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▶O mundo no Politécnico de Leiria

“Os brasileiros conseguem
reinventar-se, actualizar-se
e adaptar-se a novos contextos”
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Quais as motivações para
eleger Portugal como des-
tino para estudar fora?
Um dos principais motivos foi
a proximidade da língua e a
diversidade cultural e histó-
rica. O ponto decisivo foi a
qualidade da educação e a
oportunidade de conhecer
uma realidade diferente da
realidade do Brasil.  

Trouxe algum objecto do
seu país/cidade? Que signi-
ficado tem para si? 
Trouxe a bandeira do meu
país, que simboliza as minhas
raízes, as diferenças do que
estou a viver e o quanto amo
o meu país, e a camisola da
equipa Coritiba FC, que repre-
senta os meus gostos, a minha
personalidade e a minha ci-
dade.   

O que merece ser visitado
no seu país?
O Brasil tem grandes belezas e

pontos famosos, mas, como
estudante de turismo, vejo
que tem muito mais a ofere-
cer do que os pontos turísti-
cos. Um local que recomendo
são as Cataratas do Iguaçu.
Outro local é a cidade de Curi-
tiba. O principal ponto da ci-
dade é o Jardim Botânico. 

Que prato típico da sua
cida de/país aconselha? Por-
quê? 
Aconselho o pão com boli-
nho, uma sandes com queijo,
salada, temperos, e o principal
que é o bolinho de carne. O
meu outro prato favorito, e
talvez um pouco peculiar, é a
carne de onça, apesar do
nome, o prato não leva efecti-
vamente carne de onça. Trata-
se de carne bovina moída,
temperada, que é servida crua
em pão integral com muita
cebola e cebolinha verde,
acompanhada com molho de
gengibre e de mostarda preta. 

Que música/escritor/ar-
tista/personalidade des-
taca do seu país? Porquê?
Destaco a obra ‘Seja Foda’ do
escritor Caio Carneiro, pois
tem um grande significado na
minha vida, por me ensinou
que as conquistas que pode-
mos alcançar dependem de
nós, e o quanto é importante
nunca fraquejar ou desistir
em momentos de dificuldade.
Aproveitar a oportunidade de
fazer um intercâmbio interna-
cional foi um exemplo prático
do que o livro apresenta.   

Qual a característica mais
marcante do seu povo e o

que temos para aprender?
A facilidade em resolver pro-
blemas, pois os brasileiros
conseguem reinventar-se, ac-
tualizar-se e adaptar-se a no-
vos contextos. Conseguem
ver soluções nos mínimos de-
talhes.   

Qual a maior semelhança e
a maior diferença entre Por-
tugal e o seu País?
A maior diferença está na di-
mensão do país e, devido a
essa característica, Portugal
tem uma cultura mais homo-
gónea, o que difere do Brasil,
que é um país com uma di-
versidade cultural imensa. Em
termos de semelhanças, são
dois países muito acolhedo-
res, onde as pessoas não hesi-
tam em ajudar. 

Na sua adaptação, o que foi
mais difícil?
Senti dificuldades em adaptar-
me ao fuso horário, porque
vivi muito tempo com o horá-
rio brasileiro. A segunda difi-
culdade foi a língua, apesar de
ser o portugûes, no ínicio era
difícil entender o que estava a
ser dito, até porque há coisas
que têm um significado dife-
rente.     

Em que é que Portugal ou
os portugueses a inspiram?
Os portugueses inspiram-me
pelo seu modo de viver e por
ser um povo alegre. Também
me inspira pelo grande con-
sumo de produtos brasileiros
como a música.Apesar da dis-
tância continental, existe coo-
peração devido à relação his-
tórica  entre os países. |


