
Lilia Jonat Stein
– Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo.

– Especialista em Gestão Escolar. Habilitação em Administração Escolar, Inspeção, Orientação e
Supervisão.

Nasceu e cresceu em Melgacinho, uma comunidade pomerana na zona rural do município de
Domingos Martins, estado do Espírito Santo. Até a idade de 19 anos, enfrentou os trabalhos na
lavoura ao lado da família. Só depois retomou os estudos a distância e se  tornou Professora de
Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Trabalhou na área pública da educação durante 34 anos.
Atualmente faz parte do quadro inativo de servidores públicos do estado do ES.

Seu contato com a língua pomerana se deu no momento de suas primeiras palavras. Sua família é
de origem pomerana, seus bisavós vieram da Antiga Pomerânia, região esta, que hoje pertence a
atual Polônia. Aprendeu o Português por volta de  7 anos de idade, quando ingressou na escola.
Na época, nunca conseguia entender por que na escola era preciso falar outra língua. Os alunos
só podiam se comunicar em pomerano na hora do recreio, longe da professora. Isso gerava um
grande transtorno nas crianças que não entendiam o Português e na maioria das vezes eram
consideradas incapazes de suas atribuições. O tempo passou, as coisas foram mudando. O
respeito e o direito a diversidade conquistaram o seu espaço, mas muitas crianças pomeranas
ainda chegam à escola somente falando a língua materna (pomerano) e na maioria das vezes o
professor não sabe se comunicar em Pomerano. Não havendo materiais didáticos editados em
Língua Pomerana, Lilia começou a se questionar o que  poderia fazer para contribuir na
ressignificação da Língua Pomerana. Por isso, além de professora decidiu trabalhar com
consultoria em práticas pedagógicas e elaborar material didático em  Pomerano. 

Essa vivência é a mola propulsora para  continuar essa transmissão do  conhecimento da língua,
para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de aprender regras básicas sobre a
ortografia pomerana.


