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• O emergente mercado de ensino 
para estrangeiros dispõe até de um 
certificado de proficiência na lín-
gua portuguesa chamado de Celp-
Bras, elaborado pelo Ministério da 
Educação, nos moldes de exames 
em inglês como o Toefl. Apenas no 
primeiro semestre do ano, 1.926 
candidatos realizaram os testes do 
Celpe-Bras em 21 postos existen-
tes no Brasil e em outras 43 re-
presentações no exterior. Com a 
maior visibilidade do país no ce-
nário internacional, as salas de 
aula daqui estão tomadas de novos 
gringos. Em 2001, a PUC-Rio, por 
exemplo, recebeu 165 alunos es-
trangeiros interessados em apren-
der português. No ano passado, o 
número chegou a 969, quase seis 
vezes mais do que o índice re-
gistrado há uma década. 

— A PUC, há mais de dez anos, 
estimula o intercâmbio com insti-
tuições internacionais. Agora, esta-
mos abrindo espaço no mercado 
oriental. Já temos convênio com uni-
versidades na China, no Japão e na 
Coréia do Sul. O próximo passo é 
trazer alunos da Índia — diz Ricardo 
Borges Alencar, da Coordenação 
Central de Cooperação Internacional 
(CCCI) da PUC-Rio. 

No grupo de estrangeiros que 
vêm frequentando as aulas na Gá-
vea está também o estudante de 
Economia Nicholas Weston, de 19 
anos. Ele aproveitou as férias de 
verão na Universidade de Yale para 
passar uma temporada de quatro 
semanas no Rio e duas em Paraty. 
Pagou US$ 10 mil à tradicional 
instituição de ensino americana, 
que enviou um grupo de 23 alunos 
para o curso intensivo de portu-
guês da PUC, realizado de junho a 
agosto. O valor pago por Nicholas 
inclui as cinco aulas semanais (ca-
da uma com três horas de du-
ração) e a hospedagem numa casa 
de família brasileira, selecionada 
pela universidade carioca. 

— Acabei de ler "O xangô de Baker 
Street", de Jô Soares, que foi in-
dicado pela professora — diz o ra-
paz, nascido em Nova York, que 

carrega um inseparável dicionário 
português-inglês na bolsa. 

Outro livro recém-adquirido é um 
exemplar de Machado de Assis, com-
prado num sebo. 

— Vou ler quando voltar para casa 
— acrescenta Nicholas, que já fala 
com fluência, apesar de uma ou ou-
tra escorregada na pronúncia. 

A inglesa Helen Ainslie, de 31 anos, 
também esbarra nos obstáculos da 
língua portuguesa. O principal deles 
é a conjugação dos verbos "ver" e 
"vir", sempre citada como um pro-
blema pelos alunos estrangeiros. 

— Algumas palavras são muito 
parecidas, como pais e país, e a 
acentuação é muito difícil de apren-
der — diz ela. 

Helen veio parar aqui por causa 
de uma história de amor. Há alguns 
anos, num curso de literatura em 
Londres, ela conheceu um carioca 
e se apaixonaram. Ele voltou para 
o Rio em 2009 e, desde então, ela já 
veio quatro vezes ao Brasil. Desta 
vez, aproveitou para estudar por-
tuguês e passou a ter aulas de 
samba e forró, numa academia na 
Barra da Tijuca, bairro em que está 
hospedada. Na Inglaterra, para on-
de volta em agosto, Helen é pro-
fessora de dança do ventre. 

— Samba no pé é muito rápido, 
bem difícil. Mas é muito legal — 
elogia a inglesa. 

Na sala de aula do curso para 
gringos na PUC, Helen conheceu a 
austríaca Christine Kapus, de 23 
anos, formada em Turismo, que 
veio para o país por influência de 
laços familiares. Apesar de morar 
na Europa, seu pai é brasileiro. E 
sua mãe é... 

— Hungresa? — pergunta Chris-
tine, pedindo ajuda ao repórter. 

Ao descobrir a palavra correta, ela 
repete com um sorriso de satisfação 
e indisfarçável sotaque: 

— Húngara! 

Christine explica que a viagem 
ao Rio é também uma busca por 
suas origens. 

— Estive seis ou sete vezes aqui 
quando pequena. Minha avó ainda 
era viva. Mas ainda hoje tenho mui-
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tos parentes no Rio. Quis voltar para 
aprender a língua, conhecer a ci-
dade, o país e, de certa forma, me 
encontrar — responde Christine, à 
esta altura mais à vontade falando 
apenas em inglês. 

A americana Kami Jones, de 33 
anos, também recorre ao seu idio-
ma de origem quando deseja dar 
uma resposta mais elaborada. Alu-
na da Universidade de Chicago, 
num curso denominado Desenvol-
vimento Humano (com enfoque em 
áreas como Sociologia e Psicolo-
gia), ela evitar usar algumas pa-
lavras que podem causar certo 
constrangimento com pronúncias 
equivocadas. 

— Pão e pau são palavras muito 
parecidas. É difícil acertar a pro-
núncia. Por isso, nunca peço pão 

— esclarece ela, bem-humorada, 
que adotou a mesma tática com a 
palavra coco. 

Além de aprender português, ela 
escolheu o Rio para dar sequência a 
sua linha de estudos acadêmicos. 

— Eu estudo a cultura dos afro-
americanos, ou negros, como vo-
cês chamam aqui — diz a estu-
dante, que nasceu em Nova York. 

— Percebi que, apesar das dife-
renças históricas, o estudo da in-
fluência africana no Brasil é um 
caminho para entender esse mes-
mo processo nos Estados Unidos. 

Kami frequenta as aulas de por-
tuguês da Associação dos Amigos 
da Casa do Caminho, uma ONG 
com sede em Ipanema, que man-
tém um abrigo para crianças no 
distrito de Xerém, em Duque de 
Caxias. 0 curso para estrangeiros 
ajuda a captar recursos para a 
manutenção do trabalho social. 
Por estar situada num dos bairros 
mais procurados pelos turistas, a 
escola reúne alunos com perfis 
muito distintos. 0 aposentado To-
ny Martin, de 61 anos, deixou a 
vida na Austrália para tentar a 
sorte no Brasil. Ele pretende ex-
portar calçados daqui para seu 
país natal. 

— Mas, antes, precisar melhorar 
meu português — diz Tony> 
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» Casado há anos com uma bra-
sileira, Tony Martin ainda não do-
mina o idioma: 

— Minha mulher só conversa co-
migo em inglês. Nunca fala em por-
tuguês. 0 que posso fazer? 

A advogada alemã Carolin Puppel, 
de 35 anos, vive situação parecida. 
Em casa, ela só fala espanhol com o 
marido, um executivo carioca que 
acaba de trocar a vida na Espanha 
pelo Rio, onde conseguiu emprego 
numa multinacional da área de mi-
neração. Para ela, tarefa mais difícil 
do que aprender português é en-
contrar um bom apartamento. 

— O nível de preços é uma loucura. 
Foi a surpresa desagradável que ti-
vemos ao chegar aqui — diz Carolin, 
que, apesar da fluência em espanhol, 
tem tido dificuldades para entender o 
dialeto carioca. — O sotaque do Rio é 
diferente, com os sons de "s" e de "x", 
que dificultam a pronúncia. 

Na entrada do curso frequentado 
por Carolin, Tony e Kami, outras di-
ferenças são lembradas num quadro 
de avisos direcionado aos alunos. Uma 
lista de frases em português, acom-
panhadas da tradução em inglês, serve 
de orientação para situações delica-
das. São respostas prontas como, por 
exemplo: "Pare de me extorquir por-
que eu sou gringo" ou "Dançar forró é 
uma desculpa para sarrar em mim". 

Enfrentar os diálogos nas ruas do 
Rio, permeados por gírias, é o prin-
cipal desafio na rotina de Jason Nu, 
de 32 anos, estudante de Nova York 
há dois meses na cidade. 

— Os professores são treinados 
para falar com os estrangeiros. Já 
nas ruas é bem mais difícil de en-
tender o sotaque — conta. 

Matriculado no curso intensivo de 
português na sede do Ibeu, em Co-
pacabana, Jason está aqui para apro-
fundar sua tese de doutorado em geo-
grafia. A ideia inicial é falar sobre o 
desenvolvimento urbano no Rio as-
sociado às Olimpíadas e à Copa do 
Mundo. Além do interesse acadêmico, 
ele aproveitou a viagem para encon-
trar seu namorado, um professor ame-
ricano da Universidade de Nova York, 
que passa uma temporada na cidade. 

— Meu companheiro é professor 
de História do Brasil e veio fazer 
pesquisas na Biblioteca Nacional — 
diz o estudante. 

Ele conseguiu uma bolsa, no valor 
total de US$ 4 mil, através de sua 
própria faculdade, a Universidade de 
Wisconsin, e de outra instituição aca-
dêmica, para se manter por dois meses 
no Brasil. 0 curso do Ibeu, com quatro 
semanas de duração, tem quatro aulas 
semanais e custa R$ 1.340. Jason já está 
concluindo seus estudos e volta para 
casa em meados de agosto. 

Outro bolsista interessado em es-
tudar o Brasil é Chris Yutzy, de 24 
anos, aluno do curso de Ciências 
Políticas da Universidade do Arizona, 
que veio conhecer de perto as UPPs 
(Unidades de Polícia Pacificadora). 
Nos últimos dias, ele tem conver-
sando com moradores de favelas para 
saber como é sua rotina atual. 

— A UPP trouxe muitos bene-
fícios, o fim dos tiroteios, as balas 
perdidas. Mas trouxe uma certa 
opressão. Os moradores estão sen-
do pacificados também — avalia. — 
Não estou aqui para criticar. Mas 
quero relatar no meu estudo o que, 
de fato, está acontecendo. 

Chris e Jason fazem parte de uma 
turma de 34 estudantes formada por 
jovens de várias universidades ame-
ricanas. O grupo veio acompanhado 
pelo professor mineiro Vivaldo An-
drade dos Santos, que coordena cur-
sos de português na Universidade de 
Georgetown, em Washington. 

— Nos Estados Unidos, de maneira 
geral, o português é uma das línguas 
que mais crescem, assim como o 
mandarim e o árabe. São línguas 
consideradas estratégicas — diz Vi-
valdo, que viu seu trabalho ganhar 
espaço nos últimos anos dentro da 
universidade americana. — Temos 
hoje em Georgetown 250 alunos por 
ano, do básico ao doutorado, es-
tudando português. 

Ele lembra que a universidade 
oferece cursos de língua portu-
guesa há 80 anos: 

— Mas, na prática, só agora eles 
estão realmente descobrindo o 
português. 
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Text Box
Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, ano 7, n. 366, p. 24-28, 31 jul. 2011.




