
PROJETO-PILOTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS LÍNGUA DE HERANÇA (POLH)

Consulado-Geral do Brasil em São Francisco – Califórnia
 16, 17 e 18 de junho de 2011

JUSTIFICATIVA

A recente intensificação do interesse internacional pelo português falado no Brasil e 
pela cultura brasileira tem resultado não apenas no aumento do número de estudantes 
estrangeiros do português brasileiro, mas também na diversificação das modalidades de 
ensino da língua. 

As  unidades  da  Rede  Brasileira  de  Ensino  no  Exterior  (RBEx),  coordenada  pelo 
Departamento  Cultural,  bem  como  os  Institutos  e  Fundações  culturais  apoiados 
financeiramente  pelo  MRE,  registraram mais  de  30 mil  matrículas  em 2010,  o  que 
representa uma elevação de 11% em relação a 2009 e de 20% em comparação com 
2008. 

Os programas e ações do Departamento Cultural no âmbito da difusão e da promoção 
da língua portuguesa têm contemplado, tradicionalmente, o ensino de Português como 
Língua Estrangeira (PLE), voltado para alunos estrangeiros. 

Paralelamente ao crescimento da difusão de PLE, observa-se, no exterior, a expansão de 
práticas docentes com foco em Português como Língua de Herança (POLH), destinadas 
a  reforçar  os  vínculos  linguísticos  e  culturais  com  o  Brasil  de  descendentes  de 
imigrantes brasileiros, em particular crianças e adolescentes. 

De modo a contribuir para a difusão de nosso idioma e de nossa cultura junto a jovens 
brasileiros  no  exterior,  atividades  relacionadas  à  difusão  de  POLH  serão  incluídas, 
progressivamente  e  sem  prejuízo  da  atenção  conferida  à  promoção  de  PLE,  nos 
programas e ações do DC. 

Será realizado, no Consulado-Geral do Brasil em São Francisco, de 17 a 19 de junho de 
2011, projeto-piloto de Programa de Formação Continuada de Professores de POLH. 
Trata-se da primeira iniciativa do Itamaraty no sentido de apoiar e difundir, de modo 
sistemático, o ensino de Português como Língua de Herança. 

Motivam a celebração do projeto nos Estados Unidos (a) a demanda por capacitação de 
professores de português para brasileiros,  conforme o “Capítulo III  – Educação”  do 
“Plano  de  Ação  SGEB-CRBE  para  Implementação  da  Ata  Consolidada  de 
Reivindicações das Comunidades Brasileiras no Exterior”; (b) a presença, no país, de 
mais de 1.300.000 brasileiros (a maior comunidade de imigrantes); e (c) as experiências 
comunitárias locais em favor do ensino de Português como Língua de Herança, aliadas 
à necessidade de valorização e revigoramento da atuação – frequentemente voluntária – 
dos cidadãos neles envolvidos. 



OBJETIVOS

Geral

Promover a formação de professores de português como língua de herança (POLH), em 
pré-serviço  e  em  serviço,  com  base  nas  discussões  e  abordagens  pedagógicas 
contemporâneas para o ensino de línguas. 

Específicos

• Refletir sobre a área de atuação do POLH: especificidades, necessidades e problemas;
•  (re)conhecer  a  importância  da  língua  portuguesa  no  mundo  contemporâneo, 
especificamente a variedade brasileira como língua de cultura; 
•  compreender  as  relações  entre  língua,  cultura  e  identidade  no  processo  de 
ensino/aprendizagem de POLH;
• explorar a aproximação da língua portuguesa falada no Brasil e da cultura brasileira 
como meio de preservação e fortalecimento das identidades de professores e aprendizes; 
• explorar a interface entre a cultura brasileira e o ensino de POLH; 
• compreender as características do ensino de português a aprendizes em contexto de 
língua  de  herança,  notadamente  no  que  diz  respeito  ao  planejamento  de  cursos,  ao 
desenvolvimento  de  abordagens  específicas,  à  seleção  e  elaboração  de  materiais 
didáticos e à avaliação de aprendizagem; 
• proporcionar experimentações a partir da elaboração de planejamentos  de cursos e 
elaboração de materiais didáticos para o ensino de POLH; 
• abordar temas relacionados ao ensino de línguas estrangeiras: a gramática na sala de 
aula;  o  ensino  de  leitura  e  produção  de  textos  em  LE;  o  desenvolvimento  da 
competência oral (compreensão e produção) etc.; e
• trabalhar estratégias para o desenvolvimento de competências do professor de POLH 
na contemporaneidade.

PÚBLICO-ALVO

Serão admitidos cerca de 35 participantes que possuam as seguintes qualificações: 

a) professores com formação na área de Letras (Língua Portuguesa, Linguística e/ou 
Linguística Aplicada); 
b) profissionais de outras áreas que contem com experiência no ensino de PLE ou de 
POLH;
c) professores em formação ou em estágio inicial de atuação no segmento de PLE ou 
POLH; e
d) interessados que tenham alguma experiência no ensino de português ou que sejam 
capazes de se integrar em atividades a ele relacionadas. 

O curso estará aberto a interessados de todas as regiões dos Estados Unidos, embora 
seja concedida preferência, nesta etapa, a inscrições de residentes nas jurisdições dos 
Consulados-Gerais em São Francisco, Los Angeles e Houston. 



METODOLOGIA

- Aulas expositivas e participativas, que privilegiem a cooperação e a produção conjunta 
de conhecimentos; 
- aulas práticas, nas quais os participantes aplicarão os conhecimentos introduzidos em 
sala  de  aula  no  desenvolvimento  de  análises  e  na  elaboração  de  planejamentos  e 
materiais;
- leituras individuais e em grupo, análise e discussão de textos específicos do curso; 
- elaboração de atividades programadas e extraclasse; e
-  manutenção  de  um  canal  on-line para  discussão,  troca  de  informações  e 
esclarecimento de dúvidas.

CARGA HORÁRIA

A carga horária total da formação é de 20 horas, distribuída em três dias e partilhada por 
dois professores doutores com ampla experiência em formação docente, os quais, além 
da preparação das aulas, realizarão o planejamento dos módulos, a seleção e a produção 
dos materiais teóricos, a seleção e a produção dos materiais práticos, além da orientação 
in loco das atividades desenvolvidas pelos participantes.

PROFESSORAS FORMADORAS

Professora Doutora Edleise Mendes (UFBA)
Professora Doutora Maria Luisa Ortiz (UNB)

CERTIFICAÇÃO 

•  Os  participantes  receberão  a  certificação  do  CURSO  DE  FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES DE PORTUGUÊS LÍNGUA DE HERANÇA 
emitida pela Universidade de Brasília.

INSCRIÇÕES

Currículos de candidatos poderão ser enviados ao endereço eletrônico da Divisão de 
Promoção  da  Língua  Portuguesa  –  DPLP (dplp@itamaraty.gov.br)  até  03/06/11.  Os 
candidatos escolhidos serão notificados de sua seleção por correio eletrônico.

O curso é gratuito.

LOCAL 

Consulado-Geral do Brasil em São Francisco
300 Montgomery Street, Suite 300
San Francisco, CA 94104
Telefone: (415) 981-8170
Fax: (415) 986-4625
Endereço eletrônico: brazilsf@brazilsf.org

mailto:brazilsf@brazilsf.org


CRONOGRAMA

Sexta-feira, 17/06/11 (6 horas)
14h – 16h 30m - Abertura: apresentação do curso e dos participantes.

-O contexto de ensino de português como língua de herança (POLH): 
características e especificidades.
-O português brasileiro e as suas relações com a cultura e a 
identidade nacional.
- Relato da experiência dos professores participantes do curso.

Profa. Dra. Edleise Mendes
Profa. Dra. Maria Luisa Ortiz

16h 30m – 17h Intervalo
17h – 20h - Atividade: registro por escrito da aula típica dos professores.

- Competências e abordagem de ensino do professor de POLH.
- Perspectivas interculturais para o ensino de POLH.

Profa. Dra. Edleise Mendes
Profa. Dra. Maria Luisa Ortiz

Sábado, 18/06/11 (8 horas)
9h – 13h
(com  breve 
intervalo  às 
11h)

- Retomada da atividade de registro dos professores (aula típica).
- Análise da abordagem de ensinar dos professores.
- Leitura, escrita, oralidade e análise linguística no ensino de POLH.

Profa. Dra. Edleise Mendes
13h – 15h Intervalo para almoço
15h  –  19  h 
(com  breve 
intervalo  às 
17h)

Planejamento de cursos para o ensino de POLH.

Profa. Dra. Maria Luisa Ortiz

Domingo, 19/06/11 (6 horas)
9h – 12 h - Elaboração de materiais didáticos para o ensino de POLH.

- Novas tecnologias para o planejamento de cursos e a elaboração de 
materiais para o ensino de POLH (aspectos introdutórios).

Profa. Dra. Edleise Mendes
Profa. Dra. Maria Luisa Ortiz

12h – 12h 30m Intervalo
12h 30m – 15h - A avaliação de aprendizagem no processo de ensino de POLH.

- Avaliação do curso pelos professores e por toda a equipe.

Profa. Dra. Edleise Mendes
Profa. Dra. Maria Luisa Ortiz




