
lhar criticamente o país e a cultura de que 
se faz parte é um exercício universal. Aliás, 
sempre saudável. Observar criticamente a 

mídia e a imprensa de seu próprio país também. 
Ainda assim, olhar-se no espelho não permite 
extrapolar o inevitável limite da própria identi
dade, da própria consciência — salto utilíssimo 
para revelar nossas facetas menos imaginadas. 

Às vezes, só um olhar externo, estrangeiro, 
pode revelar parte do que somos e do que fazemos. 
Nesta edição de "Reunião de Pauta", IMPRENSA 
convidou quatro correspondentes estrangeiros 
no Brasil para expor o que e como enxergam a 
cultura, a mídia e o jornalismo brasileiro — de 
bom e de ruim. Afinal, como nos veem? 

Eles representam três continentes: o argen
tino Pablo Giuliano (presidente da Associação 
dos Correspondentes Estrangeiros em São Paulo 

e correspondente da ANSA), a peruana Veronica 
Goyzueta (ABC da Espanha), o escocês Andrew 
Downie (freelancer para Financial Times/Time 
Magazine/The New York Times, entre outros) e o 
turco Kamil Ergin (agência Cihan de notícias). 

Elogios rasgados, críticas nem sempre sutis, 
comentários às vezes estranhos — o que parece 
justificável a considerar a não familiaridade do 
olhar, certo? Confira o resultado deste encontro, 
realizado na cantina Carlino, no centro de São 
Paulo, no último dia 12 de abril. 

IMPRENSA - QUANDO CHEGARAM AO BRASIL, 0 
QUE MAIS CHAMOU A ATENÇÃO DE VOCÊS? DE BOM 
OU DE RUIM... 

PABLO GIULIANO - Meu primeiro choque foi 
perceber como as pessoas se acostumam com a 
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violência e a desigualdade, como se fosse uma 
ordem natural das coisas. 

VERONICA GOYZUETA - Cheguei em 1992, 
ano do impeachmenf do Collor. Então, vi gente 
nas ruas, caras pintadas. Mas, depois, não vi 
mais ninguém. Ou seja, aqui, as pessoas saem 
muito pouco para protestar, não reclamam. Nós, 
de países latinos vizinhos do Brasil, reclamamos 
por qualquer coisinha. 

IMPRENSA - É UMA DESPOLITIZAÇÃO? 

GIULIANO — Não. A politização da população 
brasileira existe, sobretudo da população negra, 
mais pobre. Se você vai a favelas e à periferia, eles 
sabem que são tratados como cidadãos de segunda 
categoria. O problema é que isso está submerso... 

ANDREW DOWNIE - É despolitização tam
bém. O que vale saber que você é tratado como 
segunda categoria, se você não reage, não exige 
um tratamento melhor? Este é o grande proble
ma do brasileiro. As pessoas se contentam com 
muito pouco. São submissas, não reclamam... 

VERONICA — Ao mesmo tempo, é um país que 
escolhe um sociólogo como presidente, depois 
de um impeachment. Logo depois, bota um ope
rário no poder e, depois, uma mulher. 

KAMIL ERGIN - Vim da Turquia há seis anos. 
Para mim, o Brasil era um país meio africano. 
Como existem mais de 45 jogadores brasileiros 
na Turquia, pensávamos o país como o lugar 
onde esses jogadores jogam bola na rua e fazem 
samba. Mas, quando desci no aeroporto em São 
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Paulo, vi uma cidade moderna. Ou seja, bem di
ferente da imagem que eu tinha. 

VERÔNICA — Sempre tem essa imagem de que o 
Brasil é um país dos sonhos. Quando falo do Brasil, 
todo mundo diz: "Ah, você está no Brasil!" (risos). 

IMPRENSA - A IMAGEM DO BRASIL VEM MUDANDO 
MUITO PARA 0 PRÓPRIO BRASILEIRO. NOS SEUS PAÍ
SES, HÁ TAMBÉM UMA NOVA IMAGEM DO BRASIL? 

GIULIANO — Sim, o Brasil sempre foi visto 
como um país subimperialista. Mas houve uma 
mudança de percepção a partir do Lula, que vol
tou seu discurso mais para a América Latina. E, 
talvez, a gestão do [Fernando Henrique] Cardoso 
tenha ajudado o Brasil a deixar de ser motivo de 
piada na América do Sul. Ele deu uma estabilida
de institucional, porque o Brasil não teve transi
ção com eleições diretas, e o primeiro presidente 
eleito [pós-ditadura], o Collor, foi um desastre. 

DOWNIE — Acho que é visto com um pouco 
mais de influência e compromisso democrático, 
mas ainda está longe de ter imagem de país sério. 
Isso pode mudar ou não com a Copa. Hoje, os 
estádios não estão prontos e não dá para saber se 
vão construir tudo o que prometeram. Para mim, 
país sério é o que faz o que promete. O Brasil 
pode mudar. Mas falta muito ainda... 

ERGIN — Para nós, a imagem do Brasil mudou 
muito nos últimos dez anos. Em 2004, os países 
fizeram um acordo e tiraram os vistos bilaterais. 
Foi um primeiro contato mais recente. Com isso, 
eles se aproximaram, e os negócios aumentaram 
muito. Hoje, o Brasil é visto pela Turquia como 
porta de entrada para a América Latina, tendo a 
maior economia do continente. 

IMPRENSA - 0 QUE 0 BRASIL TEM DE SENSACIO
NAL OU ÚNICO? 

GIULIANO — Gosto muito do otimismo do bra
sileiro. Não acho em outros lugares. É um senti
mento de que no final tudo vai dar certo. É uma 
coisa meio cristã, meio baiana. Ao mesmo tem
po, é um povo muito trabalhador. Outra coisa é a 
diversidade brasileira. 

VERONICA — Acho que esse otimismo explica 
um pouco a coisa de não sair às ruas também, 
como se acreditassem que alguma coisa vai 
acontecer. Mas uma coisa espetacular daqui é a 
música. O Brasil tem uma cultura musical como 
os EUA, Cuba e México, que produzem e expor
tam muita coisa boa para o mundo. 

DOWNIE — Uma vez, em um programa de TV, 
fui perguntado sobre a palavra que melhor define 
o Brasil. Para mim, a palavra é "exagerado". Para 
o bem e para o mal. Tudo o que é bom no Brasil é 
maravilhoso. Tudo que é mal é péssimo. Quando 
a corrupção é ruim, por exemplo, é demais. 

ERGIN — É um país com processos e procedi
mentos um pouco lentos, mas tudo seguro. Eu 
sou uma pessoa muito hiperativa, tenho uma ra
pidez. Quem chega ao Brasil tem de ter um pou
co de calma. Mas, no final, tudo é resolvido. 

IMPRENSA - E 0 QUE É INSUPORTÁVEL NO BRASIL? 

VERONICA — Consumo. O brasileiro consome de 
uma forma louca. Aquela coisa de ter que ter o car
ro tal, de encontrar brasileiros em shoppings, aqui 
dentro e fora do país. Essa coisa de se endividar com 
bobagem é algo que me choca. Acho um absurdo. 

DOWNIE — O brasileiro nunca diz o que pensa. 
Você tem de ler nas entrelinhas. Aqui, é muito 
importante ser simpático. Mesmo se você preci
sa fazer alguma crítica, você não faz. O brasileiro 
nunca quer ser antipático. Isso é crime no Brasil. 
Eu, por exemplo, sou antipático (risos). 
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GIULIANO — Aqui, tem aquela expressão "à 
mineira". Por exemplo: um político "à mineira". 
Fala-se como um elogio, mas o "à mineira" é um 
grande hipócrita. Fora isso, o consumo desen
freado, a classe média alta e um monte de babás 
vestidas de branco. 

VERONICA — É verdade, são muitas babás. 
Não é por acaso que a nova lei das domésticas 
[PEC 72/2013, aprovada em abril] teve a reper
cussão que teve... 

ERGIN — Existe um hábito de vender uma coisa 
como se fosse a melhor coisa do mundo. E cri
ticar como se fosse a pior coisa do mundo. Falta 
um equilíbrio nisso... 

IMPRENSA - EM RELAÇÃO AO JORNALISMO BRASI
LEIRO, 0 QUE MAIS CHAMA A ATENÇÃO DE VOCÊS? 

ERGIN — Os programas policiais na TV, por vol
ta das 17h. Alguns desses programas duram duas 
horas... A criminalidade acontece em qualquer 
país, mas é preciso ter uma agenda de discus
são política, econômica. Aqui, a notícia principal 
nunca é sobre governo, investimentos ou novos 
contratos. A primeira agenda é sempre sensacio
nalista, com ladrões e bandidos. 

DOWNIE — O que me surpreendeu (e é ótimo 
para jornalistas) é que você faz uma entrevista e 
as pessoas falam. Quando cheguei aqui, em 1999, 
vi que tinha associação para tudo. Tinha uma de 
produtores de pamonha do estado de São Paulo. 
Todo setor tem seu representante. 

GIULIANO — Acho muito arcaico o sistema de 
mídia brasileiro. Várias gerações foram destruídas 
pela Rede Globo. Ao contrário da Europa, o surgi
mento da mídia aqui no Brasil foi através de empre
sários privados, quando lá foi através do Estado. 

IMPRENSA - MAS A ATIVIDADE DA MÍDIA PRIVA
DA PODE SER SAUDÁVEL TAMBÉM... 

GIULIANO — O privado precisa existir, mas 
não como motor da comunicação. A informação 
é um direito público. Se um dirigente político 
ou empresarial não corresponde às expectativas 
da pauta que esta imprensa coloca, ela te encara 
como inimigo. Além disso, os veículos da im
prensa brasileira não dizem suas posições políti
cas, mesmo todos sabendo quais são. 

IMPRENSA - VOCÊS ENXERGAM A IMPRENSA BRA
SILEIRA "ENRUSTIDA" IDEOLOGICAMENTE? É ISSO? 

DOWNIE — É difícil falar de ideologia no Bra
sil, porque ninguém tem ideologia política aqui. 
Nem os partidos políticos. O PT, o PSDB, pior 
ainda, o PMDB, agem não por ideologia política, 
mas por interesses. 

ERGIN — No mundo inteiro, a mídia é um po
der. No meu país também. Todo grupo ou comu
nidade que tem uma ideologia quer logo ter um 
jornal. Mas, aqui, os jornais parecem cópias um 
do outro. Na internet, até o design é o mesmo. 

VERONICA — Tanto no Peru quanto na Espanha, 
você sabe qual é a ideologia do jornal que você com
pra. Aqui, as pessoas não sabem, a não ser quando 
se define o Estadão como mais conservador e a Folha 
como a "do contra" — contra tudo o que aparecer. 

IMPRENSA - E SOBRE A LÍNGUA BRASILEIRA, 0 
QUE CHAMA A ATENÇÃO? 

DOWNIE — Para mim, o grande problema não é 
do idioma em si, mas a pronúncia. O português 
tem sons que não existem em inglês. O espanhol 
tem cinco sons vocais. O português tem, sei lá, 
20 — "nhã", "nhe", "nho"... Isso dificulta. 

GIULIANO — Gosto muito das gírias brasilei
ras. É aquela coisa de que falava [Gabriel] García 
Márquez sobre desestruturar a língua. Oralizar 
mais, porque, assim, você constrói cultura. 

DOWNIE — Mas, na Argentina, tem muita gíria 
também. Tem mais do que aqui? 

GIULIANO — Sim, tem bastante, mas aqui tem 
mais. É impressionante. Tem gíria de cada cida
de, cada bairro, cada região. Você sente a diferen
ça de alguém de São Bernardo e um rapaz de uma 
favela de Osasco. Gosto muito dessa diferença. 

DOWNIE — Depois de morar no México, o que 
me decepcionou é que tem pouco palavrão 
aqui (risos). 
GIULIANO — Sim, são muito fracos os xinga-
mentos em português. Isso é um problema para 
xingar o árbitro no futebol... 

VERONICA — Ainda tenho um pouco de proble
ma com pronúncia, por causa das vogais. Mas per-
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cebo também que muita gente fala errado no Brasil, 
pessoas de todos os níveis, inclusive jornalistas. 

ERGIN — É uma língua muito harmônica, mas 
é um país protecionista para outras línguas. 
Se você pretende morar ou trabalhar aqui, não 
adianta falar só inglês. Tem de falar português. 

IMPRENSA - COMO ENXERGAM 0 NÍVEL DE TRANS
PARÊNCIA NA RELAÇÃO DO PODER PÚBLICO COM 
A IMPRENSA? 

DOWNIE — Fiz uma matéria essa semana so
bre criminalidade no Rio. Liguei e pedi alguns 
números. No dia seguinte responderam: "Sim, 
conseguimos, mas só liberamos com o 'ok' do 
delegado". E eu tinha de ligar para o delegado. 
"Mas são números públicos...", eu disse. E ele 
respondeu: "Sim, eu sei, mas precisam de auto
rização do delegado". Obviamente, não conse
gui ligar para o delegado. 

VERONICA — Por outro lado, as relações com o 
governo melhoraram bastante... 

GIULIANO — Comparado a outros países da 
América Latina, o Brasil vai muito bem. No caso 
de obtenção de dados ou posição de uma fonte 
oficial, acho que ainda é deficitário. Se você per
gunta por estatísticas de assuntos como violên
cia, por exemplo, você é às vezes visto como um 
impostor. É uma coisa meio ridícula. 

IMPRENSA - SEM FALAR QUE DESDE 0 ANO PASSADO 
ESTÁ EM VIGOR A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO... 

VERONICA — Teve uma época no Brasil em 
que o estrangeiro não era bem vindo, portanto, 
o correspondente também não era. Era um res
quício da ditadura, que ainda existe um pouco, 
mas que vem melhorando. 

ERGIN — Considero um país que facilita o acesso de 
informação. O problema é que é um pouco lento. 

IMPRENSA - PRESERVAR 0 OLHAR ESTRANGEIRO É 
UM DESAFIO À PARTE DO CORRESPONDENTE? 

DOWNIE — Os brasileiros são tão abertos, 
tão acolhedores, que você se mete muito fa
cilmente nesse ambiente. Se você é homem, 
provavelmente você vai se casar com uma bra
sileira. Mas acho que tem muitas pessoas que 
estão muito inseridas e não criticam tanto 
quanto deveriam. 

VERONICA - É preciso achar um meio-termo 
entre conhecer o país mas não perder nunca o 
olhar estrangeiro, a ideia de para qual veículo e 
país você está escrevendo. 

ERGIN — Ser estrangeiro aqui atrai simpatia, ao 
contrário de vários lugares, como EUA e Europa. 
Você pode abrir suas portas para o brasileiro. Ser 
estrangeiro vira até uma coisa positiva aqui. 

GIULIANO - Eu me policio. De qualquer forma, 
estando mais ou menos inserido, acho um país 
muito difícil de contar. O [Tom] Jobim falava: "O 
Brasil não é para principiantes". Acho que todo 
mundo continua sendo um principiante... 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 289, p. 44-48, maio 2013.




