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RESUMO:
O objetivo deste minicurso é apresentar as principais definições e singularidades relacionadas
ao conceito de língua de herança e, especificamente, ao português como língua de herança
(PLH). Propomos traçar, brevemente, um panorama a partir do desenvolvimento do PLH em
todo o mundo, sua importância e implicações para a comunidade brasileira, os desafios
impostos para a manutenção da língua e, ainda, iniciativas de sucesso em diferentes países.
É nosso objetivo conscientizar a respeito da importância de manutenção de uma língua de
herança como forma de manutenção de uma cultura e de uma identidade, tanto na esfera
individual (no núcleo familiar) quanto na esfera coletiva (comunidade brasileira em todo o
mundo).
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