
A indetidade das crianças 

expatriadas, imigrantes e o 

desafio da língua de herança

Para discutir o tema



Palavra chave seria “Expatriada” 

→ fora da pátria

→ entrar num outro lugar

→ possibilidade de ter

a segunda pátria

Qual é o 

funcionamento 

ou sentido do  

PLH nesse 

processo ?



OS VALORES DO PLH
PARA A SOCIEDADE JAPONESA

Sumiko HAINO, Kanda University of International Studies

O meu ponto de vista fica bem no lado da socidade japonesa, ou do povo japonês. 

É um pouco parcial......... 



Politicas linguísticas no contexto da 
sociedade japonesa atual 

O Japão está precisando de mais trabalhadores 
estrangeiros qualificados.

A habilidade da língua japonesa é uma das condições para 
emitir o visto adequado, Tokutei Ginou,  e a Lei de 
Promoção da Educação da Língua Japonesa (a primeira
legislação da política linguística do país ) foi legislada em 
2019.



Está chegando a hora de discutir o ensino da língua de 
herança no governo japonês !

No artigo 3 da Lei de Promoção da Educação da Língua 

Japonesa está escrito:  

“O ensino da língua japonesa para estrangeiros

infantes ou em idade escolar que vivem no 

Japão deve ser promovido sendo considerada a 

importância do idioma usado na educação no 

lar”.



É importante ser estabelecidas as políticas
linguísticas nacionais para a manutenção
e o ensino das línguas de herança.

・Para a vida cotidiana dos próprios filhos

imigrantes,

・Para o futuro da sociedade japonesa



O ensino das LH é sustentado pelas ações de baixo para cima (bottom-up ou grass-roots)

governo 

nacional

governo 

municipal

comunidade étnica

Organizações sem fins lucrativos

pesquisadores

Não há políticas linguísticas para a manutenção e o ensino

das línguas de herança no Japão



- As etapas supostas para estabelecer a 
política do nível do governo japonês

1ª  dar atenção à língua de herança, reconhecendo as atividades do 
ensino das LH e o ser valor para os filhos de imigrantes.

2ª mostrar a utilidade da LH na sociedade japonesa baseando-se nas 
pesquisas do ensino da LH dentro e fora do país

3ª legislar sobre o ensino da LH e integrar esse ensino no sistema da 
educação pública para facilitar o acesso.  

Agora estamos na primeira etapa



1a etapa: dar atenção à língua de herança, reconhecendo as atividades do 
ensino das LH e o seu valor para os filhos de imigrantes.

Atividades realizadas pela comunidade brasileira：

 oferecer a oportunidade do ensino, de usar a LH e integrar os

falantes da LH à comunidade

 desenvolver a metodologia e materiais do ensino da LH e sua

difusão

 formar os educadores e construir elo entre eles

Para ser estabelecida a política linguística nacional das línguas 

de herança, 



 oferecer a oportunidade do ensino, de 
usar LH e integrar os falantes da LH à 
comunidade

• Escolas brasileiras

• Cursos suplementares de português

• Iniciativas particulares

• Eventos culturais



 desenvolver a metodologia e materiais 
do ensino da LH e sua difusão

Parece que estão à procura da metodologia.

Algumas professoras estudaram no curso de Brasil em 

Mente (EUA) e/ou IIEC (JAPÃO).

Outras estão dando aulas baseado nas suas experiências do 

ensino para seus filhos e/ou para alunos da época quando 

eram professores no Brasil.



Difusão do ensino do PLH

Uma palestra programada  no Festival de Jovens 

brasileiros em Oizumi em setembro de 2018



 formar os educadores e construir elo
entre eles

Ex.) Curso para formar educadores do POLH realizado em 31/08/2019 em Hamamatsu 

pelo Instituto Internacional de Educação e Cultura

“O curso é de participação livre. Educadores 
interessados em ministrar aulas de PLH podem 
se matricular, bem como pais e mães que 
querem ensinar a língua de herança aos filhos”, 

explica Adriana Sugino, presidente do IIEC. (Alternativa)



Atividades realizadas pelos governos
municipais:

De que forma as políticas linguísticas dos governos

municipais os quais têm maior contato com os 

moradores estrangeiros estão atuando para que as 

línguas de herança sejam reconhecidas pela 

sociedade e em particular pelo sistema educacional ? 

Para ser estabelecida a política linguística nacional das línguas 

de herança, 



- Produzindo folhetos e sites para divulgar a importância de criar filhos que dominem a(s) 

língua(s) de seus pais, realizando as pequenas reuniões com os pais estrangeiros, e abrindo 

cursos abertos da língua portuguesa

・Província Aichi 

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/287589.pdf

・Província de Hyogo (c/acadêmicos)

https://education-motherlanguage.weebly.com/portuguecircs.html

・NPO World Kids Community, Hyogo

https://tcc117.jp/kids/2018/12/12/post-326/

・ Sophia University Junior College Division, Kanagawa                                          

https://www.jrc.sophia.ac.jp/volunteer/service_learning/for_parents/fp_portuguese/

Políticas linguísticas dos governos municipais são mais avançados que as do governo 

nacional ! Porém o termo Lingua de Herança ainda não é usado nesses folhetos.

 para que as línguas de herança sejam reconhecidas pela 

sociedade

https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/287589.pdf
https://education-motherlanguage.weebly.com/portuguecircs.html
https://tcc117.jp/kids/2018/12/12/post-326/
https://www.jrc.sophia.ac.jp/volunteer/service_learning/for_parents/fp_portuguese/




 para que as línguas de herança sejam reconhecidas pelo
sistema educacional

-Nível do sistema educacional municipal = comitês de 

educação municipais nas regiões onde há grande 

concentração de brasileiros

Os comitês de educação municipais têm autoridade suficiente 

para introduzir aulas de idioma e cultura dos alunos 

estrangeiros nas suas escolas públicas.

Exemplos de aulas de português nas escolas públicas

• Escolas primárias e secundárias públicas da cidade de Iwakura, Aichi

• Escola primária pública Ushioda da cidade de Yokohama, Kanagawa



Aula de português nas escolas da 
cidade de Iwakura, Aichi.



Uma Aula de português na escola primária Ushioda da 
cidade de Yokohama, Kanagawa.



- Etapas supostas para estabelecer a 
política do Nível do governo japonês

1ª dar atenção à língua de herança, reconhecendo as atividades da 
comunidade e o valor das LH para os filhos de imigrantes.

2ª mostrar a utilidade da LH na sociedade japonesa baseando-se nas 
pesquisas do ensino da LH dentro e fora do país.

3ª legislar sobre o ensino da LH e integrar esse ensino no sistema da educação 
pública para facilitar o acesso.  

Agora estamos na primeira etapa
A segunda etapa deve ser alcançada por pesquisadores.



Os dados devem ser analizados do ponto de vista da 

sociedade japonesa, ou seja, o valor da LH dos imigrantes 

para o povo japonês.

- Através da minha pesquisa 

A existência de falantes da LH é um dos agentes principais  

para formar a sociedade japonesa multicultural e multilíngue.

Estudando junto e vivendo perto com os falantes do PLH, 

muitos japoneses têm começado a aprender português, 

incluindo os universitários (HAINO, 2016). 

Vamos ouvir os motivos deles para aprender o português.

Para isso, 



Além do inglês, gostaria de

aprender mais uma língua

estrangeira. Sou da cidade de

Hamamatsu onde tem muitos

brasileiros e a língua portuguesa

era mais familiar para mim.
(escrito pela aluna do departamento de

português numa universidade em Tóquio,
janeiro de 2015)

Sou de Okayama onde moram

muitos brasileiros e comecei a ter

interesse pelo Brasil sem perceber.

Aprendendo o português e outros

assuntos sobre a educação na

universidade, gostaria de obter a

ferramenta para utilizar na vida.
(escrito pela aluna do departamento de

português na universidade em Tóquio, janeiro
de 2015)

Sou de Gunma e meus amigos

íntimos são brasileiros. Para

conversar em português com

eles, escolhi o departamento de

português. (escrito pelo aluno do

departamento de português na
universidade em Tóquio, janeiro de 2015)

Sou de Gunma e sempre via os

brasileiros que sofriam nos

supermercados, estações e outros

lugares por não poderem comunicar-

se em japonês. Depois de me formar,

gostaria de retornar para Gunma

para trabalhar e ajudar a vida deles

nessa cidade, utilizando a língua

portuguesa. (escrito pelo aluno do

departamento de português na universidade
em Tóquio, dezembro de 2018)

Sou de Shizuoka onde 

muitos brasileiros estão 

trabalhando nas fábricas 

e nos restaurantes 

brasileiros como 

decasséguis. Através do 

intercâmbio com eles, 

comecei a ter interesse 

pela cultura e política do 

Brasil. Participando das 

atividades voluntárias do 

ensino para os alunos 

brasileiros, ao mesmo 

tempo, decidi aprender a 

língua portuguesa para 

poder ensinar esses 

alunos diretamente em 

português, não em 

japonês e nem em inglês. 
(escrito pela aluna do 

departamento de português na 

universidade em Tóquio, janeiro 

de 2015) 

Sou da cidade onde moram muitos brasileiros. Para poder compreender bem 

sobre a vida deles, escolhi o departamento de português. Para arrumar bom 

emprego nessa cidade, o domínio dessa língua pode ser vantajoso para mim. 
(escrito pelo aluno do departamento de português na universidade em Tóquio,  dezembro de 2018)



Tenho muitos amigos brasileiros que

estudavam juntos na escola primária e

tinha muitas oportunidades de ouvir a

conversação em português e comer os

pratos brasileiros. Isso me despertou o

interesse e o desejo de conversar com

eles em português.
(escrito pela aluna do departamento de português
na universidade em Chiba, abril de 2013)

Na infância tinha muitos vizinhos brasileiros e na escola

primária onde estudava também tinha muitos alunos

brasileiros. A família brasileira que morava ao lado da

minha casa me convidava aos eventos como a festa de

aniversário. Sem perceber, comecei a ter interesse pelo

Brasil. (escrito pela aluna do departamento de português na universidade

em Chiba, abril de 2013)

Quando pensava em que curso fazer na universidade,

lembrei-me de uma amiga brasileira da escola primária.
(escrito pela aluna do departamento de português na universidade em
Tóquio, janeiro de 2015)

Escolhi estudar esse idioma na universidade para poder

conversar com um amigo brasileiro que fiz amizade na

escola primária e retornou ao Brasil quando estava na

terceira série. (escrito pelo aluno do departamento de português na

universidade em Tóquio, dezembro de 2018)

Sou da cidade onde há uma comunidade 

brasileira muito grande. Quando era 

aluna da escola primária, tinha muitos 

amigos brasileiros mas nessa altura não 

consegui aprender a língua portuguesa. 

Para aprender a gramática desse idioma, 

entrei nesse departamento. (escrito pela aluna 

do departamento de português na universidade em 

Chiba, abril de 2013)



Nesta oportunidade, gostaria de ouvir as idéias e opiniões da comunidade brasileira, 

ou da zona de contato das duas comunidades.

Palavra chave seria “Expatriada” 

→ fora da pátria

→ entrar num outro lugar

→ possibilidade de ter a segunda pátria

Qual é o 

funcionamento 

ou sentido do  

PLH nesse 

processo ?



Quais são os valores do PLH para vocês, seus

filhos e alunos vivendo na sociedade japonesa?

Que tipo de 

interação entre os 

alunos brasileiros e 

japonese deveria 

ser promovida nas 

escolas ?

A indetidade das crianças expatriadas, imigrantes e o 

desafio da língua de herança

Que tipo de políticas linguísticas deve ser 

estabelecido para os filhos imigrantes?

Como você pensa sobre a relação entre 

identidade e aprendizagem da língua?
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