


NOME
FRANCELINO GOMES

IDADE 28

ORIGEM Bissau
(Guiné-Bissau, África)

O QUE FAZ estuda
enfermagem no Centro
Universitário Adventista
de São Paulo (Unasp)

TEMPO DE BRASIL
cerca de dois anos e meio

O MELHOR o sotaque
brasileiro e as brasileiras

O PIOR a visão estereotipada
que os brasileiros têm da
África e a pressa dos paulistanos,
"que trabalham demais"

Q uem matou Odete Roitman? Esse mistério
também prendeu Francelino Gomes, no ou-

tro lado do Atlântico, à trama de "Vale Tudo". Mo-
rador de Guiné-Bissau, na costa oeste da África,
era por meio das novelas que ele formava suas
primeiras impressões sobre o Brasil.

Ao chegar ao país, o mistério que encontrou foi
outro: o povo que viu nas ruas de São Paulo era di-
ferente daquele retratado na televisão. "Eu acha-
va que vocês eram mais brancos."

Não demorou muito para Francelino perceber
que a imagem que os brasileiros têm da África
também é um pouco distante da realidade. A mui-
tos, precisou explicar que o continente não abriga
uma cultura homogênea: cada grupo tem seu tipo
específico de música, dança, culinária...

"No meu país, o cardápio inclui muito arroz e
peixe. No Cabo Verde, é o feijão. Em Angola, a fa-
rinha de mandioca." E o cardápio brasileiro? Fran-
celino brinca: chocolate. "A primeira vez que eu vi
um ovo de Páscoa no mercado, achei que era fei-
to de qualquer'outra coisa. É muito chocolate pa-
ra uma pessoa."

Ressaltadas as diferenças entre os países africa-
nos, Francelino precisa convencer seus ouvintes de
que lá as pessoas não vivem num eterno safári.

"Sempre que digo que sou africano, perguntam
se eu vivia no meio de girafas e leões. E sabe
quando eu vi um leão pela primeira vez na minha
vida? Num zoológico no Paraná!"

Em São Paulo, foi a fauna doméstica que o sur-
preendeu: cachorros sendo tratados com mil mi-
mos, com xampu, biscoito, roupinha... "O povo lá
em Guiné-Bissau não tem o hábito de ter cachor-
ro. Também pudera, como vão dar comida e mé-
dico para os animas se, muitas vezes, isso falta
para eles próprios?"

Os problemas sociais de Guiné-Bissau foram,
na verdade, um dos motivos que estimularam
Francelino a vir estudar enfermagem no Brasil.
"Cresci numa vila em que o atendimento à saúde
era muito precário. Só tinha um posto de saúde
onde nem sempre havia remédio. Aqui, o ensino
tem mais qualidade e o acesso a materiais é mui-
to maior", diz o estudante, que sonha aplicar, em
Guiné-Bissau, o que aprendeu no Brasil.



NOME
EDUARDO
ARIEL PONZIO

IDADE 29

ORIGEM
General Cabrera
(Argentina)

O QUE FAZ
doutorado em
química na USP

TEMPO DE BRASIL
quatro anos

O MELHOR "a rua
25 de Março, o
paraíso para quem
vive de bolsa"

O PIOR "a carne é
dura; os eventos
culturais, caros,
e os gratuitos têm
filas enormes"

A primeira experiência tipicamente paulistana de
Eduardo foi um congestionamento. Detalhe: ele

ainda não havia nem sequer colocado os pés no Bra-
sil. O aeroporto de Cumbica estava tão lotado que o
avião precisou ficar dando voltas à espera da autori-
zação para aterrissar. Pela janelinha, Eduardo olhava
a imensa mancha urbana abaixo de si e só conseguia
pensar em uma coisa: "Que monstro".

Quatro anos depois, ele continua a se chatear com
os engarrafamentos e a considerar São Paulo um
monstro -mas um monstro de que aprendeu a gostar.
"Aqui tem absolutamente tudo, tanto do lado bom co-
mo do lado ruim. Vi um show gratuito do Gilberto Gil e
da Rita Lee no Ibirapuera, que foi maravilhoso. E tam-
bém vi três meninos apontando uma arma para um
motorista quando voltava de um jogo de futebol."

Futebol? Sim. Eduardo aprendeu com colegas de
república a torcer pelo Corinthians -nenhuma rela-
ção com Tevez, garante- e contesta a famosa rivali-
dade entre Brasil e Argentina. "Todo dia eu recebia
no e-mail umas cinco piadas de argentino. Algumas
bem rudes."

Mas também foi pela internet que ele começou a
trocar mensagens sobre poesia com uma brasileira,
professora de português. A amizade levou ao casó-
rio, no mês passado.

O primeiro contato com o Brasil aconteceu quan-
do José Carlos Valdez, o Zeca, ainda era crian-

ça. Aos seis anos, o garoto ganhou da mãe uma lan-
cheira que fazia um tremendo sucesso na escola. Ne-
la, a imagem clássica de Pelé socando o ar.

"Acho que um ano depois a lancheira já não existia,
mas aquela representação da vitória relacionada ao
Brasil ficou guardada na minha memória", conta.

Quase 20 anos depois, a imagem da merendeira
passa a fazer mais sentido. "No México, nós gostamos
muito de futebol, mas aqui ele exerce um fascínio mui-
to maior. É algo contagiante e perceptível aos olhos de
qualquer estrangeiro", diz, em português fluente.

Na Cidade do México, onde morou antes de vir para
cá, "Cidade de Deus", de Fernando Meirelles, e "Ca-
randiru", de Hector Babenco, o ajudaram a compreen-
der a violência e a desigualdade social que tanto re-
percutem lá fora.

"Quando cheguei aqui, sabia exatamente o que podia
ou não podia fazer. A música, os filmes, tudo isso me
ajudou. A dinâmica de vida é bem parecida com a da Ci-
dade do México. Os problemas são semelhantes, a cor-
rupção na polícia e na política idem."

Zeca divide um apartamento próximo à Faap com
três estudantes chineses e a namorada, também me-
xicana, que está em São Paulo há cerca de três meses
e trabalha como voluntária numa ONG.

Zeca diz que ainda não conseguiu entender como
uma cidade com tanto espaço para crescer horizon-
talmente, só se expande para cima: "Tem muito prédio
em São Paulo. Acho isso um pouco sufocante".

NOME
JOSÉ CARLOS
VALDEZ

IDADE 25

DE ONDE VEM
Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas (México)

O QUE FAZ
publicidade na Faap

TEMPO DE BRASIL
seis meses

O MELHOR
o povo brasileiro

O PIOR
a desigualdade;
"como um país tão
grande e rico pode
ter uma diferença
social tão gritante?"

DIFÍCIL lidar
com a burocracia
brasileira ("não
que no México
ela não exista")



Assim como Jordi, um grupo ca-
da vez maior de estrangeiros tem
descoberto as dores e as delícias do
país in loco. Eles vêm estudar em
escolas, universidades e até em
campos de futebol -há programas
voltados exclusivamente para quem
quer aprender as manhas brasilei-
ras em campo.

O país ainda está longe, em todos
os sentidos, da Nova Zelândia ou da
Austrália (destinos em alta entre os
intercambistas) aos olhos dos estu-
dantes internacionais. Mas as insti-
tuições de ensino já captam uma
tendência de crescimento.

Os números oficiais do setor ain-
da são escassos. O Ministério das
Relações Exteriores, por exemplo,
não tem informação consolidada
sobre a quantidade de vistos para
estudantes emitidos no ano passa-
do. É do ensino superior que vêm os
primeiros dados nacionais.

Uma pesquisa desenvolvida com
44 entidades ao longo do ano passa-
do pelo Faubai (Fórum das Assesso-
rias das Universidades Brasileiras
para Assuntos Internacionais) mos-
trou que 75% delas tinham estudan-
tes estrangeiros na graduação. Na
pós-graduação, quase metade das
instituições têm "forasteiros".

"Nos últimos dois anos, a idéia de
recepcionar estrangeiros está se for-
talecendo no meio universitário",
diz Luciane Stallivieri, presidente do
Faubai. Por enquanto, o que se ava-
lia, segundo ela, é que a maioria se
divide entre americanos e europeus,
principalmente espanhóis e portu-
gueses. "Os chineses começam a
responder por uma parcela signifi-
cava, devido ao fortalecimento da
cooperação sino-brasileira", diz.

Se a grama do vizinho costuma
ser mais verde, há quem considere
o Brasil um país de oportunidades,
com papel de destaque na América
Latina e de grande potencial eco-
nômico. "Cinco anos atrás, comecei
a ouvir falar da economia brasileira
e resolvi aprender português. Co-
nhecer o país é indispensável na

11

J ordi se adaptou facilmente B certos pra-
zeres brasileiros: virou fã de feijoada

-mesmo sem saber exatamente o que vai
dentro da panela-, deliciou-se com a coxinha
de frango de um botecão na avenida Ibira-
puera e adora o som do rapper carioca Mar-
celo D2, tanto faz se compreende as rimas
ou não (e nesse aspecto não difere muito de
outras jovens nativos).

Mas um costume brasileiro o garoto alemão
não conseguiu assimilar: a falta de liberdade
para circular sozinho pe-
la cidade.

Logo que chegou a
São Paulo, depois de ter
sido "adotado" por uma
família do Brooklin (zona
sul], Jordi foi "fagocitado"
pela mesma bolha prote-
tora que isola outros ado-
lescentes de classe mé-
dia dos perigos urbanos.
O único transporte públi-
co que o garoto conheceu
foi o ônibus da escola.

Em sua terra natal,

NOME
JORDI BAUER

IDADE 15

ORIGEM Karlsruhe
(Sul da Alemanha)

O QUE FAZ
estudante do segundo
ano do ensino médio do
colégio Humboldt

TEMPO DE BRASIL
sete meses

O MELHOR "as garotas
brasileiras. Não há
barreiras para se
comunicar com elas, são
mais calorosas e dão até
beijinhos na bochecha"

O PIOR a falta de
liberdade por causa da
insegurança

DELÍCIA comer feijoada
e coxinha de frango

com cerca de 280 mil habitantes, ele carre-
gava a chave de casa e andava pelas ruas tran-
qüilamente, fosse dia ou noite. "Eu pegava bon-
de sozinho e ia para os lugares. Aqui, tem
sempre que ter um pai ou uma mãe levando a
gente de carro", reclama.

Como a maior parte dos entrevistados para
esta reportagem, Jordi descobriu o Brasil atra-
vés de um brasileiro, o estudante Markus Fäus-
tle, 16, filho de uma brasileira com alemão, que
estudou em Karlsruhe no ano passado.

As restrições do ir e vir certamente não
eram tema das conversas de Markus e Jordi
quando os dois estudavam na Alemanha.
"Conforme eu ouvia o Markus, ficava imagi-
nando como seria o Brasil, porque, antes de-
le, só sabia que tinha, uma grande floresta,
praias e Carnaval", conta, em alemão mistu-
rado com inglês (embora entenda algumas
frases em português).

E o país real corresponde ao imaginário?
"É até um pouco melhor", responde. "O jeito
como as pessoas me tratam, o Sol, o fute-
bol... Por mais comuns que possam parecer
para os brasileiros, essas coisas mexem com
a gente", diz.
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NOME
SARA JOANNA GOULD

IDADE 21

DE ONDE VEM Nova York (EUA)

O QUE FAZ
relações internacionais na PUC

TEMPO DE BRASIL dois meses

O MELHOR "a esperança dos
brasileiros, o espírito de tocar as coisas para
frente mesmo diante de tanta penúria"

O PIOR "o que me surpreende não
é a pobreza, comum na América Latina,
mas sim a riqueza, o número de
milionários num país como o Brasil"

DIVERTIDO a alegria e a festividade
que tomam conta da noite paulistana

"COMO, NUM PAlS DOMINADO POR TANTA CORRUPÇÃO POLÍTICA, A POPULAÇÃO

NÃO REAGE CONTRA ELA? OS JOVENS SÓ SE MANIFESTAM QUANDO ENFRENTAM

ALGUM PROBLEMA NA FACULDADE, ALGO QUE OS AFETA DIRETAMENTE"

O s EUA planejam colocar em ação
um audacioso plano do presiden-

te George W. Bush de invadir a Vene-
zuela para tirar do poder a maior amea-
ça à democracia latino-americana, Hu-
go Chávez. Pelo país vizinho, as tropas
norte-americanas vão chegar e dominar
a Amazônia.

Não se trata de uma ação mirabo-
lante conduzida pelo Pentágono. "O 'rou-
bo' da floresta pelas tropas americanas
é dado como certo por alguns brasilei-
ros, que me perguntam quando isso vai
acontecer", conta Sara.

Em suas andanças pelo mundo, a es-
tudante tem escutado os mais diferen-
tes tipos de retórica antiamericana,
principalmente após o 11 de Setembro,
mas jamais algo tão disparatado como
em São Paulo, afirma.

"Respeito e compreendo a opinião
das pessoas contrárias às políticas nor-
te-americanas", diz ela. "Só que, por
mais absurda que a teoria pareça, é
mais uma contribuição para eu enten-
der como o mundo vê os Estados Uni-
dos", explica.

Filha de uma administradora de rádio
e de um psicólogo de Nova York, Sara
queria fazer ciência política, mas optou
por relações internacionais. Antes de
entrar na faculdade de Washington, a
garota norte-americana estudou na Bél-
gica e na Espanha. Durante o curso su-
perior, morou seis meses em Paris, cin-
co em Lima e outros três em Buenos
Aires. Fala francês e espanhol com
fluência e "se vira" no português.

"Conheci uma brasileira, filha de baia-
no com espanhola, quando eu tinha uns



três ou quatro anos", lembra. "Volta-
mos a nos encontrar dividindo o quarto
na faculdade, aos 18 anos. Ela se tor-
nou uma das minhas melhores amigas.
Como sempre falava muito do Brasil,
acabou despertando a minha curiosida-
de", conta.

O que pesou na decisão de vir para
São Paulo? "A importância do país na
América Latina. O Brasil vai se desta-
car no futuro como um dos mais pode-
rosos do globo", acredita Sara.

Em São Paulo, a estudante acha que
não é possível ter uma percepção real
do país nem do modo de vida dos bra-
sileiros. "Pegue como exemplo os Jar-
dins, meu lugar favorito na cidade. É
um bairro cosmopolita, com gente de
toda parte, cafés, restaurantes, é óti-
mo para caminhar e tem uma rua de
consumo de luxo para ricos", diz. "A
maioria das pessoas que conheço só
circula por áreas da cidade como essa,
onde não existe favela. Talvez por isso
elas acabem se esquecendo da pobre-
za", observa.

conjuntura econômica mundial",
acha o chinês Zhang Guan Cheng,
20, estudante de português na Faap
e formado em administração.

Mas se a auto-estima do país
nunca esteve tão em baixa (ou já?)
do lado de cá da fronteira, como o
nosso reflexo estrangeiro pode pa-
recer tão promissor?

O argentino Eduardo Ariel Pon-
zio, que faz doutorado em química
na USP, conta que há alguns anos
era capaz de definir o país em qua-
tro palavras: praia, calor, samba e
Carnaval. "Eu achava essa imagem
legal. Hoje, não acho. Aqui tem coi-
sas muito melhores, como a quali-
dade das universidades. Lamenta-
velmente, não é isso que o país ven-
de para o exterior."

Ou não era. No ano passado, a
Embratur criou o Bureau de Inter-
câmbio, na tentativa de redesenhar
a cara do Brasil lá fora. No site cria-
do pelo novo órgão (www.studyin-

brazil.org.br), o Nordeste é apre-
sentado como a terra de poetas, es-
critores e intelectuais, e não só co-
mo um reduto de belas praias, e a
Amazônia é citada como "meca" da
exploração científica.

Enquanto essas ações engati-
nham, a propaganda boca-a-boca
parece ser o método mais eficaz de
atração. Todos os entrevistados nes-
ta reportagem, por exemplo, fica-
ram tentados a vir para cá depois de
conhecer alguém que nasceu ou
morou no Brasil.

Talvez porque o carimbo de "exó-
tico" e "festivo" ainda possua con-
tornos firmes. Ou então porque, de
fato, o desenvolvimento do ensino
-particular, é bom lembrar- come-
ce a reverberar. De qualquer forma,
é ótimo que os visitantes venham
descobrir com os próprios olhos. Só
é pena que, em boa parte das vezes,
a descoberta apenas sublinhe o di-
tado. Por fora, bela viola... •
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