


ne na Inglaterra
U m inglês falado com diversos

sotaques, misturado a deze-
nas de outros idiomas, é o que

dá o charme cosmopolita de Lon-
dres. Segundo o livro Multilingual
Capital (Capital Multilíngue, 2000)
são falados mais de 300 idiomas
na capital britânica, só entre as
crianças em idade escolar. O por-
tuguês está entre os 15 mais co-
muns, fato que não surpreende,
já que são estimados 60 mil bra-
sileiros na terra da rainha.

Uma amostra dessa realidade tu-
piniquim no coração da Inglaterra, e
da vitalidade do idioma no ambiente
londrino, está retratada no filme Jean
Charles. Estrelado por Selton Mello,
o longa foi lançado mês passado no
Brasil, inspirado nos últimos dias do
eletricista mineiro morto pela polí-
cia britânica em 2005, após confun-
di-lo com um terrorista. Apesar do
episódio trágico, a história registra
de forma quase documental o coti-
diano dos estrangeiros espalhados
por uma cidade que conta com imi-
grantes do mundo todo.

Tais densidade e dispersão seriam
um empecilho a quem busca inte-
gração com os de sua comunidade
e contato com outros estrangeiros e
londrinos. Não fosse a internet.

Há uma febre britânica de sites
de relacionamento especializados no
intercâmbio de idiomas. Ao menos
cinco deles criam comunidades em
que estrangeiros residentes na Ingla-
terra, como a comunidade brasileira,
ensinam o próprio idioma em troca
de aprender outras línguas.

Embora o Reino Unido conte

com quatro centros de língua por-
tuguesa (Leeds, Newcastle, Oxford,
na Inglaterra; e Edimburgo, na Es-
cócia) e haver docentes de português
europeu ligados ao Instituto Camões
em mais 13 universidades britânicas,
o ensino do idioma na Inglaterra é
considerado concentrador e pou-
co acessível. Daí o crescimento da
oferta on-line para o cidadão comum
com urgência no aprendizado.

Em geral, sites de troca de idio-
mas funcionam como uma comu-
nidade virtual com interessados em
conversas a distância, bate-papos, e-
mails, mensagens instantâneas, en-
tre outras formas de comunicação.

Um dos maiores e mais antigos
do gênero, o Gumtree ganhou fama
por seus anúncios de aluguel de ca-
sas, apartamentos e repúblicas es-
tudantis, desde que foi lançado há
nove anos. Mas reserva espaço bem
mais generoso à linguagem dos ex-
patriados. Além de serviços a comu-
nidades virtuais, que vão de classifica-
dos amorosos aos de objetos perdidos,
uma seção chamada skills/language
swap [habilidades/troca de línguas]
virou o mapa da mina para os inte-
ressados em "trocar" idiomas e outras
habilidades e conhecimentos.

Criada em março de 2006, a se-
ção dedicada a idiomas no Gumtree
recebe quase 2 mil anúncios por se-
mana. Entre as línguas mais popula-
res, como o inglês, o espanhol, o ja-
ponês, o francês e o alemão, o portu-
guês costuma ter uma média de um
anúncio por semana. O que significa

uma cobertura de mais de 60 cida-
des em seis países (Reino Unido,
Irlanda, Polônia, Austrália, Nova
Zelândia e África do Sul), por meio
do site que permite a imigrantes
aprender idiomas em troca de en-
sinar o seu a interessados.

Dos concorrentes, o site VoxSwap
é o mais recente (lançado no início
do ano passado), mas já contabiliza
3,5 mil usuários cadastrados. Para
o jornalista free-lancer Sean Har-
grave, 39 anos, cofundador do ser-
viço, o português é um idioma bas-
tante popular, pois há "centenas de
pessoas querendo aprendê-lo e, na
mesma proporção, querendo trocar
português por inglês". Hargrave afir-
ma que tamanho interesse se deve
a pessoas querendo passar férias em
Portugal, além de o Brasil ser visto
como uma economia com enorme
potencial de crescimento.

A jornalista Patrícia da Rocha
Coutinho, 36 anos, trocou São
Paulo por Londres, em outubro do
ano passado, para melhorar seu in-
glês, mas descobriu que não é tão
fácil assim ter contato com o idio-
ma de Shakespeare.

— Aqui, há muitos brasileiros e
ouço muito o português. Achei que
fazer language swap seria uma forma
de ter contato com pessoas que só
conseguem se comunicar comigo em
inglês - afirma Patrícia, cujo anún-
cio recebeu seis respostas.

Os brasileiros usam serviços co-
mo esse para aprender idiomas e
manter contato com outros imigran-



tes de idioma português e outras lín-
guas. Em troca, ensinam português
on-line. Por isso, tendem a ter cau-
tela ao iniciar relacionamentos vir-
tuais em Londres. Preferem não citar
no anúncio se são homens ou mulhe-
res (escrevem apenas brazilian, sem
definir o sexo) e ignoram respostas
que tenham conotação sexual.

Contatos
Um dos parceiros de Patrícia no

language swap é o analista de siste-
mas Nathan Robertson, 28 anos. Ele
conta que, no passado, ajudou mui-
ta gente com o inglês, mas essa é a
primeira vez que aprende outro idio-
ma em troca.

- Viajo com freqüência a turis-
mo e a negócios e sempre sinto falta
de falar o idioma local — diz o ana-
lista Robertson,

O advogado Shuab Parvez, 30
anos, nascido em Londres e filho de
imigrantes de Bangladesh, colocou
um anúncio no Gumtree querendo
aprender português para ir ao Rio de
Janeiro em dezembro passado. Rece-
beu cinco respostas e selecionou as
pessoas levando em conta a localiza-

ção geográfica, a conveniência, a dis-
ponibilidade de horário e a idade.

— Espero agora descobrir mais so-
bre a música. Inspirei-me após ler o
livro Brazil, de John Updike - diz.

Desejo de aprender
Variam os motivos que levam

ingleses como Parvez e outros es-
trangeiros residentes em Londres a
aprender português: desde um hobby
à condição de potenciais turistas no
Brasil, de interesse profissional a fãs
da cultura brasileira ou aqueles que
têm pais ou parentes portugueses.

O analista em telecomunicações
Stephen Wilson, 27 anos, fez curso
de português por três meses no co-
meço do ano e, agora, respondeu a
um anúncio de language swap para
praticar conversação. A primeira ex-
periência de language swap de Ste-
phen não foi pela internet, mas sim
com um anúncio na universidade,
trocando inglês por espanhol, quan-
do morava em Manchester, a 250 km
a noroeste de Londres.

Ele trabalha escrevendo sobre o
mercado de banda larga e TV a ca-
bo em diferentes países, e chegou a
morar em Lisboa ensinando inglês,
mas não conseguiu aprender uma
única palavra de português.

- Tento agora compensar o tem-
po perdido naquela época e mostrar
que é possível aprender com os pró-
prios erros — admite.

Longe de se consti tuir em
portais de encontros, experiên-
cias on-line do gênero têm vira-
do uma opção de aprendizado em
Londres. De um meio para fazer
novas amizades, terminam por se
revelar um caminho para a am-
pliação do português.
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