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Resumo

Esta apresentação examinará as tentativas dos profissionais para 
melhorar a competência socioemocional das crianças através da observação 
partcipante de um curso de capacitação para professores brasileiros do POLH 
no Japão.

O curso destacou que ensinar POLH não se trata apenas de ensinar a 
língua, mas também de ajudar as crianças a se adaptarem às escolas 
japonesas através de um currículo flexível. As professoras pensam que a 
auto-estima das crianças é tão importante como o sentimento de 
pertencimento.

No curso a possibilidade e potencialidade desse ensino para construir a 
sociedade multicultural também foram confirmdas repetidamente.

O ensino do POLH é uma ferramenta que nos conecta ao mundo afora 2



O número dos alunos estrangeiros que precisam do ensino especial da língua japonesa nas 
escolas japonesas - pela língua materna (MEXT 2022)
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Q. O que é a Língua de Herança ?

Mesmo que Fishman (2001) refira-se a LH como sendo 
qualquer língua ancestral, nesta apresentação, trata-se a LH no 
contexto de migração, ou seja,

a língua minoritária aprendida no 
seio familiar                        

(ORTIZ ALVAREZ, 2016, p.64)

POLH ※ é a língua transmitida pelos imigrantes falantes de português para seus filhos nos
países cuja língua principal não é português. (ex. no caso dos brasileiros no Japão)

※ ［‘pɔ:l］ Mesma pronúncia do nome inglês Paul （Souza 2016b:176) 4
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Revisão de literatura
Ensino do POLH

Desde 2010, o ensino e a pesquisa do POHL tem sido promovido entre os 
brasileiros no exterior (Moroni 2015). A solidariedade transnacional entre 
professores, muitos dos quais são mulheres imigrantes brasileiras, estendeu-
se também aos professores brasileiros não só no mundo ocidental, mas 
também no oriental(Souza e Lira 2017).

Sobre as atividades no Japão, têm sido estudados o processo de formação 
da identidade das crianças através do ensino do POHL, o conteúdo 
educacional, e o currículo oculto que ajuda as crianças brasileiras a 
desenvolver o sentimento de pertencimento ao Brasil e também ao Japão 
（Serrano and Shibuya 2019, Haino2020）.
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Olimpíada do POLH organizada pelo governo brasileiro em 2021 e 2022
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Participantes de 13 países, incluindo o Japão.

No Japão,
-participaram crianças brasileiras de 9 a 15 anos de 
idade que frequentam a escola japonesa.

-foram oferecidos cursos gratuitos para participar 
neste concurso na cidade de Osaka, Hamamatsu e 
Yokohama.

Facebook do Consulado Geral do Brasil em Tóquio
https://www.facebook.com/ConsuladoemToquio/



Pesquisa

As 5 iniciativas do POLH no Japão pesquisadas pela autora

1. Curso de capacitação para professores do português como língua de herança organizado 
pelo International Intitute of Education and Culture (IIEC) em Hamamatsu realizado em 2020. 
– participação no curso

conteúdo do curso: aulas utilizando materiais didácticos originais, observação das aulas do 
POLH, prática da aula para as crianças brasileiras.

2. Grupo Sementinha em Hamamatsu    - observação das aulas e entrevista para a professora

3. Escola Primária Ushioda em Yokohama – observação da aula e entrevista para a professora

4. Projeto Construir Artel em Osaka – observação da aula e entrevista para a professora

5. ABC Japan em Yokohama – entrevista para as professoras 
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Pesquisa no Curso do IIEC

- Participei neste curso como única japonesa junto 

com mais 7 brasileiras. Algumas delas são

professoras do POLH e/ou ajudam os alunos 

brasileiros nas escolas japonesas como professora 

bilíngue. 

- 3º múdulo “português como língua de herança e 

socioemocional”

- Análise do matérial didático original para 8 aulas. 

9



Aula 1- Português como língua de herança além da língua

O PLH pode-se utilizar deste pensamento e servir como agente de inclusão social para as crianças. Como por exemplo,  no caso das crianças basileiras que 
vivem no Japão e frequenam a escola japonesa, é comum ouvir das próproas crianças que muitas não se sentem nem brasileiras e muito menos japonesas, 
em outros casos elas relatam que são discriminadas por serem estrangeiras. Desta forma, estas crianças são exemplo da necessidade de trabalhar a inclusão 
social tanto nas escolas japonesas, quanto individualmente no que tange a autoconhecimento e o sentimento de pertencimento por parte das crianças.

A partir do momento que se aborda o PLH como agente de inclusão social para as crianças brasileiras, as aulas deixam de ser voltadas somente para a língua 
portuguesa e tornam-se muito abrangente, o que vem de encontro com a proposta do conceito de língua de herança e resulta em um processo de ensino 
aprendizagem mais dinâmico, interesante e transformador.

Assim sendo, o professor ganha novos objetivos e busca estratégias para impactar positivamente a vida das crianças e contribuir para o desenvolvimnto 
acadêmico, social e emocional dos seus aluns. Motivado a fazer a diferença e despertar novos sentimentos no aluno, provoca em sí póprio novos 
comportamentos, tornando-se mais empático, explora temáticas e evolui junto com o aluno.

Vejamos o exemplo de crianças brasileiras que frequentam a escola japonesa e ainda não dominam a língua japonesa, elas não nem sempre são incluidas nas 
atividades em sala d aula ou pela turma, visto que não consegue se expressar no idioma do grupo. Há também casos de crianças que tão pouco dominam o 
português, demonstrando dificuldades para se comunicar tanto em português como em japonês. Esta situação pode causar afastamento familiar e impedir 
ou dificultar que essas crianças tenham amizades e relacionamento com brasileiros.

Assim, elas passam a não pertencer a nenhum grupo social e são tomadas por um sentimento de isolamento e sofrimento. Em muitos casos questionam-se 
“Quem sou eu? Por que ninguém gosta de mim? “e podem até desenvolver doenças psicológicas como a depressão.

A partir desse olhar, podemos utilizar o PLH para despertar o interesse da criança pelo aprendizado da língua de herança e motivá-la a interagir com o grupo 
da sala de aula de PLH. Com o desenvolvimento das habilidades e do conhecimento da lingua portuguesa, a criança sente-se mais autoconfiante, reaproxima-
se da família aumentando o vínculo e o afeto e busca aumentar o seu círculo de relacionamentos com falantes de língua portuguesa.

O importante é refletir sobre como  a criança lida com o fato de não dominar as línguas a que tem contato e como as iniciativas de PLH podem sim ajudá-la 
no processo de autoconhecimento e nas relações sociais.
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Compartilhar as dificuldades das crianças, o papel e 
potencialidade do ensino do POLH para além da 
'educação linguística'.



Aula 2- Realidade Brasil e Japão
“A educação inclusiva pode ser feinia com oa prática da inclusão de todos independente de seu talento deficuência, origem socioeconômica ou 
cultural, em escolas  e salas de aula onde as necessidades desses alunos sejam satisfeitas.” A educação inclusiva vem sendo trabalhada no Brasil 
a partir de 1994. 

A maior inclusão é feita pelos demais alunos que dependendo dos valores familiares se relacionam sem barreiras sociais ou emocionais com os 
alunos especiais. 

Na escola tradicional japonesa, existem as classes especiais que consistem em aulas de reforço para alunos com algum atraso na aprendizgem 
devido a diversos fatores, inclusive dificuldades de adaptação cultual, como no caso de alunos estrangeiros, entre eles os brasileiros. As classes 
especiais que há nas escolas japonesas e onde muitos brasileiros fazem refoço escolar é uma forma de separação. A criança brasileira entende, 
que não faz parte do grupo de alunos regulares, e que é deixada de lado visto a nacionalidade ou as dificuldades de aprendizado que ela 
apresenta. É fundamental refletir sobre o impacto da inclusão ,ou não, no desenvolvimento socioemocional das crianças.

O que pode ser feito e com ajudar a criança nessa situação? Deve-se focar na identidade cultural e na autoestima. Visto que qundo a criança 
conhece o seu valor e suas raízes, ou seja, possui uma identidade consolidada ela verá a sala especial, por exemplo, como  parte do processo de 
aprendizagem e adaptação, e não como resultado final.

Para tanto, é importante prparar a criança para este momento e estimulá-la a evoluir e superar suas dificuldades, sejam culturais ou de 
aprendizado do idioma japonês, mostrando que o ambiente em que ela está inserida não deve ser o fator determinante das ações e da 
personalidade dela.

Através do ensino do PLH, onde ela passa a entender a cultura brasileira e vincular alguns de seus cmportamentos com esta cultura, tornando 
mais fácil compreender as diferenças culturais entre braileiros e japoneses. Além disso, as iniciativas de PLH através das aulas e atividades 
influenciam e impactam no autoconhecimento e na autoestima da criança, contribuindo para o processo e a inclusão social dela na escola 
japonsa.
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O papel específico do ensino do POLH: construir a 
auto-estima das crianças, dizendo-lhes que a 
diferença de comportamento entre os alunos 
brasileiros e japoneses é oriunda da diferença 
cultural. 



Aula 3 - Aspectos Culturais e a Inclusão Social
A criança brasileira que não se sente acita nos grupos sociais aos quais frenquenta na sociedade japonesa, ao ter 
conato com a cultura brasileira e aprender mais sobre o país de origem ou sua nacionalidade desencolce um 
sentimento de pertencimento comunitário e passa a fazer parte da memória coletiva. É necessário utilizar a 
empatia e colocar-se no lugar da criança, conhecer sua história e aprofundar as formas de trabalho.

Buscando auxiliar a criança brasileira e diminuir os imactos negativos do problema como a exclusão, baixa 
autoestima, depressão e até o sentimento de suicídio é que o PLH ganha maior força e propriedade.

Despertar as emoções, mostrar as qualidades, apresentar histórias, identificar gostos (musicais, gastronômicos, 
artísticos entre outros), aproximar distâncias geográficas e familiares, instigar a curiosidade científica através da 
flora, fauna e aspctos genéticos são caminhos para se trabalhar. Neste intuito, uma entrevista com os pais se faz 
essencial para compreender a história e a reaidade d cada criança e assim definir a metodologia de trabalho.

O português com o Língua de Herança oferce aos alunos muito mais que a alfabetização da língua portuguesa.

Quando se fala em  incluir e ajudar as crianças brasileiras, o PLH passa a ser um instrumento social a favor da 
comunidade do Japão e qualquer outro país com realidade semelhante.

Já o professor é imprescindíve para resultados de sucesso. Os grupos de PLH tendem a ser multisseriadas e com 
alunos com dificuldades de se expressar na língua portuguesa, demandando ainda mais empenho, planejamento, 
conhecimento da cultura e idioma japonês. A educação continuada é inprescindível para os professores. Visto que, 
o papel do professor vai além de ensinar o conteúdo, ele também é um dos agentes responsáveis pela inclusão, o 
bem estar e a evolução do aluno.
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O ensino do  POLH contribui também para 
a sociedade japonesa. 
Somos responsáveis pela inclusão social das minorias.



Aula 4 – Autoestima no Processo de Aprendizado
Com empatia e observação é possível compreender ainda mais o aluno etraçar estratégias para ajudá-lo. Há casos 
que a criança apresenta dificuldades de concentração e consequentemente impacta no aprendizado por vivenciar 
problemas familiares e de autoestima. Ao perceber essa situação o professor através de uma conversa ou estímulo 
pode promover mudanças na percepçãp e no comportamento da criança.

A autoestima é o sentimento que faz com que a pessoa goste de si mesma. Assim, se o aluno tem uma visão positiva 
de si próprio, confia em suas habilidades, de desafiará mediante os obstáculos; em caso de uma visão negativa, como 
não acreditar no seu potencial ou não achar-se merecedor há forte probabilidade de dificuldades, reverberando no 
âmbito escolar.

Uma autoestima elevada estimula a aprendizagem, pois o aluno que goza de maior autoestima aprende com mais 
alegria e facilidade.

Uma criança com um desempenho bem-sucedido as atividades escolares reforça bons sentimentos, considerando-se 
mais competente. Desta forma, a capacidade de enfrentar desafios é maior do que daquele que tem uma visão 
negativa de si, ao se sentir derrotado e ter medo de situações que possam expor seus pensamentos e sentimentos.

O desenvolvimento da autoestima vem de um novo olhar de si próprio aliado com o fortalecimento e o 
encorajamento de como os outros veem a criança. É imprescindível que o aluno mude a forma como se vê, de quem 
ele é e das forças pessoais que ele possui. Portanto, atividades que estimulem o autoconhecimento são importantes 
nessa temática e é possível explorar fortemente os vocabulários vinculando o aprendizado acadêmico com o 
emocional.

Outra oportunidade de melhorar a autoestima do aluno é através do encorajamento. Diferentemente do elogio, o 
encorajamento é baseado em mostrar evidênias das forças pessoais, do comportamento, do esoforço e dos 
resultados que a criança demonstra.
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A importância da autoestima para desenvolver
'a capacidade de aprender' e o ensino do POLH como
práticas educativas específicas para os ajudar a tê-la.



Aula 5 – Bullyng: Realidade Escolar
Vale lembrar que o agressor durante o processo quer diminuir e ridicularizar a vímtia, quando esta não se 
abala com o que é dito ou feito, ou não responde conforme o esperado pelo agressor, ou seja, se diminuindo 
e demonstrando fraqueza, o autor percebe que suas ações não terão êxito e tende a não persistir com o 
bullying.

Por este morivo, a autoestima é tão valiosa contra o bullying, pois qundo a vítima confia em si e se conhece 
sabe que todas as agressões não são reais e não há motivos para se abater.

Por um questão cultural as crianças se comportam de diferentes formas, como por exemplo as brincadeiras 
dos japoneses são diferente das brincadeiras brasileiras ou peranas; a forma de comer, de se expressar, e até 
mesmo se segurar o lápis, ou sentar-se. Esses comportamentos despertam a atenção das crianças e passam a 
ser usados com armas no bullying.

Em outros casos, tanto os japoneses quanto os brasileiros ou estrangeiros, em uma tentativa de se aproximar 
e fazer laços de amizade agem de maneira que a outra criança não entende, por isso se sentir mal o estranha.

Explicar para a criança as diferenças de comportamento e brincadeiras colabora para elas idetificarem 
circunstâncias de bullying ou não. 

Explorar as diferenças culturais entre os países e povos é uma proposta de atividade para o PLH que contribui 
para a adaptação escolar e a inclusão social.

Outro ponto revelante é que agressão física é uma forma de bullying e também é crime e não se enquadra 
nas diferenças culturais, merecendo uma iniciativa eficiente e rápida.
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A autoestima, que é importante também para 
vencer o 'bullying', é apresentada em termos 
concretos no contexto da vida escolar das crianças.



Aula 6 – Adaputação Escolar: o que pode ser feito
O PLH torna-se uma possibilidade de contribir na adaptação escolar da criança brasileira na escola japonesa, pois o PLH pode sr a ponte de informação, 
segurança e autoestima para a criança encarar os desafiso da rotina escolar. Visto que o PLH é multidisciplinar e deve exoloar diferentes áreas, 
principalmente a cultrua, torna-se um meio de levar conhecimento sobre a vultura japonesa, diminuindo as diferenças entre os alunos e elevando a 
autoestima dos brasileiros. 

A diversidade cultural é um aspecto relevante para o sistema de ensino, pois é um meio de demonstrar aos alunos que existem varias vulturas além da que 
eles estão inseridos e que cinvivem. Assim como propicia as crianças uma visão mais ampla, visto que eles pasam a se auto descobrir, ter um novo olhar para 
as experiênias, por exemplo há casos qu o aluno não conhece a sua própria cultura.

Nesta perspectiva, pode-se abordar temas tanto da cultura brasileira quanto da cultura japonesa. Apresentar informações sobre a escola japonesa  debater a 
rotina da escola e como as crianças superam seus desafios, proporcionando a elas um momento de expressão de sentimentos, histórias de vida e de 
superação, como também de conexão, pois o que um aluno viveu pode vir de encontro com o que o outro está vivendo e se sentindo sozinho ou sem 
suporte. 

Cada criança tem o seu tempo para lidar com suas emoções(medos, tristezas, rraiva, timidez, frustração) e vencer cada novo obstáculo, dar suporte e 
estimular a criança ajuda nesse processo. É importante pensar que escolas japonesas que oferecem o tradutor como apoio a adaptação do aluno também 
podem desenvolver um programa muticultural, tanto com os alunos japoneses, quanto com os alunos estrangeiros.Implementar um planejamento 
pedagógico a fim de contribuir para a adaptação e integração dos alunos estrangeiros favilita o processo e diminui os conflitos existentes.

Durante a elaboração do plano deve-se considerar um prazo mínimo para os alunos estrangeiros se adaptarem as novas regras, a nova alimentação, a nova 
cultura e ao novo idioma, que é o que leva mais tempo. É importante considerar que a criança para tornar-se capaz de se expressar no novo idioma ela 
precisar estar emocionalmente estável, ou no mínimo conseguir lidar com as situações do dia a dia na escola, como alimentar-se bem, como sentir-se 
confortável e bem quista, como estar amparada por pessoas de sua confiança. Para isso pode se dizer que o período  de 3 a 6 meses, com acompanhamento 
diário, é significantivo para a melhor adaptação do aluno estrangeiro, podendo ser preciso mais tempo conforme a realidade de vida da criança em questão.

Contudo, muitas escolas não possuem um planejamento pedagógico voltado para as questões de adaptação escolar com este prazo, sendo necessário atuar 
conforme as demandas específicas e em curto período de tempo. Mediante este cenário, o PLH deve contribuir para o desenvolvimento cognitivo e 
emocional do aluno, explorando diversas áreas do conhecimento, integrando a cultura japonesa através do português  qunado possível mesclando os 
idiomas para que as crianças progredir no aprendizado das duas línguas.
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Podemos ajudar as crianças a se adaptarem à escola 
japonesa através do uso da língua japonesa na aula, e do 
estudo da cultura japonesa.



Aula 7 – Responsabilidade Social na Educação

Há algum tempo a escola deixou de ensinar os conteúdos acadêmicos e acredita-se que a escola 
contribua na formação dos alunos como cidadãos conscientes de seus direios e deveres, com 
capacidade para conviver em harmonia, contribuindo para tornar a sociedade mais justa. Ainda 
neste aspecto, os projetos e iniciativas de PLH também tem papel fundamental e sua parcela de 
responsabilidade social, visto que sensibilizam tanto as crianças quanto suas famílias para o 
desenvolvimento de habilidades neessárias para o convívio em sociedade e formação do cidadão. 

Sabe-se que  a escola japonesa investi e incentiva o desenvolvimento tanto cognitivo quanto social 
dos alunos, independente da sua origem. Contudo, é necessário avaliar que para uma parcela dos 
alunos brasileiros tais iniciativas não são suficients, e os motivos são inúmeros, desde a falta de 
compreensão do idioma, as diferenças culturais e resultando no comportamento, bem como a 
abordagem utilizada.

Desta forma, o PLH é uma ferramenta para além do ensino do português e da cultura brasileira, 
pode-se aprofundar as temáticas e desenvolver atividades e assuntos como o autoconhecimento, o 
convívio em sociedade, a busca pela evolução, pensamento crítico e superação dos limites a fim de 
estimuar o aluno mediante seu potencial.
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Através do currículo flexível, o ensino do POLH também 
pode contribuir para o respeito aos direitos humanos e 
o desenvolvimento da cidadania.



Aula 8 – Dificuldades e Transtornos de Aprendizagem
É essencial considerar a realidade de cada criança e caso o professor perceba alguma dificuldade 
ou distúrbio de aprendizagem, ele deve abordar com os pais da criança o assunto e orientar para 
que medidas sejam tomadas. Durante esse processo busca-se considerar as características e 
comportamentos se a exigência de gerar um diagnóstico. Visto que esta demanda é de 
responsabilidade de uma equipe de profissionais.

Mesmo assim, o professor pode colaborar e ajudar a família a encontrar locais e profissionais 
para realizar a testagem e ter ou não um diagnóstico. 

Na comunidade brasileirao no Japão, este é um assunto com diversos esafios, por exemplo, a 
abordagem da aplicação dos testes que se diferencia do Brasil, a compreensão do idioma, as 
intervenções e o esclarecimento das informações. E que requer atenção, paciência e empatia a 
fim de oferecer a melhor ajuda/tratamento para a criança se desenvolver.

Por isso como profissional da educação estar atento ao desenvolvimento da criança, conhecer a 
realidade e a história de vida, e manter uma comunicação positiva com a família é uma ótima 
forma de contribuir e ajudar a criança a superar seus desafios e melhorar a qualidade de vida 
escolar, social e emocional.  
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O apoio educacional abrangente pode ser fornecido
em parceria com professores do POLH e famílias.



Aálise

- O principal objetivo deste curso é ajudar as crianças brasileiras a se 
adaptarem às escolas japonesas.

- Para este fim, os professores consideram a auto-estima como a habilidade 
sócio-emocional mais importante.

- Os professores acreditam que o ensino do POHL ajuda as crianças brasileiras 
a desenvolverem a auto-estima e a se adaptarem à escola.

- Como uma técnica específica, é considerado importante ter empatia com as 
crianças.
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O ensino do POLH serve para que as crianças 
vivam plenamente na situação intercultural 
dentro da sociedade japonesa.



Nas outras iniciativas....

・As professoras do POLH estão 
preocupadas com a falta de sentimento de 
pertencimento e auto-estima das crianças 
brasileiras.

・Recepção de voluntários japoneses 
(estudantes de língua portuguesa e 
universitários) e crianças japonesas.

・As crianças também são ensinadas, por 
exemplo, o costume de tirar os sapatos para 
que não tenham problemas na vida escolar 
no Japão.
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Grupo Sementinha



A história da imigração japonesa no Brasil é abordada no ensino do 
POLH para as crianças poderem sentir pertencidas aos dois países 
como nipo-brasileiras.

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WA
TCH?V=EHMGVDYM1DI (←劇の内
容を見ることができる）
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Projeto Construir 
Artel em Osaka

Escola Primária Ushioda 
em Yokohama 

Grupo Sementinha

https://www.youtube.com/watch?v=ehMGvDyM1DI


Materiais didáticos originais do POLH da 
ABC Japan em  Yokohama
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- Explicar a pronúncia do 
português para falantes de 
japonês.
- Abordar os temas comparando 
Brasil e Japão (bandeiras, jogos, 
férias)
- Referir e explicar com ilustrações 
o almoço, uniforme e títulos de 
disciplinas específicos da escola 
japonesa.

O conteúdo é concebido de tal 
forma que não se afastou muito 
da vida cotidiana das crianças que 
estudam nas escolas japonesas.



Conclusão

Embora a aquisição da língua portuguesa e do conhecimento sobre
o Brasil ainda seja o objetivo principal, O POLH é uma ferramenta 
para as crianças serem pertencidas à comunidade de falantes da 
língua portuguesa, conectando à cultura brasileira, aos colegas na 
mesma situação (Souza 2016:146). Ao mesmo tempo, ele conecta 
as crianças brasileiras ao mundo afora, à escola japonesa, ao povo 
japonês, e à sociedade japonesa.
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O perfil distinto das professoras do 
POLH no Japão: nipo-brasileiras

・Elas têm experiência de aprender o japonês como língua de herança 
no Brasil como segunda ou terceira geração de imigrante japonês.

・Atuam como ajudantes e/ou professoras bilíngues nas escolas 
japonesas, utilizando sua proficiência da língua japonesa.

⇒ Elas têm experiência própria de que a língua de herança torna-
se útil na vida.

⇒ Elas estão bem cientes das dificuldades enfrentadas pelas 
crianças brasileiras nas escolas japonesas.

・Elas estão atuando na comunidade de professores do POLH no 
Japão e no mundo. 

⇒ Elas sempre estão estimuladas na comunidade de 
aprendizagem dinâmica.

JLH

POLH

23Tudo isso se torna a motivação delas para dedicar-se ao ensino do POLH.
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