


- Pesquisadores do mundo todo
procuram nossa biblioteca, incluin-
do brasileiros - explica a professo-
ra Flanzer.

A UT tem ainda o Performing
Arts Center (PAC), que costuma
convidar artistas brasileiros para
shows e palestras. Entre os que já
passaram pelo PAC, destacam-se
Caetano Veloso e o Grupo Corpo,
Gilberto Gil, entre vários outros ar-
tistas, irá se apresentar pelo mesmo
programa em março de 2010.

Segunda língua
A preocupação é oferecer cursos

modernos e atuais, antenados com o
cotidiano brasileiro, de modo que os
alunos que vão ao Brasil estejam em
sintonia com a cultura do país.

- Até mesmo programas de te-
levisão brasileiros e vídeos do You-
tube são usados em sala de aula -
conta Flanzer.

Devido a esse cuidado, a UT pro-
duz boa parte do seu material didá-
tico, como livros e apostilas.

— Desde cedo percebemos que os
livros de português como língua es-
trangeira deixam a desejar — explica
a coordenadora, que prevê para es-
te ano a abertura de mais duas tur-
mas de cursos.

Esse crescimento surpreende tan-
to os americanos quanto os brasilei-

ros e um dos motivos é a constatação,
comum em profissionais do mundo
todo, de que o domínio de apenas
uma língua estrangeira não dá ne-
nhuma vantagem na hora de brigar
por uma vaga no cada vez mais con-
corrido mercado de trabalho.

— Senti que precisava de uma se-
gunda língua e me interessei pelo
português por achar que seria mais
fácil aprender — conta a jornalista
e estudante Ph.D. em antropologia
Bárbara Abadia.

Muitos alunos têm interesse espe-
cífico no Brasil, como estudantes de
história brasileira, ou simplesmente se
interessam pela cultura. Joe Randel,
diretor do programa Performing Arts
Center da UT, se interessou pelo es-
tudo do português devido a sua paixão
pela música brasileira, desde a erudita
até a popular e a folclórica.

Apesar de já falar espanhol, Ran-
del considera o português mais inte-
ressante pela musicalidade.

- Quando comecei a estudar a
cultura brasileira, percebi logo o
papel importante que a música tem
na vida cotidiana no Brasil - con-
ta Randel, para quem os brasileiros
têm muito mais música em suas vi-
das do que os americanos.

Mas nem tudo são flores para os
americanos. Para Randel, os ver-
bos em português têm uma conjuga-
ção muito complexa. Ele também se
queixa de outro obstáculo na hora de
conversar com brasileiros, e mesmo
para entender algumas músicas.

- É incrível como gostam de usar
gírias novas; isso dificulta o entendi-
mento - comenta.

Profissão
Boa parte dos alunos estuda por-

tuguês de olho no crescimento pro-

fissional. Já houve casos de alunos,
relata Flanzer, que escreveram para
lhe agradecer, pois o fato de falar
português os ajudou a arrumar um
bom emprego. Há também estu-
dantes de países que são parcei-
ros comerciais do Brasil, como o
costarriquenho Pablo Loaiciga,
da graduação de business, que
planeja voltar a seu país e atuar
na área econômica.

- A Costa Rica tem fortes laços
comerciais com o Brasil e o apren-
dizado da língua vai ser muito útil
em meu país — explica Loaiciga,
um dos muitos alunos que já são
fluentes em espanhol e que opta-
ram pelo português devido à faci-
lidade de aprendizado. Mas ainda
que a semelhança entre as palavras
nos dois idiomas facilite, por outro
lado a conjugação dos verbos irre-
gulares é um empecilho, relata o
costarriquenho. Os falantes de es-
panhol representam 50% dos estu-
dantes de português.

—Nos últimos anos o Brasil entrou
muito em evidência aqui nos EUA -
conta a professora Vivian Flanzer.

Há muitos alunos interessados
no futebol, na arquitetura brasileira
e nas artes em geral, e até um dou-
torando em física quântica. Alunos
de antropologia ou história do Bra-
sil também são comuns.

— O que eu percebo é que muita
gente se aproxima do Brasil por al-
gum aspecto e acaba se encantan-
do com o país, o que desperta o in-
teresse em se aprofundar no estudo
da língua — afirma.

Diante do interesse dos texanos,
hoje se pode dizer que estudar por-
tuguês nos EUA é cool, gíria usada
para referir-se a algo que é legal e
está na moda.
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