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A Escola de crianças da Raízes no contexto escolar suíço 

 

Os cursos de português e cultura brasileira oferecidos pela Escola Raízes fazem parte de uma 

proposta mais ampla do Departamento de Educação suíço de valorizar o desenvolvimento de 

competências multilíngues e multiculturais na formação das crianças e dos jovens das 

escolas públicas do país. Tal proposta tem como objetivo, além da integração bem sucedida 

dos alunos de outras nacionalidades, formar indivíduos com maior capacidade de se 

expressar em dois ou mais idiomas, de mover-se em diferentes culturas e de compreender e 

respeitar outros valores e normas. Os fenômenos da globalização e da mobilidade acentuada 

reforçam a importância do desenvolvimento dessas competências. 

 

Dentre os projetos apoiados com esses objetivos estão os “cursos de língua e cultura de 

origem” para alunos de outras nacionalidades. Esses cursos, além de ampliar as capacidades 

citadas acima, ajudam a criança a manter e a desenvolver sua língua ao incentivar seu 

aprendizado e a vivência de experiências socioculturais indissociadas desse aprendizado. 

Principalmente, permitem à criança cultivar o contato com os familiares e o país de 

referência e forjar sua identidade bicultural (ou multicultural), nela integrando as referências 

linguísticas e culturais e reforçando o sentimento de cidadania em relação ao seu país de 

origem. Promovem, também, a visão de que o bilinguismo (ou o plurilinguismo) é uma 

importante aquisição linguística,  intelectual e cultural  para o indivíduo e para a sociedade. 

 

Os cursos de língua e cultura de origem são oferecidos em várias línguas na maior parte dos 

cantões suíços, assim como em outros países europeus, através dos consulados e  

associações de cada comunidade. A Escola Raízes é a responsável desde 1997 anos pela 

realização dos cursos de Português do Brasil e cultura brasileira no cantão de Genebra e a 

única em toda a região da Suíça românica. 
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