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AOTP: Conte um pouco da sua experiência voltada ao ensino da Língua Portuguesa como 
Herança e de que forma o seu trabalho tem ajudado brasileiros que vivem no exterior ou que 
estejam regressando ao Brasil. 

O meu contato com o ensino do Português como Língua de Herança, na verdade, começou meio que 
por acaso. Em 2009 eu fazia parte da equipe de coordenação pedagógica de uma escola bilíngue no Rio 
de Janeiro, onde eu cuidava da implementação do currículo canadense que era adotado na instituição. E 
começamos a receber “brasileirinhos” nascidos no exterior, cujos pais estavam retornando ao Brasil. 
Com a crise econômica nos EUA e na Europa no final de 2008 e o interesse mundial que o Brasil vem 
despertando, esse número só vem aumentando e é cada vez maior o número de escolas que se veem 
desafiadas a acolher, da melhor forma possível, estas crianças. 

Os pais procuram as escolas bilíngues porque não querem que seus filhos percam o inglês, mas por 
outro lado essas crianças apresentam também dificuldades em seguir o currículo brasileiro. 

O que nós observamos é que essas crianças possuem um português oral informal e, na grande maioria 
das vezes, limitado, mas não dominam a leitura e a escrita e nem a linguagem acadêmica. O que mais 
chamava, e ainda chama a atenção, no entanto, é que algumas (principalmente as maiores) 
simplesmente se recusam a aprender o português alegando que não queriam estar aqui ou 
questionando porque deveriam aprender português se não são brasileiras? 

A partir daí e para atender essas crianças eu comecei a pesquisar sobre o assunto, a buscar ajuda e fui 
aos poucos desenvolvendo atividades para atrair a atenção e motivar essas crianças para que se 
interessassem pela Língua Portuguesa. 

Hoje eu trabalho como diretora de projetos pedagógicos na Focus Educacional, uma empresa que presta 
consultoria bilíngue para escolas, e dessa coletânea de atividades que foram sendo desenvolvidas por 
mim e por outros professores, para atender especificamente a este grupo de brasileirinhos, está surgindo 
um material - talvez um dos primeiros nesta área para crianças – voltado exclusivamente para ser 
utilizado pelas famílias, iniciativas e educadores que desejam manter o português mesmo estando fora 
do Brasil e também os que enfrentam o desafio por estarem retornando ao país e precisam adaptar as 
crianças à nova realidade. 

 

AOTP: O que ensinar no Português como Língua de Herança? Como despertar o interesse nas 
crianças que estão inseridas em outra cultura e muitas vezes não veem a necessidade de falar o 
idioma dos pais? 

Este talvez seja o maior desafio dos que trabalham com PLH atualmente. Não existe um currículo 
estruturado ainda, embora muita gente boa venha discutindo a respeito. Hoje a maioria dos professores 
criam suas próprias atividades ou utilizam como base livros didáticos adotados nas classes regulares no 
Brasil. 



Partindo do ponto que a cultura que deve permear fortemente toda e qualquer experiência de 
aprendizagem da língua (e isso a meu ver é indiscutível), um bom currículo de PLH deve 
necessariamente tentar ao máximo fazer que por meio da língua nossos brasileirinhos pertençam àquela 
cultura. É a língua que dá sentido ao que eu sou, é por meio dela que eu me expresso. 

Pessoalmente, acredito no trabalho com projetos e atividades que partam do interesse dos próprios 
alunos e que ao mesmo tempo trabalhem conteúdos de outras disciplinas e os aspectos culturais mais 
relevantes da língua. Sabemos que o ensino explícito da gramática por si só não traz grandes benefícios 
aos aprendizes de PLH. Precisamos respeitar, acima de tudo, o desejo e a necessidade das famílias e a 
bagagem de cada criança, mas devemos sempre procurar expandir seus conhecimentos sobre a língua, 
passando do oral familiar para o oral informal, o formal e o registro escrito. 

Outro ponto importante é criar nas crianças uma necessidade real de falar o idioma. O português não é a 
língua delas, mas é a língua da mamãe, da vovó e do vovô, dos primos. Neste sentido, ajuda muito se a 
família mantém vínculos e visita regularmente o Brasil, ler e contar histórias em português, recriar 
costumes e receitas brasileiras com as crianças, trabalhar músicas, jogos e brincadeiras. 

Eu vivenciei uma experiência interessante há alguns anos. Meu ex-marido mora em Vancouver, é 
casado com uma canadense e meu filho, que hoje está com 19 anos, sempre visitou regularmente o pai. 
Como eu trabalhei muito tempo como professora de inglês para crianças, sempre tivemos muitos livros 
de história em casa. Sou apaixonada por histórias e desde que o Ian nasceu lia histórias para ele antes 
de dormir. Ele tinha a liberdade de escolher os livros. Se o livro escolhido fosse em português eu contava 
em português, se a contrário fosse em inglês, eu contava em inglês. Nunca conversamos ou fizemos 
nenhum tratado sobre isto, apenas acontecia assim. 

Um dia, meu irmão pegou o livro dos 101 Dálmatas, em inglês, e começou a conta-lo em português. Meu 
filho, que tinha por volta dos 3 anos na época, interrompeu imediatamente e disse: 

- Tio, não é assim. Esse livro começa “Hello, Pongo” e depois minha mãe vai blá,blá,blá..(rs) 

Ele nem entendia tudo o que eu dizia, mas já sabia diferenciar as línguas. 

 

AOTP: Uma prática comum nos Estados Unidos é o "homeschooling". Qual a sua opinião sobre o 
assunto e sobre o projeto de oferta domiciliar de educação básica que está sendo votado no 
Brasil? 

O Projeto de lei 3179/2012, acrescenta um parágrafo ao art. 23 da lei de diretrizes e bases da educação 
nacional, sobre a possibilidade de oferta domiciliar da educação básica. 

Embora o “homeschooling”, chamado de educação domiciliar por aqui, não seja ilegal no Brasil, não 
existe também uma lei específica explicitando essa possibilidade e regulando o seu funcionamento. Uma 
das consequências é que equívocos judiciários responsabilizando pais e mães por “manterem seus filhos 
fora da escola” vem ocorrendo e continuarão a ocorrer enquanto a questão não for resolvida. 

Acredito que o primeiro passo seja deixar bem claro o que grupos e entidades que defendem a educação 
domiciliar no Brasil, como, por exemplo, a Aned (Associação Nacional de Ensino Domiciliar) entende 
sobre o tema: 

 A “educação domiciliar”  quer garantir aos pais e responsáveis o direito de direcionar o ensino-
aprendizagem dos seus filhos. O que não significa necessariamente tirar as crianças da escola, adotar 
uma filosofia ou ideologia fechada, um método de ensino único ou material didático específico. É claro 
que esses elementos fazem parte da educação domiciliar, mas ela não se resume a isto, além de 
permitir inúmeras variações. 

  



Eu sou a favor do “homeschooling” e acho extremamente saudável a discussão. Embora a educação no 
Brasil venha avançando, mesmo que em passos lentos, vivemos ainda uma situação complicada, 
inclusive no que diz respeito a formação de professores. Acho, portanto, válido que os pais decidam 
sobre o modelo educacional que desejam dar aos seus filhos, assim como acho importante que 
tenhamos formas de verificação, acompanhamento e avaliação destes modelos.  

O projeto estava previsto para ser votado no último dia 10, mas como alguns deputados pediram “vista 
ao processo” a votação foi adiada. Vamos ficar de olho! 

Atualmente os que desejam pleitear uma certificação de conclusão do Ensino Fundamental (para quem 
tem mais de 15 anos) ou do Ensino Médio (maiores de 18) e que moram no Brasil ou no exterior, devem 
realizar o Encceja (Ensino Fundamental) ou o Enem. 

  

AOTP: Você teria alguma sugestão para pais e professores que trabalham com a educação 
domiciliar? 

Acredito que o mais importante seja criar um ambiente que satisfaça as necessidades das crianças 
respeitando as demandas específicas de cada etapa do desenvolvimento. Isso nem sempre é fácil para 
os pais, que foram educados dentro dos moldes tradicionais. Por isso acredito que a melhor sugestão 
seja fazer isso de maneira compartilhada com outros pais, que têm esse mesmo desejo. Aqui no Brasil já 
existem alguns grupos onde pais e professores podem compartilhar suas dúvidas, dicas e sugestões de 
atividades e material como o Homeschooling Brasil e o Programa Famílias Educadoras, entre outros. 

  

 


