Concurso Literário “Raízes”

“Tal como uma árvore, alimentamo-nos das nossas raízes e
desenvolvemos a nossa própria individualidade. As nossas
raízes são os laços que nos ligam às nossas origens. Cada
um de nós é diferente por ter nascido numa determinada
família, num certo lugar ou país. As nossas raízes explicam
porque gostamos de uma coisa e não de outra, porque
preferimos o mar e não a montanha. As nossas raízes
explicam a nossa maneira de pensar, sentir e viver.”
Anónimo

Na sequência da colaboração desenvolvida ao longo dos últimos anos entre o Curso de Língua e
Cultura Portuguesas (LCP) e a Bibliothek der Kulturen da cidade de Frauenfeld, pretendíamos
desenvolver uma ação que promovesse a Língua Portuguesa na comunidade e valorizasse o trabalho
colaborativo institucional. Nasceu, assim, a ideia da realização de um concurso literário.

Embora idealizado no ano letivo transato, no âmbito das atividades extracurriculares do curso, por
razões de ordem logística, a sua concretização apenas foi possível no presente ano escolar com o
patrocínio do Camões, IP, da Bibliothek der Kulturen de Frauenfeld, da Porto Editora e da Livraria
LusoLivro de Zurique.

Subordinado ao tema “Raízes”, o concurso destinava-se aos alunos do curso de LCP dos níveis A2 a
C1, na modalidade prosa ou verso, devendo os participantes redigir os seus textos, referindo-se às
suas origens e ao sentido que representam na sua identidade e na construção da sua personalidade,
do seu “eu”.

Foi elaborado o regulamento, procedeu-se à divulgação e organização do processo de inscrições.

A sensibilização dos encarregados de educação para apoiarem os filhos neste evento iniciou-se de
imediato, através de reuniões ou abordagens menos formais. Foram efetuadas as inscrições dos
participantes e recolhidas as devidas autorizações dos pais. Na sala de aula, no âmbito da abordagem
ao texto literário e não literário, com o objetivo de consolidar conhecimentos quanto à tipologia de
textos a construir e motivar os alunos para uma participação ativa, foram propostas atividades de
escrita criativa à volta da temática origens, identidade, viver entre duas culturas.

O data foi então agendada para 15 de fevereiro
último. Entre as nove e as dezasseis horas, os 51
concorrentes, num universo de 80, apresentaram-se
nas instalações da biblioteca, como programado, e o
dia foi dedicado à produção literária.
As crianças e jovens deram asas à sua imaginação e
exprimiram em prosa ou em verso as emoções que
lhes iam na alma, exteriorizando o significado de
viver e crescer entre duas culturas “eu nasci e vivo
na Suíça. O meu coração bate em português” (Iris, 10 anos); o quão importante são para si as suas
origens portuguesas “A aterragem é sinónimo de que estou prestes a pisar o meu país de origem. Que
saudades... o meu coração bate mais forte, como se a cantar o fado estivesse (...)Sabe tão bem pisar
a calçada portuguesa e em cada virar de esquina ouvir o povo a falar a nossa língua de origem” (Erica
13 anos); os laços familiares “Minha família querida, sei que estou longe de vós, mas tenho-vos
sempre no meu pensamento” (Daniela, 12 anos); as tradições, as cores, os cheiros “Eu sou
transmontano e alentejano, o que me impressiona em Trás-os-Montes são as tradições e as
paisagens (...) o que me impressiona no Alentejo é a planície cheia de olivais, o monte do meu avô e
as pessoas. O que eu gosto em Portugal é o cheiro do mar” (Daniel, 12 anos); os sabores de Portugal
“Chaves, és a terra mais linda do mundo/Em ti, penso em cada segundo./Com o teu folar de carne
tradicional,/tens a melhor cozinha de Portugal”(Leandro, 17 anos); as viagens “Quando vou a
Portugal não vou de férias como vou a outros sítios, não. Vou para casa!” (Cindy, 15 anos); tudo num
misto de saudade e indefinição identitária motivada pelo que os prende ao lugar onde vivem e o que
os liga àquele de onde provêm “Não gosto só de Portugal/Também gosto muito da Suíça/sei que aqui
posso crescer/estudar e desenvolver. (Mariana, 13 anos).
A etapa seguinte foi tarefa do Júri constituído pela presidente da Biblioteca, Ana Maria Witzig, pelas
docentes do curso de português, Sara Teixeira e Maria da Luz Silva e pelas convidadas, Manuela
Miranda, educadora de infância e primeira professora de Língua Portuguesa de muitos dos
participantes, e Catarina Silva, ex-aluna dos cursos de LCP em Frauenfeld. O júri reuniu na manhã do
dia 1 de março para apreciar as produções e selecionar os premiados.

A cerimónia de entrega dos prémios teve
lugar na tarde do dia 8 de março e contou
com a presença da Senhora Coordenadora
do Ensino Português na Suíça, Doutora
Lurdes Gonçalves. Num primeiro momento
foi apresentado o vídeo retratando os
vários momentos do concurso literário e foi
através dele que demos a conhecer os
vencedores das quatro categorias: os 1.º,
2.º e 3.º prémios da categoria 1.º ciclo; os
1.º, 2.º e 3.º prémios da categoria 2.º ciclo; os 1.º, 2.º e 3.º prémios da categoria 3.º ciclo; e os 1.º,
2.º e 3.º prémios da categoria Ensino Secundário.
Os prémios foram oferecidos pela Porto Editora, pela Livraria
LusoLivro de Zurique e pela Bibliothek der Kulturen.

Após a cerimónia houve lugar a um pequeno lanche organizado pelas docentes e com a colaboração
dos encarregados de educação, um momento de convívio salutar entre as famílias, os concorrentes
premiados e os promotores.
Acreditamos que este concurso ajudou a aprofundar o conhecimento que cada aluno tem de si, da
sua história, da sua família e da sua terra natal. Numa análise preliminar dos textos produzidos,

as representações dos alunos acerca das suas origens são a família, a aldeia, a região e os
locais que visitam durante as suas curtas férias em Portugal, representações construídas pela
vivência de momentos significativos nessas estadias, em família, e, naturalmente, pelos

conhecimentos adquiridos ao longo dos anos de frequência do Curso de Língua e Cultura
Portuguesas.
As docentes,
Maria da Luz Silva
e
Sara Teixeira

