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RESUMO

Este artigo foi escrito com apoio do Núcleo Educamemória do Instituto de Educação da Fundação Universidade do Rio Grande – IE/FURG, como 
parte de pesquisa sobre a história dos imigrantes pomeranos no Sul do Brasil. A temática da história dos povos e comunidades tradicionais no 
Estado de Santa Catarina ainda carece de pesquisas transdisciplinares, especialmente sobre a história do povo tradicional pomerano, reconhecido 
no Brasil pelos decretos nº 6.040, de 07/02/2007, e nº 8.750, de 09/05/2016.  A imigração da Pomerânia para o Brasil, na segunda metade do 
século XIX, formou colônias nos estados do Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos estados do Espirito Santo e Rio Grande do Sul 
existem políticas públicas voltadas para o povo tradicional pomerano do Brasil visando a preservação de seus ativos culturais, como o ensino e 
valorização da língua pomerana (pommersches plattdüütsch). A pesquisa sobre prováveis motivos de não existirem políticas públicas no estado de 
Santa Catarina no mesmo sentido constituiu hipótese ligada às consequências do regime autoritário que vigorou em Santa Catarina durante o 
Estado Novo, comandado pelo interventor Nereu Ramos (1937-1945), especialmente no seu aspecto germanofóbico. A pesquisa utilizou fontes 
bibliográficas e a metodologia da história oral, reunindo depoimentos de pomerano-descendentes, colhidos durante viagens à região em 
2017-2018, além de depoimentos gravados ou citados por outros autores. A pesquisa concentrou-se nas localidades de Joinville e Blumenau, 
onde há registros históricos da instalação de colônias formadas por imigrantes vindos da Pomerânia e por seus descendentes. Analisou-se a 
trajetória política de Nereu Ramos (1888-1958) e antecedentes históricos da  germanofobia em Santa Catarina. Como resultados preliminares, 
observou-se que a germanofobia não foi produto da Era Vargas. Em Santa Catarina, foram efetuadas duas reformas no ensino, em 1911 e 1926, 
visando a imposição da língua portuguesa nas “colônias alemãs”. Em 1915 foi criada a Liga Brasileira pelos Aliados, com Olavo Bilac à frente, para 
se opor aos “germanófilos”;  a Lei nº 3.393, de 16/11/1917, conhecida por “Lei de Guerra”, impôs severas restrições e confiscos aos “súditos 
inimigos”, considerando como tal todo o sujeito que tiver mais de uma nacionalidade e uma delas for de país inimigo. Nas fontes bibliográficas 
consultadas observou-se que, durante a primeira Grande Guerra, a germonofobia favoreceu uma onda de quebra-quebras, comícios e 
empastelamento de jornais oriundos da sociedade civil, e não do Estado, como os que ocorreram durante a Era Vargas (Magalhães, 1994). 
Concluiu-se que o impacto sobre o povo pomerano em Santa Catarina foi expressivo, pois, para os luso-brasileiros que comandaram a Campanha 
de Nacionalização local, todos seriam “galegos”, independentemente se alemães ou teuto-brasileiros, simpatizantes ou não do nazismo, ou 
pomeranos, austríacos e cidadãos brasileiros descendentes destes imigrantes. Durante a gestão do Interventor Nereu Ramos em Santa Catarina 
foram realizadas prisões arbitrárias, confiscos de bens, inclusive aparelhos sonoros, discos, fotografias e livros, espancamentos e torturas, 
tentativas de glotocídio e supressão da memória dos imigrantes. O povo pomerano se calou. Uma gradual retomada da autoestima pomerana na 
região iniciou-se somente com a emancipação do distrito de Pomerode da cidade de Blumenau, em 1959, sendo este um processo lento, ainda 
em curso nos tempos atuais.
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