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esmo com a economia bra
sileira se expandindo em 
ritmo galopante na década 
de 70, nas salas de aula da 

Universidade Colúmbia. em Nova York, 
o Brasil era visto como o que sempre 
fora: "o país do futuro". O ceticismo 
dos catedráticos acerca das potenciali
dades brasileiras ancorava-se numa lis
ta sólida de argumentos: a instabilidade 
das instituições, a baixa produtividade 

da economia, a pasmaceira na produ
ção científica, o papel secundário dos 
brasileiros no jogo de forças interna
cional. Essa leva de acadêmicos — aos 
quais se deu a alcunha de brasilianistas 
— compôs a primeira geração de ame
ricanos a debruçar-se sobre o Brasil de 
forma sistemática, alguns até fincando 
residência temporária no país e apren
dendo o português. A nação que eles 
descreveram, uma ditadura militar ato
lada em maus indicadores sociais, des
pertava a curiosidade pela diversidade 

cultural e pelo gritante atraso em com
paração aos Estados Unidos, ainda que 
ambos os países tivessem origens se
melhantes. A pergunta candente naque
le tempo era por que, afinal, o Brasil 
não dava certo. Esse cenário mudou ra
dicalmente. Em Colúmbia, fala-se hoje 
no "fenômeno Brasil". 

Os brasilianistas de agora não só re
fletem sobre uma realidade bem diferen
te da que desafiava a primeira geração 
dos anos 60 e 70 como a veem sob um 
prisma claramente otimista — algo no
vo na academia americana quando se 
trata de Brasil. Existe consenso sobre as 
questões centrais. Prevalece a visão de 
que a democracia brasileira, se não é 
perfeita, figura hoje como a mais avan
çada dos países emergentes; de que a 



economia pode ser, e já está se tornando, 
mais inovadora em certas áreas; e de que 
o papel global do Brasil talvez seja o de 
uma liderança além da América Latina, 
a depender da condução da política ex
terna. "O Brasil ainda precisa livrar-se 
de certas heranças terceiro-mundistas, 
mas o fato notável é que está mais inde
pendente dos Estados Unidos", observa 
a historiadora Barbara Weinstein, 58 
anos, que leciona história brasileira na 
Universidade de Nova York. Ela resume 
em português fluente: "O país passou 
finalmente a ser levado a sério". 

Egresso de algumas das melhores 
universidades dos Estados Unidos, o 
grupo de acadêmicos americanos que 
ilustra as páginas desta reportagem cha
ma atenção pelo pragmatismo com. que 
lida com as questões do Brasil atual. Es
sa geração tem cumprido o relevante 
papel de traduzir o ambiente de negó
cios, a política e a cultura do país para o 
setor privado e para órgãos do governo 
americano. Eles contemplam uma gama 

de áreas jamais vista: além das tradicio
nais antropologia e história, abrangem-
se agora urbanismo, finanças, bioquími
ca, agronegócios. Típico desse novo 
grupo, Peter Goldsmith, 51 anos, econo
mista da Universidade de Illinois, dedi
ca-se ao bem-sucedido modelo da soja 
brasileira — caso que lhe causou espan
to, a princípio, pela velocidade com que 
a atividade atingiu a prosperidade. "Sou 
procurado por empresas e fundos ameri
canos interessados em investir na soja 
do Brasil", conta Goldsmith. que tam
bém fornece explanações a empresários 
brasileiros do ramo: "Eles querem saber 
o que do exemplo americano pode ser 
transplantado para o Brasil". 

É curioso notar que muitos dos te
mas que atraem os atuais brasilianistas 
são reflexo direto de uma economia de 
crescimento vigoroso. Numa sala da 
Universidade de Illinois em que a ban
deira do Brasil ganha destaque na pare
de, a economista Mary Arends-Kuen-
ning, 44 anos, disseca os hábitos de con
sumo dos brasileiros, debruçada sobre 
gráficos do censo e amparada por uma 
de suas alunas de pós-graduação, a bra
sileira Ana Fava. Ela está particularmen
te interessada em compreender as moti
vações para comprar por parte da popu
lação recém-alçada à classe C. "Como 
especialista em consumo, não há como 
ignorar um caso tão pujante como o bra

sileiro", diz Mary. Sob esse prisma, es
tudar a China ou a Rússia poderia ser 
igualmente estimulante, mas aí pesa em 
favor do Brasil uma característica que 
muitos dos acadêmicos americanos res
saltam: em nenhum outro lugar eles re
cebem tamanha guarida de pesquisado
res locais, que costumam lhes abrir ca
minhos. Não raro, firma-se com os bra
sileiros um elo estreito. 

As razões para um acadêmico ame
ricano se voltar hoje para o Brasil são 
bem distintas das do passado. Três dé
cadas atrás, quando o país fazia a transi
ção da ditadura para a democracia, a 
cientista política Frances Hagopian. da 
Universidade Harvard. teve o impulso 
de lançar-se à realidade brasileira. Ela 
recorda: "Era a instabilidade do país 
que fascinava a mim e a meus colegas 
como um desafio intelectual". Sua alu
na de pós-graduação Leslie Finger, 26 
anos, não era sequer nascida nesse tem
po. O Brasil que a atrai agora é o que 
cresce e dá a gente como ela a chance 
de atuar, quem sabe, mais concretamen
te. "Ao contrário dos Estados Unidos, 
num país ainda em construção como o 
Brasil minhas pesquisas podem ser de 
fato aplicáveis", avalia Leslie, que tem 
o plano de vir a ensinar eficazes méto
dos de ensino aos brasileiros. Muita 
gente da nova geração já elege o Brasil 
como tema por avaliar que tal conheci-



mento pode ser um diferencial no mer
cado de trabalho americano — ou mes
mo porque intenciona abrir um negócio 
no país. "'É um bom momento para em
preender no Brasil",, diz David Lavin, 
34 anos. do mestrado em relações inter
nacionais de Colúmbia, onde se inteirou 
das finanças, da política e da economia 
brasileiras. Pé no chão como os outros, 
ele pondera: "É preciso avaliar o inves
timento com cuidado. O custo Brasil 
ainda é alto". 

Foi no contexto da Guerra Fria e da 
revolução cubana que os centros de es
tudos sobre a América Latina começa
ram a brotar nas universidades dos Es
tados Unidos. Temeroso de 
que os demais países do con
tinente trilhassem o caminho 
de Cuba, o governo america
no destinou, por lei, genero
sas verbas a esses núcleos de 
pesquisa. E o Brasil ascendeu 

como objeto acadêmico. Fenômeno 
mais recente, departamentos exclusiva
mente voltados para estudos brasileiros 
começam a aparecer — já há mais de 
uma dezena deles em universidades 
americanas, mantida principalmente com 
verbas privadas (entre os brasileiros, o 
empresário Jorge Paulo Lemann é o 
maior doador). À frente do centro de 
Illinois, o historiador Joseph Love afir
ma: '"O interesse pelo Brasil deixou de 
ser exótico ou raro". Love pertence a 
uma geração que teve como expoentes 
nomes do velho brasilianismo. como 
Thomas Skidmore (autor da obra do 
gênero mais vendida até hoje. Brasil: 

de Getúlio a Castelo) e Kenneth Max
well, um estudioso da Inconfidência 
Mineira. Eles ganharam certa relevân
cia ao narrar capítulos da história até 
então pouco explorados pelos próprios 
brasileiros. 

O Brasil sempre atraiu estrangeiros 
imbuídos de curiosidade científica. Nas 
antigas expedições, muitas dos séculos 
XVIII e X I X . eles se aventuravam pelo 
vasto território com o propósito de deci
frar suas belezas naturais e o exotismo 
das tribos indígenas. A imagem que tra
çavam do país era a de um lugar à mar
gem dos avanços civilizatórios do mun
do ocidental. As questões que se colocam 

agora sob o olhar estrangeiro 
são justamente típicas de um 
país inserido na economia 
global — e que evolui. Na es
cola de design de Harvard, rei
na numa das pranchetas uma 
maquete da região do Mara
canã, estádio que sediará a 
Copa do Mundo de 2014, no 
Rio de Janeiro. Trata-se de 
um projeto para modernizar a 
área, um caos urbanístico. 
Deve mais tarde ser apresen
tado aos governantes. À frente 
da iniciativa, o arquiteto Paul 
Nakazawa dá voz ao grupo de 
neobrasilianistas: "Esse pode 
ser. afinal, o grande momento 
do Brasil". 
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