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Quero-Quero AG: integração para crianças bilíngües
TEXTO: DANUZZA RODRIGUES DE MENDONÇA

O grupo de crianças da DBG Sektion Rhein-Ruhr foi um dos premiados do Programa "Kika" em
junho de 2006
grupo de crianças "QueroQuero", sob o teto da DBG
Sektion Rhein-Ruhr, foi criado em junho de 2003, com o objetivo
de dar a crianças bilíngües a oportunidade de integração e identificação
num grupo, cujos participantes vivenciam o aspecto da biculturalidade na
própria família; exercício da língua
portuguesa; aquisição de informações
sobre o Brasil de forma lúdica e participativa.

O

A proposta inicial foi destacar os
aspectos importantes de cada uma das
cinco regiões brasileiras, através de
uma viagem fictiva e interativa pelo
país. Nos encontros realizados uma
vez por mês, em Kaiserswerth-Düsseldorf, são trabalhados temas diversos, de maneira a aprofundar o conhecimento que as crianças já possuem

Bolas estilizadas com informações sobre as regiões brasileiras
ou introduzir novos temas relacionados ao Brasil. A coordenação do
grupo é formada por quatro profissionais de áreas diversas, como psicologia, arquitetura, restauração, educação artística e magistério, que
fazem aqui um trabalho voluntário.
Ao optar por métodos que levem as
crianças a "sentir"e "vivenciar" um

A coordenação do grupo Quero-Quero AG
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Brasil territorialmente distante, são
aplicados em todos os encontros e atividades mecanismos didáticos baseados nos cinco sentidos.
Através da musicalidade, da leitura,
da expressão corporal, do reconhecimento tático, das artes plásticas, da
comemoração de datas festivas e da
degustação de comidas típicas são
desenvolvidos pequenos projetos, de
forma a incentivar e intensificar o
interesse pelo Brasil, pela língua e cultura.
Nesse sentido, aproveitando a Copa
2006 na Alemanha e a ligação do Brasil com o futebol, foi desenvolvido um
projeto sobre o assunto. Como síntese
do trabalho realizado nos últimos
anos, planejou-se a execução de bolas
estilizadas, que poderiam ou não ser
utilizadas como luminárias, contendo
importantes informações visuais sobre
as cinco regiões sócio-culturais brasileiras. Esse trabalho, que já foi premiado num concurso nacional realizado pela TV infantil KIKA, agora será
registrado em um livro para crianças.
A idéia é oferecer a outras crianças,
que vivam no exterior, bilíngues ou
não, o acesso a informações sobre o
Brasil numa linguagem que lhes seja
adequada. Da mesma forma, o livro
poderá ser um instrumento didático
para grupos de pais, escolas ou outras
instituições afins, auxiliando-os na
difusão da cultura brasileira. n
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