dá, a interpretação se nega como tal”.  

Assim, a partir do movimento da produção do discurso e dos sentidos que os 

sujeitos atribuem a ele, de acordo com a autora, “[...] apagam-se as suas condições 

de produção, desaparece o modo pelo qual a exterioridade o constitui. Em suma, a 

interpretação aparece para o sujeito como transparência, como o sentido lá”.  

Destaca-se ainda que, com base nos ensinamentos de Pêcheux (1995, p. 

145), não é possível “[...] manter idêntica cada “região” ideológica, isoladamente 

considerada”, isso porque, para verificar as condições de produção e de sentido, é 

preciso compreender “[...] as relações de desigualdade-subordinação entre essas 

regiões (com seus “objetos” e as práticas em que eles inscrevem)”. 

Com isso, ao verificar as práticas como elementos que constituem o 

enunciado, é preciso um olhar para as peculiaridades e os efeitos que o aspecto 

dentro de um enunciado é capaz de representar, isso porque os discursos não 

versam apenas acerca daquilo que aparece de imediato, mas também sobre o que 

ele representa desde a sua existência, de quais relações de poder fez parte e sua 

natureza.   

Assim, a língua pomerana mostra-se como de pertencimento e resistência, 

abrindo espaço para uma reflexão futura sobre a necessidade de se revisitar tais 

estudos, a fim de destacar a relevância e a importância de as línguas, como a 

pomerana, terem o seu processo de condições de produção e de sentido estudado 

e divulgado. 
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