


33

【研究ノート】

O significado do PLH para as Educadoras Brasileiras 

Sumiko HAINO

Resumo:

Na década de 2010, novas iniciativas do Português como Língua de Herança (PLH)1 

nos EUA e na Europa têm sido iniciadas sucessivamente e, junto com isso, os estudos do PLH 

começaram a ser realizados, abordando-se a teoria do ensino, a metodologia, a prática e os materiais 

didáticos, diferindo da situação no Japão onde as escolas brasileiras homologadas pelo MEC têm 

sido fundadas nos finais da década de 1990. O alvo principal dessas discussões é o melhoramento do 

ensino para crianças brasileiras, sendo raro encontrar algum trabalho que aborda o significado desse 

ensino para os educadores. Como se sabe, a maioria dos líderes dessas iniciativas é as pessoas na 

posição de mãe e imigrante brasileira. O motivo se deve ao desejo de manter o vínculo afetivo entre 

seus pais no Brasil e filhos no exterior. Não há dúvida de que servir de ligação entre avós e netos 

é um dos papéis mais importantes de mães. No entanto, o motivo poderá se resumir só nisso? Para 

responder a essa questão, gostaria de esclarecer o valor do PLH para elas, baseando-me na pesquisa 

feita em 2015 durante as duas reuniões do PLH realizadas em NY e Munique.

Para as mães, o PLH é um instrumento para confirmar sua “raison d’être” como imigrantes 

brasileiras -uma minoria- que vivem fora do Brasil. Além disso, através da sua solidariedade e união, 

elas estão conseguindo ter um certo poder na comunidade transnacional dos brasileiros, ou seja, 

Brasileiros no Mundo.

A chave dessa solidariedade é o intercâmbio face a face e o uso do SNS. As educadoras 

compartilham as dificuldades como mal-entendidos e pouco interesse dos pais brasileiros, o 

bilinguismo “antigo” e a falta de recursos financeiros e didáticos. Porém essas dificuldades, que 

deveriam ser transpostas, contribuem para elas se unirem e lutarem juntas, e ao mesmo tempo, se 

fortalecerem. 

Palavras chave: Imigrantes Brasileiras, Português como Língua de Herança (PLH), Brasileiros no 

Mundo.

1	 Na	Europa	usa-se	mais	a	sigla	POLH	pela	facilidade	de	sua	pronúncia	[‘pɔ:l]	para	não	falantes	de	português.	Nos	EUA	
normalmente	os	educadores	e	acadêmicos	usam	mais	a	sigla	PLH.	A	discussão	do	uso	da	sigla	está	no	artigo	da	Souza	(2016b).
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1. Introdução: revisão da literatura e objetivos

Seguindo algumas iniciativas já estabelecidas nas décadas de 1990 e na de 2010, novas 

iniciativas do PLH nos EUA e na Europa foram iniciadas sucessivamente, diferindo da situação do 

Japão, onde as escolas brasileiras homologadas pelo MEC foram fundadas nos finais da década de 

1990.

Moroni(2015) e outros esclareceram os principais fatores da difusão do ensino e da palavra 

PLH na década de 2010, ou seja, a ascensão social do Brasil no mundo, resultando uma melhora no 

mercado de trabalho (Costas 2012) , o desenvolvimento da política do governo brasileiro em prol dos 

brasileiros no exterior e a realização dos encontros presenciais de representantes das iniciativas de 

cada localidade nos eventos direcionados para melhorar o ensino.

Junto com a difusão da palavra ‘PLH’, os estudos começaram a ser realizados, abordando-

se os assuntos como apresentação das iniciativas (Chulata 2015: 181-237, Souza 2016a, etc.), a teoria 

do ensino (Jennings-Winterle e Lima-Hernandes 2015, Chulata 2015), a metodologia ou o conteúdo 

do ensino (Boruchowski 2015, Silva & Boruchowski 2016), a prática e os materiais didáticos 

(Menescal Heath 2015) e a identidade dos alunos e das mães (ex. Souza 2010, Mota 2010).

O alvo principal dessas discussões é o melhoramento do ensino para crianças brasileiras, 

sendo raro encontrar algum trabalho que aborda o significado desse ensino para os educadores. 

Como se sabe, a maioria dos líderes dessas iniciativas é as pessoas que ocupam a posição de mãe e 

imigrante brasileira.

O motivo de ensinar o PLH se deve ao desejo de manter o vínculo afetivo entre seus pais 

no Brasil e filhos no exterior. Não há dúvida de que servir de ponte entre avós e netos é um dos 

papéis mais importantes das mães. A imagem das brasileiras difundida no exterior é formada pela 

sexualidade e maternidade (Piscitelli 2008). Um outro alvo de estudo sobre as imigrantes brasileiras 

é resumido na mudança do papel do gênero no lar através do ganho do seu próprio salário (Assis 

2014, DeBiaggi 2001) ou na situação de exclusão social delas (Matsue 2013).

Este trabalho pode contribuir para mostrar uma outra realidade dinâmica das imigrantes 

brasileiras que têm autoconsciência de viver como minoria no exterior com desejo de conviver com 

os brasileiros em seu redor e até com a comunidade local através das iniciativas do ensino do PLH.

O objetivo desse estudo é esclarecer os motivos com os quais as educadoras brasileiras 

estão tomando iniciativas do ensino do PLH e o que elas querem transmitir aos seus filhos ou 

“brasileirinhos” em seu redor através desse ensino. Através da análise dos pontos citados acima, 

gostaria de analisar a imagem delas que vivem como minoria fora do Brasil.
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2. Método de Estudo

O estudo é baseado na pesquisa feita em 2015 durante as duas reuniões do PLH realizadas 

em NY e Munique. Na primeira, ou seja, a II Conferência sobre o ensino, manutenção e promoção 

do português como língua de herança realizada pela Brasil em Mente, do dia 14 a 17 de maio de 

2015 em Nova Iorque, reuniram-se 45 participantes de 7 países, da qual participei como ouvinte. Na 

segunda, o II Simpósio europeu sobre o ensino de português como língua de herança realizado pelo 

ELO EUROPEU nos dias 16, 17 e 18 de outubro de 2015 em Munique, reuniram-se 76 participantes 

de 15 países. No último dia desse evento, distribuí o questionário para as 40 participantes 

perguntando alguns ítens relacionados a questão acima, obtendo 30 respostas. 

As educadoras com quem fiz esta pesquisa estão tomando iniciativas do ensino do PLH nas 

escolas de reforço formal ou informal, e numa escola bilíngue. Essas iniciativas posicionam-se na 

quadrante da relação entre o tipo de português ensinado e o tipo da escola (figura em baixo). 

As perguntas feitas no questionário distribuído são: 

1.Qual é o maior motivo de tomar a iniciativa ou ter interesse do ensino da PLH; 2. Quais valores 

o(a) senhor(a) quer transmitir aos brasileirinhos através do ensino dessa língua e 

3. Qual é a maior dificuldade para tomar a iniciativa do português como língua de herança. 

As educadoras escreveram livremente e nas frases das respostas algumas tendências foram extraídas.

3. Resultados 

Resultado 1: Qual é o maior motivo?

Nas respostas dessa pergunta foram extraídas 4 considerações, ou seja, 1. necessidade desse 
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ensino aos meus filhos (15 pessoas); 2. para construir ou continuar a minha carreira profissional ou 

realizar o meu sonho (8 pessoas); 3. necessidade desse ensino aos brasileirinhos ao meu redor (10 

pessoas) e 4. para divulgar a língua e a cultura da minha terra natal no país onde moro (2 pessoas).

 Para os leitores terem ideia do resultado acima, gostaria de mostrar respostas.

1-1. Necessidade desse ensino aos meus filhos:(1) Que meus filhos possam aprender o português, 

(2) Iniciativa veio com a intenção de motivar meus filhos e minha família em manter o português 

como herança, (3) Sou brasileira e por isso quero transmitir a cultura brasileira para meu filho e meus 

alunos- transmitir minhas raízes, (4) “A minha pátria é a língua portuguesa”. Quero saber ensinar 

português ao meu filho e que esta minha pátria seja dele também, (5) Transmitir às minhas filhas o 

“Brasil” que lhes pertence, (6) Passar para os meus filhos a minha língua e a minha cultura, e (7)A 

motivação de meus futuros filhos não perderem sua identidade cultural brasileira.

1-2. Para construir ou continuar a minha carreira profissional ou realizar o meu sonho: (1)Pela 

experiência no exercício do magistério, (2) Sou licenciada em letras francês e português e trabalho 

em Munique como professora de PLE para adultos. Quero ampliar meu campo de atuação,  (3) Sou 

formada em letras português, (4) Tenho formação em linguística aplicada e ensino de línguas e quero 

que meu filho fale português como eu, (5) Pois sou fonoaudióloga (terapeuta de fala) e gostaria de 

continuar a trabalhar com linguagem na Suíça, (6) Sou pesquisadora na área de língua de herança e 

também uma apaixonada por ensinar a cultura e língua do meu país.

1-3. Necessidade desse ensino aos brasileirinhos do meu redor: (1) Dar um presente para os jovens 

e adultos, (2) fui movida pela necessidade de manter a língua e cultura do Brasil com meus filhos, 

reunindo outras crianças para praticar o português na Itália, (3) atender necessidade da comunidade 

em minha região, difundir língua e cultura brasileira, garantir direito das seleções mais novas a sua 

língua de herança, (4) Auxiliar as famílias a transmitirem suas raízes culturais e a língua aos seus 

filhos e/ou netos.

1-4. Para divulgar a língua e a cultura da minha terra natal no país onde moro: (1) Divulgar a língua 

portuguesa na Europa, (2) Trazer para o lugar onde vivo um pouco da cultura e tradições do Brasil. E 

isso resultar num trânsito melhor dentro do nosso país. 

Na conferência em NY, uma participante disse:

“A Alemanha é como se fosse a luz na geladeira. Ela ilumina mas não esquenta. Nós temos 

        que trazer o sol do Brasil.”

Essa observação expressa muito bem o motivo e o intuito das 4 considerações citadas acima.

Resultado 2: Quais valores o(a) senhor(a) quer transmitir aos brasileirinhos através do ensino dessa 
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língua?

Das respostas podemos extrair 5 categorias, ou seja, 1. Cultura, tradição ou costume do 

Brasil (21 pessoas), 2. Identidade como brasileiro(a) (6 pessoas), 3. Interculturalidade, bilinguismo, 

biculturalismo “Resgatar manter e florescer a língua, cultura dos brasileirinhos, reforçando a sua 

identidade bi-cultural em um mundo multi-cultural.” (6 pessoas), 4. Laço da família (8 pessoas) e 5. 

Proficiência linguística (3 pessoas).

Resultado 3: Qual é a maior dificuldade para tomar a iniciativa do português como língua de 

herança?

As considerações extraídas das respostas para essa pergunta são: 1. desconhecimento dos 

pais sobre o PLH (10 pessoas), 2. falta de recurso financeiro (6 pessoas), 3. falta de espaço físico (3 

pessoas) e 4. falta de metodologia de ensino (3 pessoas).

Citaresmos a segir, mais detalhes dessas respostas.

3-1. Desconhecimento dos pais sobre o PLH: (1) falta de apoio dos pais por falta de conhecimento, (2) 

ensino da língua e cultura: orgulho de ser brasileiro, (3) Na Itália a maior dificuldade que tenho com 

o meu projeto é convencer os pais (mãe ou pai brasileiros) o quão é importante passar a sua cultura e 

língua aos filhos.

Na conferência em NY e no simpósio em Munique, as educadoras disseram o seguinte:

“De primeiro temos que transmitir o valor do PLH aos pais. Porque esse ensino é uma opção  

        da família.”

“O ensino do PLH depende da ligação das mães ao Brasil. Acho importante elas se  

        refletirem.”

“O ensino do PLH é o ensino para os pais. Temos que perguntar para eles. “Vocês são  

        brasileiros, não é?” ”

3-2. Desconhecimento dos pais sobre o bilinguismo

Elas enfatizam uma forte pressão da escola local. A própria escola pressiona os pais a falar a 

língua dominante com seus filhos para acelerar a aprendizagem desse idioma (Rocha 2015: 87) e os 

pais aceitam esse conselho tendo receio de não assimilar a nova cultura e língua, medo de prejudicar 

o sucesso acadêmico e social da criança (Bittens e Jennings-Winterle 2015: 69). 

Nos dois eventos as educadoras falavam:   

“ No país onde eu moro, integração significa assimilação. A discriminação racial nesse país  

        é terrível. Os brasileiros deixam sua língua, comida e cultura brasileira.”  

“ O professor da escola japonesa também me pediu que faça meu filho falar japonês em  
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        casa.”

3-3. Atrair os pais para o novo conceito de bilinguismo e ensino do PLH

As educadoras enfatizam as vantagens de ser bilíngue explicadas pelos especialistas. 

Uma das vantagens é o aumento da criatividade, flexibilidade cognitiva e melhora na habilidade de 

conhecimento (Rocha 2015: 86).

Para os pais não ficarem preocupados com a alta meta do bilinguismo e hesitarem ensinar 

o PLH, as educadoras apresentam o novo conceito de bilinguismo como Moroni diz: “O PLH é, 

por definição, uma língua que coexiste. O falante de herança pode não dominar a língua ou ter 

competências limitadas, mas certamente terá um vínculo cultural com a comunidade que se comunica 

através deste idioma” (Moroni 2015: 35-36) e/ou ‘bilíngue de herança’ (Rodrigues 2015: 150).

Às vezes elas realizam os eventos culturais para facilitar o acesso dos pais à comunidade 

brasileira com a finalidade de confirmarem suas identidades, o novo conceito de bilinguismo e do 

PLH apresentado acima.

4. Análise

Através do ensino do PLH, as educadoras querem transmitir a cultura brasileira, laços 

familiares, orgulho de ser brasileiro como imigrante numa sociedade intercultural e híbrida 

e a proficiência linguística (Lico 2015: 217). Podemos ver o seu esforço nas iniciativas, no 

sentimento pelo Brasil, no desejo de realizar-se em suas carreiras, no papel de mãe que assume a 

responsabilidade de ensinar a língua de herança, no papel de promover a formação da identidade 

étnica na comunidade brasileira, de elevar a posição social do Brasil ou dos brasileiros na sociedade 

hospedeira. As suas atividades não se limitam dentro da comunidade brasileira, mas estão abertas 

também para a comunidade local.

As educadoras compartilham suas dificuldades indicadas nas respostas do questionário 

durante as reuniões e através das trocas de informações na SNS, procurando resolver concretamente 

as barreiras como falta de materiais didáticos e a estratégia de negociar com as embaixadas do Brasil 

nos países onde elas residem. A interação transnacional e presencial dessas iniciativas fortalece cada 

uma delas. Graças a essa solidariedade, um novo projeto transnacional até chegou a ser realizado 

(Projeto Dona Terra http:// www.brasilemmente.org/noticias.html). Na base de toda essa cooperação 

e união, pode existir uma simpatia mútua pelo fato de viver fora do Brasil como mulher brasileira e 

como minoria.
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5. Considerações finais

Considerando os resultados da pesquisa, do ponto de vista relacionado com o fato de que 

elas próprias também são imigrantes brasileiras, as educadoras, que vêm sendo fortalecidas pela 

solidariedade transnacional, contribuem para oferecer uma imagem inédita de mulher brasileira que 

vive fora do Brasil. Elas se tornaram uma presença essencial e dinâmica, que praticam o ensino não 

só no lar, mas na comunidade brasileira local e transnacional (brasileiros no mundo), envolvendo as 

embaixadas, o governo brasileiro e a sociedade hospedeira.

Felicia, uma das líderes dessa atividade de ensino, fala no seu blog:

  Uma luta

“ Mulheres são a avassaladora maioria em um movimento mundial que promove e incentiva 

o português como língua de herança das mais variadas formas. Iniciado e liderado por 

elas, esse movimento busca trazer conscientização sobre a importância sociocultural dessa 

língua-cultura em espaços em que é minoritária.”  

Para as educadoras, o PLH é um instrumento para confirmar sua “raison d’être” como 

imigrantes brasileiras -uma minoria- que vivem fora do Brasil. Nesse sentido, o PLH é o recurso 

particular não somente para os brasileirinhos mas também para as educadoras, e ao mesmo tempo 

é o recurso social, ou seja, uma ferramenta para criar uma sociedade multicultural nos países 

hospedeiros.
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