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APRESENTAÇÃO 

Amores migrantes é o resultado da busca por histórias de encontros, desencontros e, 

principalmente, de recomeço em terras estrangeiras. Culturas que se encontram, corações que 

se separam, vidas que se reconstroem juntas. Nos textos a seguir, o leitor encontra algumas 

linhas sobre pessoas de diferentes culturas que se apaixonaram e que, em algum momento, 

passaram pelo Brasil ou decidiram ficar por aqui porque a paixão pelo país e sua gente 

também bateu mais forte.   

O objetivo foi elaborar uma narrativa sobre a vida dos casais binacionais e as trocas 

interculturais suscetíveis de ocorrer nesse tipo de encontro intersubjetivo. Portanto, as histórias 

são reais, mas os nomes dos protagonistas foram trocados, assim como outras informações 

pontuais, para preservar a identidade dos entrevistados. Entre os autores, há alunos e 

pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Como foi o encontro? O casamento teve alguma influência cultural do país de origem do 

outro? Como é o funcionamento da casa? Sabores, música, roupa, religião, trabalho... Enfim, 

giro tentou apreender de que modo se dá a troca intercultural entre o casal. E identificar a 

construção de identidades hifenizadas, em que duas culturas se juntam para se transformar em 

algo novo, assim como corações apaixonados que se unem para virar um só.  

Rio de Janeiro, 2018.      
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ALFINETADAS ENTRE UM FRANCÊS E UMA BRASILEIRA 

por Guarani Ribas Prado 

       Era uma noite de outubro, Raoni estava sentado com um amigo à mesa de um barzinho no 

bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Estavam na sexta ou sétima cerveja, debatendo sobre 

assuntos fúteis. A conversa era interrompida ou pontuada por olhadas discretas nas garotas que 

por ali passavam, e seguia seu rumo. Estava ficando tarde, mas seu amigo insistiu para pagar a 

“saideira”. O garçom estava demorando, então Raoni decidiu buscar a cerveja no bar com 

pressa de bebê-la e voltar para casa. O bar estava cheio, entre dezenas de pedidos, o garçom 

parecia perdido. Todos passavam à sua frente, pois não conseguia fazer sua voz ser ouvida, 

ainda muito francesa, ou seja, baixa e sem alcance. Ele não tinha a mínima chance nessa 

gritaria.  

Estava quase desistindo quando uma garota, linda, diga-se de passagem, pegou sua 

nota de dez reais e, ao mesmo tempo, propôs fazer o pedido. “Brahma ou Stella?”, ela 

perguntou. “Brahma, por favor. Não vim morar aqui para beber cerveja que bebo em qualquer 

bar parisiense”, ele respondeu. A garota riu, sua frase tinha surtido efeito, saíram juntos do bar, 

e ela convidou Raoni para sentar à sua mesa. O amigo dele entendeu o clima entre os dois e foi 

embora. Quando Raoni disse seu nome, a garota não acreditou e perguntou se era apelido. Os 

dois ficaram conversando até o bar fechar. Ele, com seu nome nem tão brasileiro mas nem um 

pouco francês, e ela, com um nome bem francês: Danielle. Não tinha mais metrô nem ônibus 

para o bairro onde ela morava. Com toda a inocência do mundo, Raoni ofereceu o sofá de sua 

casa para Danielle dormir um pouco. E foi mais ou menos assim que tudo começou.   

Dias depois, os dois foram ao cinema. Ela então descobriu o francês chato com quem 

estava saindo. Na fila do cinema, o assunto do debate era: com pipoca ou sem pipoca. Estavam 

vivendo o primeiro desentendimento entre os dois. Raoni explicou que comer durante um 

filme era um crime contra a sétima arte, que atrapalhava a sessão e que ele odiava aquilo. 

Danielle respondeu com algumas palavras deselegantes, chamou Raoni de “francesinho 

fresco”, e acabaram entrando na sala com meio quilo de pipoca. O filme era bom, mas, para o 

francês, foi uma de suas piores experiências no cinema. Era impossível se concentrar com 

barulho de gente procurando a última pipoca no fundo do copo, de gente conversando, aos 
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beijos ou olhando o celular. Ninguém estava reclamando, e ele se perguntava se estaria ficando 

velho, chato e conservador antes da hora. 

Saíram do cinema juntos. Danielle estava linda, andando e comentando sobre o filme. 

Raoni ficava apenas ouvindo a voz dela, seu sotaque carioca caricatural com a mania de 

pronunciar o “s” como se fosse “x”. Estava um daqueles dias que o carioca chama de frio, 

abaixo de 25 graus. Ele entendeu que, para o povo do Rio, aquilo era frio demais. Ela usava 

blusinha e cachecol. Ele estava com uma simples camisa. Isso porque, em Paris, onde morava, 

com apenas 20 graus acima de zero as pessoas já usavam roupas de verão. Insistiu para que 

fossem jantar fora apesar de ela reclamar do frio. Demoraram para fazer o pedido. Ela era 

vegetariana, ficava difícil encontrar um prato adequado no cardápio, então pediram pizza. 

Ficaram conversando sobre o filme, que tratava do genocídio armênio. Ela contou que quase 

nunca tinha ouvido falado daqueles massacres. Começaram a comparar o conhecimento dos 

dois em História, o que era ensinado em suas respectivas aulas. Ela tinha algum conhecimento 

da história francesa, enquanto que os franceses, por exemplo, mal sabem que o Brasil foi uma 

ditadura durante 20 anos.  

O assunto chegou na política, ele perguntou se ela era de esquerda ou de direita, apesar 

de já saber a resposta. Para Raoni, essas coisas eram fáceis de reparar, ainda mais para um 

francês, que tinha nascido num país onde opiniões políticas são bem polarizadas. Danielle 

ficou surpresa com a pergunta, como se nunca tivessem perguntado isso a ela. “Acho que sou 

de esquerda. Sou negra, fumo maconha e votei no [Marcelo] Freixo”. Negra? O que a cor de 

pele teria a ver com a cor política?, pensou ele, sem, no entanto, dizer nada, deixando a 

conversa seguir. Mas tinha feito com que ele reparasse a diferença na maneira de tratar o 

racismo na França e no Brasil. Notou que, aqui, essa questão é muito sensível. Para ele, a 

sociedade brasileira está impregnada de racismo, sobre o qual pouco se discute, mas existe. 

Achou interessante o que ela tinha dito quando começaram a debater sobre esse assunto. 

Ouviu uma coisa que nunca tinha ouvido na França: “Você não pode falar sobre coisas que 

nunca viveu”. Isso logo instaurou na conversa entre os dois uma tensão que até aquele 

momento não existia.  

Raoni perguntou para Danielle se ela o considerava branco, e ela disse que sim. Até ali, 

nada anormal para ele. Era branco, seus pais também, porém nunca tinha sido considerado 

branco. Mas ela assumia que, pelo fato de ele não ser negro, nunca tinha passado por situações 
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de racismo. Raoni lembrou, então, do dia em que foi chamado pela diretora do colégio, que lhe 

pediu para se integrar à cultura francesa. Ele explicou que tinha nascido a três quarteirões da 

escola, e a diretora ficou sem saber o que dizer. Esse é o tipo de racismo que acontece na 

França, sempre relacionado à cultura do país. Dependendo da cultura do país de origem da 

pessoa, há discriminação. 

Para Danielle, todo mundo é um pouco racista, até ela, às vezes, tem pensamento 

racista. “Às vezes atravesso a rua quando me deparo com um grupo de garotos negros que 

parecem ser pobres”. Ela afirmou que, se tinha esse pensamento sendo negra, como ele não 

poderia ter também? Raoni dizia que nunca tinha expressado qualquer forma de racismo, e ela 

mantinha que isso era impossível. Na hora em que Danielle disse que tinha reparado uma 

forma de racismo por parte dele em determinados momentos, Raoni ficou com muita raiva. 

Era primeira vez que alguém lhe dizia algo assim. Na França, ser acusado de ter um 

comportamento racista quando você o combate todos os dias, é o pior insulto. Ele procurou 

saber quais foram esses momentos. Ela teve dificuldade para encontrar um exemplo que 

ilustrasse seu argumento. Até que disse: “Quando você me chamou para a festa na casa do seu 

amigo, era a despedida de um garoto, eu perguntei quem era e você me respondeu que era o 

negro que tava sentado em tal mesa”. Raoni respondeu que sim, era o que ele tinha dito, porém 

não via o racismo em sua frase. Para Danielle, e para muitas pessoas com quem o francês 

conversou sobre esse assunto, era racismo. Raoni explicou que, para ele, não era, porque 

naquela festa só tinha brancos, a galera estava vestida igual, todos com o estilo do rap carioca, 

de short, camisa larga, e boné. A forma mais eficaz e direta de mostrar essa pessoa, rodeada 

por brancos, era ressaltar o fato que ela era negra, era simplesmente fato, não era racismo. Foi 

naquele momento que ele percebeu as diferenças entre a França e o Brasil. Em seu país, 

ninguém iria considerar a frase racista. Na França, os que vão tentar evitar falar negro ou preto 

são os que usam o adjetivo black para não dizer preto, e isso, para ele, era ridículo. Lá, o 

combate contra o racismo, mesmo que as circunstâncias sejam diferentes, já ultrapassou essas 

questões que, para ele, são fúteis.  

A pizza chegou e fizeram uma trégua. “Moço, traz ketchup e maionese, por favor?”, 

pediu ela. “Ketchup na pizza? Que coisa estranha”, pensou, mas não disse nada com medo de 

ser chamado de novo de francês chato e implicante. 

Outra coisa que Raoni percebeu foi a relação com a internet. Muita gente aqui no 
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Brasil usa Instagram, Snapchat, Facebook, Whatsapp, Mesenger, Twitter e outras redes sociais, 

tudo ao mesmo tempo, como é o caso de Danielle. Na opinião do francês, os brasileiros 

parecem muito dependentes de seus celulares, postam uma quantidade impressionante de fotos 

e textos nas redes, enquanto os franceses são muito mais discretos e reservados nesse quesito. 

Aqui os jovens usam Netflix e Spotify, como se quisessem sublinhar o fato de poderem pagar 

por esses serviços. Na França, a situação é oposta, o esporte nacional do francês é não pagar, é 

pular catraca no metrô, subir pela porta de trás do ônibus. Pagar por uma coisa que pode ser 

gratuita, nem pensar. Entre os jovens franceses, pagar por Netflix e Spotify é visto como uma 

derrota e uma submissão ao sistema capitalista. O celular de Danielle quase sempre está em 

sua mão, ou não muito longe, e esta é uma uma das poucas críticas que Raoni faz daquela 

linda mulher que ilustra, representa e traduz o que ele sente pelo Rio de Janeiro.  

Ao levar o texto para um lado mais ou menos romântico, Raoni precisou falar dos 

beijos, não como reclamação, longe dele essa ideia, portanto ele quis ressaltar a diferença das 

mentalidades em relação ao beijo. No seu caso, a diferença é flagrante quando ela quer beijar, 

de língua, durante alguns longos segundos em público. Ela percebe que isso não o deixa muito 

à vontade. Aqui é comum, o beijo parece banalizado, segundo Raoni. Na capital francesa, 

onde cresceu e deu seus primeiros beijos, essa demonstração de afeto é muito mais íntima e é 

raro ver casais se beijando na rua de maneira tão explícita. 

  Essas são as diferenças de hábitos e costumes que, na verdade, não são obstáculos ao 

relacionamento. Muito pelo contrário, para Raoni, essas diferenças mantêm o relacionamento 

interessante, fazem com que cada dia seja diferente, onde cada um tem a oportunidade de 

descobrir e aprender com o outro.  Uma relação afetiva entre pessoas de horizontes diferentes 

é, talvez, na opinião do francês, a melhor maneira de desconstruir preconceitos e se 

familiarizar com uma cultura que não é a sua. 
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A HISTÓRIA DE FRONTEIRAS, ENCONTROS E 
DESPEDIDAS 

por Rafael Rodrigues 

Às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho e não sabemos muito bem por quê, 

mas ficamos mexidos de um jeito que não conseguimos mais ficar longe. Entre os encontros, 

desencontros e a cada despedida, o coração aperta por não sabermos mais quando nossos olhos 

cruzarão novamente os da pessoa que tanto aquece nossa alma. Dizem que o amor é aquela 

sensação inexplicável e o desejo inquieto de só querer matar a saudade de quem a gente gosta. 

Quando isso acontece, as fronteiras ficam invisíveis, os problemas ficam pequenos e o amor  

fala por si só.  

       “Por onde for 

Quero ser seu par...” 

É com este clássico da música brasileira que começa a história de amor e o encontro de 

almas entre a brasileira Bruna e a norueguesa Kiara. O encontro para a entrevista aconteceu 

numa noite de quinta-feira, no terraço de um shopping do Rio de Janeiro. Entre risadas, 

expressões de surpresa e um gole e outro de caipirinha, a bebida favorita do casal, conheci 

mais destas duas jovens que já superaram muitos aeroportos, consulados e fronteiras em nome 

do amor.  

Tudo começou em junho de 2014, na iluminada e cinematográfica cidade de Paris. 

Bruna, que se graduava em Rádio e TV no Rio de Janeiro, foi convidada por sua orientadora 

de iniciação científica para acompanhá-la em um congresso acadêmico na capital da França. A 

brasileira, animada com a possibilidade de viajar pela primeira vez a trabalho, não pensou 

duas vezes, aceitou o convite e logo atravessava o Atlântico sem saber muito bem o que a 

esperava por lá.  

Ali bem pertinho, na Noruega e a uma hora e meia de avião de Paris, morava Kiara. 

Recém-formada em Neurociência, a norueguesa decidiu tirar algumas semanas de descanso e 

viajou sozinha para Paris, muitos anos depois de sua primeira visita à cidade, para explorá-la; 

desta vez, com toda sua independência, curiosidade e entusiasmo. 
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O primeiro encontro. Apesar da coincidência de viajarem na mesma época para a 

mesma cidade, devemos lembrar que Paris recebe milhares de turistas todos os dias e a 

probabilidade de o olhar de Bruna e Kiara se encontrar pelo Rio Sena ou pelos arredores da 

Torre Eiffel era muito pequena. As duas, empolgadas com a novidade da cidade e, como todo 

bom viajante, estavam curiosas para conhecer gente nova. Foi aí que tiveram a ideia de acessar 

o Tinder, aplicativo global para quem quer ter um encontro amoroso ou apenas fazer novas 

amizades. Depois de algumas trocas de mensagens, em inglês, já que era a língua mais 

confortável para ambas, o primeiro encontro estava marcado. Aconteceria no dia seguinte: 

quarta-feira, em um bar da cidade. 

O dia chegou, a noite estava se aproximando e as duas estavam animadas para o 

encontro. Bruna voltaria para o Brasil em dois dias, por isso, estava disposta a aproveitar o 

máximo da cidade e da imprevisibilidade da vida. Se aprontou e foi ao encontro da norueguesa 

- e também turista em Paris. Tudo parecia dar certo no caminho, até Bruna perceber que seu 

celular havia descarregado e que ela não saberia como chegar no lugar combinado e nem se 

Kiara ainda estaria à sua espera. Bruna ficou desesperada. Não podia acreditar que perderia a 

oportunidade de conhecer, ao vivo e a cores, aquela doçura de menina que tanto lhe interessou 

pela tela do celular. Voltou para casa correndo e enviou uma mensagem se desculpando pelo 

ocorrido. Kiara compreendeu e brincou que só remarcaria o encontro se a brasileira lhe 

pagasse uma bebida. Combinado, trato feito.  

O encontro foi remarcado para a noite seguinte, última de Bruna em Paris. Ela voltaria 

para o Brasil às nove da manhã do dia seguinte. O tempo era curto e as expectativas, enormes. 

Desta vez a tecnologia e o universo conspiraram a favor e as duas viajantes enfim se 

encontraram. Bruna conta que foi amor à primeira vista. E que ficou completamente 

apaixonada por Kiara assim que a viu. A norueguesa me contou que, claro, cobrou a bebida 

que Bruna havia prometido. Foi assim que começou a relação do casal com a caipirinha. 

Muito típica no Brasil, Bruna sugeriu que Kiara experimentasse a bebida e ela diz que gostou 

tanto que até hoje, 3 anos depois, é o pedido oficial e mais frequente em todas as saídas 

noturnas do casal.  

A noite foi caindo e o primeiro encontro foi chegando ao fim. Apesar de não aceitarem, 

era hora de se despedir. Bruna precisava voltar para sua terra natal e Kiara continuaria por 

algumas semanas em Paris. Bruna me conta que ficou tão arrebatada pela norueguesa que até 
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considerou adiar sua passagem de volta e tentar algum meio de não se despedir tão cedo, já 

que o primeiro encontro durou apenas algumas horas - que foram suficientes para se encantar 

com jeito tímido e gracioso de Kiara. Apesar das tentativas, não foi possível continuar na 

cidade. O primeiro encontro tinha acabado, Bruna voltaria para o Brasil e seu voo sairia em 

algumas horas.  

Bruna desabafou que foi muito difícil embarcar sem saber se veria algum dia o sorriso 

de Kiara novamente. As jovens trocaram contatos e, mesmo em continentes diferentes, 

mantiveram a conversa e a conexão entre elas. Elas me contaram que foi coisa de outro mundo 

e que nunca sentiram tão forte a necessidade de ter uma a outra por perto e matar a sede de se 

conhecerem mais e mais.  

O reencontro. Dois meses depois de voltar ao Brasil, já em agosto de 2014, Bruna 

estava comprando sua passagem para Noruega. O casal continuou se falando pelas redes 

sociais e frequentemente fazia chamadas de vídeo pelo computador. As duas falam entre elas  

sempre em inglês, que é a língua materna de Kiara e o idioma em que Bruna tem fluência. É 

impossível não considerar a importância da internet e das tecnologias na história de Bruna e 

Kiara. Em dezembro do mesmo ano, a brasileira embarcou, enfim, de volta à Europa e ao 

encontro de Kiara para, desta vez, passar mais tempo e poder aproveitar a companhia de sua 

amada sem correria e sem pressa de ter que voltar pro Brasil no dia seguinte.  

Bruna conta que foi muito bem recebida pelos pais de Kiara. Quando perguntei sobre a 

postura dos pais sobre o fato de serem um casal de mulheres, as duas contam que nunca 

houveram problemas ou constrangimentos por parte da família de Kiara, que é norueguesa. Os 

pais de Kiara sempre foram muito compreensivos em relação à sua sexualidade. Sua mãe foi 

muito amorosa e seu pai, muito racional e frio, apenas perguntou para Kiara se estava feliz e 

tinha certeza do que queria para vida quando a filha um dia, a caminho da faculdade, lhe 

contou que era lésbica.  

Bruna e Kiara ficaram juntas por 3 meses na Noruega, quando Bruna teve de voltar 

para o Brasil em fevereiro de 2015, para iniciar o semestre na faculdade. Neste estágio, as 

duas jovens já mantinham uma relação a distância e, por mais difícil que seja, estavam 

dispostas a enfrentar um oceano e milhares de quilômetros de distância. Assim que voltou ao 

Brasil, Kiara recebeu uma proposta para trabalhar no exterior. Ela aceitou e, mais uma vez, a 

vida foi movimentando o casal de um lado para o outro. A cada dia foi surgindo uma nova 
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surpresa e elas não sabiam quando conseguiriam de fato juntar seus caminhos e seguir a vida 

juntas. Elas tiveram de ser muito corajosas para acreditar no amor mesmo em meio a tantas 

mudanças. Bruna foi visitar Kiara no exterior, elas ficaram juntas por 15 dias, mas logo 

tiveram que se despedir novamente. Bruna desabafou e disse que realmente foi um processo 

muito doloroso lidar com tantas despedidas nos aeroportos da vida.  

O retorno de Bruna à Europa. No segundo semestre de 2015, um ano depois de 

conhecer Kiara, Bruna conseguiu ser aprovada pela Sorbonne e embarcou para a Europa para 

estudar um ano na França. Ao mesmo tempo, Kiara não estava mais feliz vivendo fora e 

decidiu abandonar a pesquisa e voltar para a Noruega. Ufa, agora não havia mais um Oceano 

Atlântico de distância entre elas. As duas estavam na Europa. Era a oportunidade perfeita para 

Bruna estudar na universidade que sempre quis e ainda estar mais perto de sua namorada.  

Os encontros aconteciam pelo menos uma vez por mês. Bruna ia visitar Kiara e a 

norueguesa também fazia viagens para estar com sua amada em Paris. Até que, por conta de 

uma greve que se iniciou na universidade de Bruna, seus professores decidiram adiantar o fim 

de semestre e ela teve alguns meses de folga. Foi quando ela se mudou de fato para a Noruega, 

onde morou com Kiara e os pais dela. 

Bruna conta que a cidade é muito pequena e, ao contrário de Paris, tem um ritmo muito 

mais tranquilo e pacato. Lá, conheceu toda a família de Kiara: tios, primos, avós e se sempre 

se sentiu muito amada e bem recepcionada. Eles perguntavam muito sobre o Brasil e ela se 

sentia empolgada em falar sobre seu país.  

Bruna diz que sentiu muita diferença no estilo de vida de sua cidade, principalmente 

quanto à vida noturna. Lá, todos os bares e clubes fecham as portas muito mais cedo que no 

Brasil. Às duas ou três da madrugada as festas acabam e os jovens devem voltar para suas 

casas. Inclusive, em uma das saídas noturnas, foram educadamente expulsas de um bar, 

mesmo que no auge da animação. Os jovens ali bebem muito e frequentemente chegam a cair 

pelas ruas e a ser carregados pela polícia até suas casas. Bruna acredita que isto seja um 

reflexo de uma sociedade que é extremamente rígida e com costumes muito radicais - fazendo 

com que os jovens encontrem no álcool e nas drogas um refúgio, um modo de extravasar.      

Outro ponto muito interessante levantado por Bruna e Kiara é em relação à culinária na 

Noruega. Quando perguntei à brasileira se ela se adaptou bem às mudanças de hábitos, ela 

contou que apesar de ser vegetariana, há boas práticas de produção de alimentos no sul da 
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Noruega, que são bastante sustentáveis e, inclusive, era extremamente perceptível a diferença 

entre a qualidade dos alimentos na Noruega e aqui no Brasil. Lá eles comem muita verdura e 

legumes e a alimentação é muito saudável. Ela, inclusive, consumia carne pois considerava 

todo o processo de fabricação muito cuidadoso e menos violento e passou a aderir ao consumo 

do alimento em algumas de suas refeições. 

Quanto à língua, Kiara contou que Bruna melhorou muito a fluência no inglês depois 

que a conheceu e morou em Cork com sua família. No início, a norueguesa sentia certa 

dificuldade em abordar alguns assuntos, pois Bruna não entendia muito bem o que ela dizia 

em determinados   contextos e termos.  Hoje, em julho de 2017, após três anos juntas, Kiara 

elogia Bruna e diz que sua namorada tem o inglês perfeito.     

A mudança para o Brasil. Depois de mais de um ano morando na Europa, no final de 

2016, Bruna precisava voltar ao Brasil para concluir sua graduação. Ela já estava morando 

com Kiara na Noruega, depois de concluir com antecedência seu intercâmbio em Paris. E 

quanto a Kiara, que havia entrado em um dilema em relação à sua carreira, ela estava 

trabalhando como operadora de telemarketing e, desta vez, disposta a ir onde quer que Bruna 

fosse: Paris, Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. Nada mais as fariam ficar longe uma da 

outra. 

Bruna voltou para o Rio de Janeiro no início de dezembro de 2016 para apresentar seu 

trabalho de conclusão de curso. Kiara organizou toda sua vida, se despediu dos pais e veio 

morar com Bruna no Brasil. Era uma mudança muito significativa na vida de ambas. Elas 

finalmente iriam construir a vida em uma nova cidade, em uma casa só delas, do jeitinho que 

gostariam e as expectativas, claro, eram as melhores possíveis. Kiara chegou ao Brasil às 

vésperas do Ano-Novo. 

No Brasil, Kiara teve que lidar com todos os trâmites para garantir sua estadia por mais 

tempo que o visto de turista permitia. Elas não eram casadas legalmente, por isto a norueguesa 

teve de se matricular num curso de idiomas para tirar o visto de estudante e ficar por, pelo 

menos, seis meses em território nacional. Tudo certo, Kiara se matriculou em um curso de 

português para estrangeiros. Na época, elas ainda moravam numa cidade vizinha do Rio, pois 

os pais de Bruna têm um apartamento lá e cederam para a filha e a nora.  

Kiara estudava português e Bruna trabalhava como secretária pessoal de sua 

orientadora, por isso, as duas precisavam fazer o trajeto Rio-Niterói todos os dias. Eram 
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tarefas cansativas, mas o casal conta que não tinham muita escolha, até porque morar na 

capital fluminense custa muito caro e os aluguéis estava fora do que podiam pagar.              

O núcleo familiar de Bruna mora no município do interior do estado do Rio de Janeiro, 

e como muito esperado, as duas fizeram uma viagem para a família de Bruna finalmente 

conhecer Kiara, sua namorada. Kiara conta, com certo tom de tristeza, que a família de Bruna, 

que não fala inglês, quase não interagiu com ela durante sua estadia, o que fez com ela se 

sentisse mal e desvalorizada. Apesar da diferença de idiomas, ela conta que os familiares de 

Bruna, principalmente tias e tios, nem olhavam para seu rosto nas reuniões de família e datas 

especiais - de certa forma, a rejeição pode ter ocorrido também por conta da aversão à 

sexualidade de Kiara.      

O diário que se foi e o medo que chegou. De dezembro de 2016 a março de 2017 

tudo corria bem: Kiara estava se adaptando ao Brasil e melhorando seu português enquanto 

Bruna fazia novos planos de trabalho e continuação dos estudos em um programa de pós-

graduação. Até que um dia, voltando do Rio para casa, Kiara passou por um dos momentos 

mais traumatizantes de sua vida. Eu ouvi seu depoimento muito abalado e foi muito difícil 

enxergar a tristeza que tomou conta do rosto da norueguesa quando me contou sobre o assalto 

que sofreu em um ônibus enquanto voltava para casa pela ponte Rio-Niterói.  

Kiara, que nunca sofreu nenhuma tentativa de assalto ou violência na Noruega, jamais 

imaginaria que isto pudesse acontecer com ela aqui no Brasil. O ônibus tinha poucos 

passageiros e enquanto cruzava a ponte, um homem anunciou o assalto e levou todos os 

pertences de quem estava presente. Kiara ficou muito assustada com toda situação. O bandido 

levou sua bolsa com celular, chaves e, segundo ela, o bem mais precioso que carregava: um 

diário que escreveu por dois anos, em português, para entregar para Bruna.  

“Eu não sabia como falar direito porque o meu português não é tão bom e eu só 

conseguia pedir e implorar por favor para que ele deixasse o ‘notebook’ comigo, que não 

levasse embora pois era um presente para minha namorada. Eu escrevi inteiro em português 

porque queria mostrar que aprendi por ela e para ela”, lamentou com lágrimas nos olhos. Kiara 

não sabia como dizer “caderno”, em português, que era o que ela realmente estava pedindo 

para que não levasse e, por isto, o ladrão entendeu que havia um computador em sua mochila e 

nem sequer deu atenção para suas súplicas em meio à toda a tensão do assalto. Ela diz ser a 
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maior perda e decepção dos últimos tempos e toda situação a deixou bastante abalada 

emocionalmente.      

Inevitavelmente, Kiara ficou muito traumatizada com o ocorrido e seus pais, 

noruegueses e muito preocupados, pediram para que a filha voltasse para a Noruega ou que 

morasse mais perto de seu curso, no Rio. Eles ajudariam com os custos - para que se sentisse 

mais segura e menos vulnerável a este tipo de violência diariamente. 

Uma nova tentativa. Bruna e Kiara se mudaram para o Rio, e contam que tudo 

melhorou desde então: os trajetos ficaram mais curtos, a vida ficou mais tranquila e Kiara já se 

sentia um pouco melhor vivendo no país. Diferente de Paris, em que foram até impedidas de 

entrar num bar, por exemplo, o casal me contou que nunca sofreu qualquer discriminação ou 

ofensa homofóbica em espaços públicos no Brasil.  

Quando perguntei sobre os hábitos em casa e a organização domiciliar, elas contaram 

que tudo funciona muito bem. Elas dividem igualmente as tarefas, as duas cozinham e limpam 

a casa e nunca houve algum problema em relação a diferença de nacionalidade. Mesmo no 

Brasil, elas continuam cozinhando bastante em casa e mantêm uma culinária muita parecida 

com a que preparavam na Noruega: a base de alimentos orgânicos e naturais. Bruna de vez em 

quando também sugere a Kiara que preparem algum prato típico brasileiro. Kiara, por sua vez, 

gosta muito de beber e, por isso, adora preparar doses de caipirinha em ocasiões especiais.  

Perguntei também sobre a religião de cada uma delas. Kiara é completamente ateia e 

racionalista, enquanto Bruna também não segue nenhuma religião, mas é muito envolvida com 

questões de astrologia e acredita em uma energia universal que não necessariamente está 

relacionada a dogmas religiosos.  

Em um dado momento de nossa conversa, Bruna teve que se retirar e tive alguns 

minutos de conversa com Kiara, que apesar de ter certa dificuldade, consegue se comunicar 

superbem em português. Ela contou que assiste alguns filmes brasileiros com Bruna e também 

lhe indica muitos livros em inglês. Há uma troca muito rica culturalmente entre elas e é bem 

importante ressaltar a forma magnífica como elas se somam e se constroem pessoas melhores 

juntas.  

De volta à Europa: por uma vida mais tranquila. Depois de mais de 6 meses 

morando juntas no Brasil, Bruna e Kiara decidiram voltar para Noruega por três principais 

motivos: ter uma vida mais segura, mais oportunidades de emprego e estar mais próximas da 
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família de Kiara. Dessa vez, as jovens irão se estabelecer e tentar a vida em Oslo (), capital do 

país, onde há bastante oportunidade de emprego para Kiara e boas opções de cursos de 

mestrado para Bruna.  

 Hoje, em julho de 2017, elas acabaram de embarcar de volta para a Europa e irão se 

casar legalmente para que Bruna possa se tornar uma cidadã norueguesa e morar no país com 

Kiara por tempo indeterminado. Elas estão muito animadas e empolgadas com a mudança. É 

lindo e inspirador ver como Bruna e Kiara se amam e superaram juntas todas as dificuldades 

para estarem juntas. Quando questionei sobre possíveis conflitos e brigas entre o casal, elas me 

contaram que raramente acontece desentendimentos e que se dão muito bem no dia a dia, 

apesar de todas as diferenças de criação e cultura. 

Quando perguntei à Bruna como se ela sentia em relação à nova mudança e à vida em 

Oslo, ela me respondeu: “Eu só quero estar perto dela, sabe? Não faz sentido pra mim ficar 

aqui no Brasil e ela longe. Eu vou onde ela for porque eu a amo e quero estar com ela, é isso 

que importa”. E é essa declaração que me dá mais certeza de que o amor não tem 

nacionalidade, não tem classe, distância e nem fronteiras. Viva o amor e a união de Bruna e 

Kiara!  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O AMOR QUE NASCEU NO AGITO DE LONDRES 

por João Paulo Marinho 

Cristina sempre foi uma grande amiga de João Paulo. Apesar de terem trabalhado 

juntos apenas um ano, durante o curso de 2013, desenvolveram uma amizade quase fraternal: 

implicâncias mútuas e companheirismo. E se Cristina era sua irmã, o namorado dela, Diego, 

era quase seu irmão mais velho. Sempre enrolado com seu inglês/espanhol/português, Diego 

viu em João Paulo um jovem viajado cujo inglês excedia o da maioria, um ponto de contato e 

de entendimento no país diferente. São esses dois grandes amigos que João Paulo escolheu 

como objeto de estudo para este trabalho. 

Era um domingo à tarde, quando ele chegou ao apartamento do casal para entrevistá-

los. Um dois quartos muito bem decorado com referências tanto ao rugby de Diego quanto às 

três cachorrinhas de Cristina. Sentaram os três na sala e começaram a conversar regados a 

Heineken e alguns maços de Dunhill, dois vícios compartilhados pelos três.  

Antes de contar a história dos dois juntos, cada um contou suas histórias individuais. 

Cristina começou e contou em seu jeito bem acelerado e entrecortado de fala: “Tenho 25 anos, 

já morei em quatro cidades ao redor do mundo, tenho um irmão, estudei em dois países 

diferentes e hoje sou casada e vivo no Brasil”. Na vez de Diego foi possível ver a nítida 

diferença de trajetória dos dois. Ele contou: “Venho de uma típica família do proletariado 

inglês, nasci e cresci em Londres, apesar de ter família na Espanha também, me matei de 

estudar em colégios públicos até conseguir passar na London School of Economics e depois 

ingressar em um banco de investimentos”.  

Conhecendo as duas figuras, João Paulo não pediu para que se alongassem mais nas 

histórias pessoais e entrou na história dos dois juntos. Cristina logo assumiu o rumo da 

conversa e se pôs a explicar o seu lado: “Eu tinha acabado de terminar o ensino médio no 

colégio na Suíça e estava indo fazer faculdade em Londres, com 18 anos, e uma falsa ideia de 

liberdade. Ao invés de voltar para o Brasil e ver os meus pais, fui para Londres antes do 

semestre começar e fiquei na casa de uma amiga. Sem nenhuma obrigação com escola ou 
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trabalho, foram dois meses muito intensos na minha vida, saíamos à noite de domingo a 

domingo e conhecemos muita gente de todos os lugares do mundo, inclusive...” 

Diego interrompeu a fala e disse no seu anglo-portunhol: “Pois é, tive que tirar ela dali. 

A brasileira que estava arrasando a noite londrina e também se arrasando, quase uma Amy 

Winehouse”. A risada contagiante de Cristina preencheu a sala junto com a dos demais. 

Passaram-se mais duas horas entre várias interrupções para assuntos aleatórios e a versão que 

os dois estavam confortáveis em contar foi a seguinte:  

Os dois se conheceram em um pub no bairro natal de Diego, mas que Cristina achava 

terrível por faltar o glamour hipster de outros lugares. Apresentados por um amigo em comum 

– um brasileiro que morava em Londres –, engataram o romance logo de cara, mas sempre 

com a sombra da diferença de idade pairando sobre os dois. Afinal, naquela época ela tinha 18 

anos e ele, 23. Além disso, o estado transitório de Cristina na Inglaterra era preocupante. 

Seriam apenas quatro anos de faculdade.  

Mas nada disso atrapalhou a vida a dois. Cristina e Diego viveram juntos e ela foi bem 

acolhida pela família dele durante os quatro anos de curso e mais dois anos em um emprego 

por lá antes de decidir que era hora de voltar para o Brasil. Com sua carreira no banco 

deslanchando, Diego não podia ir com ela para o Brasil naquele momento. Se despediram aos 

prantos no aeroporto de Heathrow com a promessa de que ele iria ao seu encontro um ano 

depois. Cristina voltou para perto de sua família e permaneceu um ano com um namoro apenas 

virtual, até que Diego conseguiu se livrar do banco e veio ao seu encontro no Brasil. 

Cristina traduziu bem o que foi o encontro de Diego com sua aristocrática família: 

“Assim que o Diego chegou, minha mãe organizou um café da manhã na casa dela em 

Ipanema. Seria a primeira oportunidade de todos se conhecerem, inclusive minha irmã. Diego 

chegou um pouco antes e estávamos ainda colocando a mesa do café, tarefa que ele 

prontamente se dispôs a ajudar. Lá foi ele para a cozinha buscar as xícaras de porcelana. 

Quando não encontrou, perguntou para minha irmã, o ‘demônio’ em pessoa, que disse que não 

sabia e mandou ele fazer a seguinte pergunta para a minha mãe: ‘Dona Fátima, onde ficam as 

xerecas?’. E foi o que ele fez. O resultado foi uma risada generalizada, um Diego muito 

envergonhado e que a partir dali todos abraçariam a inocência que só um gringo pode ter”.  

Hoje, os dois moram juntos em Salvador. Cristina trabalha em uma grande empresa de 

seguros e Diego abriu a própria consultoria financeira no Brasil. Vivem bem, viajam e 

 19



recebem os parentes de Diego, no mínimo, duas vezes por ano. A única discordância dos dois 

é o local do casamento: em Salvador, lar dos dois, ou Londres, a cidade onde se conheceram e 

se apaixonaram? 
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SEM O TEMOR DE RECOMEÇAR 

por Suzana Duarte Santos Mallard 

      

 Em 2001, fazia pouco mais de um ano que ela havia se mudado para Curitiba, cidade 

das araucárias, pinhão, quentão e “lêitê quêntê”. Morava numa república de estudantes, que 

em pouco tempo se tornaram uma família. Mas, naquele primeiro ano, havia decidido que nem 

a cidade nem o frio combinavam com ela. Entre os estudantes estrangeiros, havia uma certa 

solidariedade. Juntos enfrentaram as dificuldades ao som de boa música e muita festa. Cada 

um se encarregava espontaneamente de receber os novatos que chegaram um tanto perdidos 

naquele pedaço de Brasil pouco conhecido. Entre cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos, 

angolanos, franceses e italianos, eram numerosos naquela época os estudantes que decidiram 

escolher essa cidade do Sul para realizar um intercâmbio tanto de curto prazo como integral. O 

intercâmbio podia ir de seis meses e se estender à totalidade do curso escolhido, sendo cinco 

ou seis anos em alguns casos.  

 Ela havia partido para residir ao menos cinco anos no Brasil, tempo necessário para 

concluir o curso de Psicologia na Universidade Federal do Paraná. No fim do primeiro ano, 

retornou para Cabo Verde. Era o Natal do ano 2000. Estava certa de que, ao retornar ao Brasil, 

daria entrada ao pedido de transferência para outra universidade, em um lugar com sol.  

 Retornou no dia 25 de fevereiro e logo lhe avisaram que haveria uma festinha de boas 

vindas na casa vizinha, outra república, para um grupo de franceses recém-chegados. 

Combinaram de levar algo para beber e comer naquela quente tarde rara de Curitiba. 

Chegando lá foram apresentados uns aos outros de um jeito simples. Os que eram de casa 

estavam na cozinha entre louças e fogão. Outros estavam de pé na porta da cozinha sem saber 

bem o que fazer. Havia uma dupla que conversava e olhava em torno tentando decifrar, ainda 

um pouco incrédulos, tanta mistura. Muitos deles já se conheciam. Naquele ano havia chegado 

em torno de dez novos alunos franceses, mas nem todos faziam parte desse grande grupo 

misto.  

 Ela falava e entendia francês, italiano e inglês, mas não dizia isso de início. Sempre 

gostou de esperar um pouco para escutar aquilo que as pessoas diziam, imaginando que 

ninguém as entendesse. Isso acontece com ela até hoje. Um silêncio que a orienta e ajuda a 
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perceber as intenções declaradas. Sua vizinha e amiga lhe apresentou Rolland. Desde o 

primeiro instante, ele se mostrou um cara bem-humorado. As piadas de Rolland, no entanto, 

chamavam sua atenção, pois não entendia a graça delas. Ficava até irritada com tamanha 

intimidade que ele se outorgava com tanta rapidez. Tinha a sensação de que ele a provocava.  

 O jovem viajou dois dias depois para assistir ao carnaval em Porto Seguro, retornou 

uma semana mais tarde e o reencontro foi como o de velhos amigos. Havia um certo flerte no 

ar e isso a deixava curiosa e ao mesmo tempo um pouco assustada. No fim de semana seguinte 

à volta de Rolland foram todos a um bar, o Birinights. Naquele ambiente de jovens 

universitários longe de todo olhar familiar, se transformavam. Tudo, ou quase, era permitido. 

Havia, no entanto, uma solidariedade que fazia com que se cuidassem mutuamente um do 

outro. É certo que a vida lhes poupou de alguns sofrimentos mesmo diante dos riscos que 

acabavam tomando em certas ocasiões. Rolland parecia cuidar dela.  

 Naquela noite, ele a levou até em casa e nada aconteceu. O portão se fechou logo atrás 

e ela deixou aquele rapaz com palavras na garganta no silêncio da noite da Praça Santos 

Andrade. Quando já estava na cama quase adormecendo, o interfone tocou. Era ele. As 

palavras precisavam ecoar. Mas não foram muitas. Foram beijos. Já era quase de manhã, 

quando pediu para ele que voltasse para casa, pois não queria que ninguém o visse e 

comentasse. Era um misto de emoções.  

 Na noite seguinte, se encontraram num baile de forró. Ela havia preparando seu 

discurso para lhe dizer que aquela história não era para acontecer. Explicou que poderiam ser 

amigos e que precisavam dar tempo ao tempo, e que ela queria descobrir nele as confirmações 

de uma escolha. Ele respondeu com toda a convicção que isso que ela pedia não era possível e 

que ele jamais poderia fazer de conta que era simplesmente seu amigo. Rolland jamais se 

prestaria a ficar no mesmo espaço que ela sem querer beijá-la. Disse que nunca iria aceitar sua 

proposta e que ela precisava entender que era a mulher da vida dele, a futura mãe de seus 

filhos e a mulher com a qual ele seria feliz, ou melhor, seriam felizes. Como era possível, em 

apenas duas semanas, que alguém fosse capaz de dizer isso para outro alguém? Sem conseguir 

uma resposta, deixou ele naquela noite sem se despedir ou proferir mais palavras. Pediu para 

uma amiga chamá-lo para dançar e, enquanto isso, foi embora.  

 No dia seguinte, quando o viu, ele estava frio e aparentemente mais distante. Ela se 

perguntava: “Será que é isso mesmo? Eu não sei reconhecer o que é amor? Não tenho coragem 
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para me fazer feliz?” Mais duas semanas se passaram e ela contou para seu melhor amigo que 

havia conhecido um francês “chato”. Ele respondeu: “Chato? Já entendi tudo, nunca te vi 

assim!”  

 Numa outra saída com os amigos, ela que foi até ele e o beijou. Rolland entendeu e não 

perguntou muita coisa e, desde então, estão juntos. Pouco tempo depois, essa pessoa 

sensivelmente pragmática disse a ela que era tempo de fazerem um plano se queriam seguir 

juntos. Ele, que havia finalizado seu curso superior, convenceu a coordenação de que mais um 

semestre no Brasil seria fundamental para sua formação de engenheiro. Eram apenas seis 

meses, que logo se transformaram num mestrado, para o qual teve que abrir precedente 

acadêmico que possibilitasse a empreitada.  

 No dia em que Rolland a pediu em casamento, ela estava deitada na rede da sala, e ele 

entrou com ar suspeito e o punho cerrado. O jovem disse que precisava conversar e logo disse: 

“Quer casar comigo? Quero que responda pensando no dia a dia e não no para sempre. Todos 

os dias você precisa se perguntar e renovar a resposta e ter a honestidade de me dizer quando 

não quiser mais.” Diante desse pedido, ela disse sim, pois nada mais assustava nesse projeto 

sensível e honesto.  

 Dezesseis anos se passaram desde que iniciaram essa caminhada. Tiveram dois filhos, 

um cachorro e dois gatos, muitos amigos, muitos mesmo, e tantos quilômetros percorridos 

para manter sempre vivos os laços. Escolheram ficar no Brasil, pois aqui ambos são 

estrangeiros. A distância da família poderia juntar ou separar os dois. E fortaleceu o casal. 

Como Rolland sempre diz, tudo na casa é assunto diplomático, porque são inúmeras as 

influências culturais a dialogar e mediar as relações. Ela, nascida na cidade cabo-verdiana de 

Praia, criada em Roma, residente em Curitiba e agora no Rio de Janeiro. Ele, nascido na 

França, criado por uma mãe sensível às causas de desigualdade, grande viajante que morou em 

diversos continentes. Os filhos curitibanos e agora um tanto cariocas com todas as referências 

que foram capazes de transmitir.  

 Ela lembra que sempre esperava que ele pudesse defendê-la e protegê-la do outro. 

Daquele olhar que dizia ter entendido tudo, quando via nela uma mulher negra, brasileira que 

tinha se dado bem em casar com um gringo e não escondia suas convicções que eram 

verbalizadas e ingenuamente preconceituosas. É claro que esse olhar tem um efeito nela que 

não pode ser compartilhado. Ela aprendeu rapidamente que cada um tem suas próprias 
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batalhas e que é impossível que o outro assuma o seu lugar. Ele foi quem mostrou a ela um 

lugar, aliás vários, que ela poderia ocupar, pois quem se incomoda se move e se comove... 

certamente contado por ele, aquele encontro é outra história.  

 Os dois se casaram duas vezes. A primeira cerimônia foi realizada na França, em 

agosto de 2004. Tudo havia sido organizado pela sogra dela. Ela nunca tinha sonhado em se 

casar nem fazer uma cerimônia e, portanto, não tinha ideias nem cenários que fossem 

indispensáveis. Mas a sogra tinha bom gosto e sabia que o que ela pudesse organizar seria 

lindo de toda forma. Foi a sogra, inclusive, que celebrou a cerimônia. Esta era uma das 

atividades que a sogra conduzia como adjoint au maire. O prefeito também estava presente e 

fez um lindo discurso sobre a multiculturalidade e o prazer de receber o outro na sua 

diferença. Os convidados vieram de diferentes países. Havia pessoas de Cabo Verde, da Itália, 

do Marrocos, de Guadalupe, de Portugal, do Brasil, da Alemanha e da França.  

 Os dois tinham uma surpresa para os convidados, em especial para os pais: estavam 

grávidos. Guardaram a notícia por cinco meses, porque queriam contar pessoalmente e ver as 

reações daqueles que amavam. Tanto ela quanto Rolland são os mais novos de suas famílias e 

foram os primeiros a se tornarem pais. Todos receberam a notícia com muita emoção. No dia 

seguinte à revelação, a barriga dela de grávida começou a aparecer. Até então ninguém em 

Curitiba suspeitava de seu estado, aliás, uma única pessoa sabia. João olhou para ela, quando 

estava com apenas duas semanas de gravidez, insistindo que estava grávida. Ela chegou a 

negar, João não se convenceu e ela tive que admitir. Ele vendeu seu silêncio em troca do papel 

de padrinho. João tornou-se o padrinho de sua filha Nina.  

 O nascimento de Nina foi um presente. Ambos muito novos aprenderam, sozinhos na 

experiência da migração, a ser pai e mãe do jeito deles. A chegada da menina trouxe, na 

prática, a possibilidade de solicitar o visto de permanência, o que facilitou a estadia dos dois 

no Brasil. Nesse processo, receberam a visita surpresa de policiais da imigração que queriam 

ver a criança para conferir se ela existia realmente e se estava com vida. Uma visita de poucos 

minutos em que teve que levá-los até o quarto, onde Nina dormia profundamente. A burocracia 

nunca foi fácil e, mesmo com uma criança, as etapas sempre apresentavam certo desgaste 

emocional porque havia uma sensação de que precisava ser provado algo, como se a priori o 

solicitante estivesse mentindo.  

 O segundo casamento foi no ano seguinte, em 2005, em Cabo Verde, na igreja. 
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Novamente, o casório foi organizado pelas famílias. A mãe dela preparou todos os detalhes 

logísticos e cerimoniais. Seu pai mandou matar um boi e, em seus cálculos, era necessária uma 

garrafa de whisky por convidado. Negociaram duas caixas. A festa durou a noite toda e 

prosseguiu no dia seguinte com café da manhã à beira da praia com direito a banho de mar e 

jogos na areia. Mesmo não seguindo nenhuma religião específica, os dois quiseram celebrar a 

cerimônia no país dela, conforme mandam as tradições locais.  

 Seu filho Mateus nasceu em 2008 e, àquela altura, tinham se mudado para uma casa e 

não eram mais estudantes. A experiência com Nina os deixou mais seguros em suas escolhas 

de educação. A partir da escola que frequentavam, aprendiam com eles a bagagem cultural 

musical e alimentar brasileira que lhes faltava. Ela sempre gostou de cozinhar comida 

mediterrânea, como pasta e pizza, esse é seu forte. O marido é o chef da casa, quem cozinha e 

prepara as refeições. Ele vai à feira e aproveita o que tem de fresco para inventar um prato. 

Nunca é a mesma coisa. Em casa preferem a comida dele aos restaurantes. Entre os amigos, 

ele também é reconhecido pelos dotes culinários.  

 A vestimenta é versátil, usam roupas étnicas ou mais sóbrias dependendo da ocasião. 

Diariamente ele usa terno para trabalhar, mas no fim de semana apelam para o conforto. A casa 

deles tem uma decoração minimalista, com poucos móveis, algumas telas e fotos de artista 

cuja vida foi permeada por experiências pluriculturais. A organização da casa depende de 

todos. As crianças, desde muito pequenas, fazem suas camas, lavam louças e penduram 

roupas.  

 Em casa falam português, francês, italiano e até criolo, dependendo de quem começa a 

conversa. Do criolo usam potcheka (bagunça), do italiano, mamma mia (ai ai ai), do francês, 

muitas palavras acabam sendo aportuguesadas e vice-versa. Quando estão em público e não 

querem ser compreendidos, falam mais em francês. Eles têm muitos amigos que falam tanto 

francês como italiano ou criolo no Rio, com quem praticam os idiomas.  

 Os dois são muito musicais. Em casa, ouvem sons de várias origens. Cada um tem sua 

playlist com as músicas favoritas. Eles têm caixa de som na cozinha e na sala e é sempre uma 

disputa para escolher a playlist que deve tocar. No carro, é a mesma dinâmica. Em casa não 

têm TV aberta, e as crianças podem assistir a algum programa através do Netflix apenas no 

fim de semana. De comum acordo, decidiram que nenhum aparelho eletrônico seria utilizado 

durante a semana. Sempre fizeram questão de explicar para as crianças sobre os efeitos do uso 
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indiscriminado das tecnologias e que, de toda forma, na fase de crescimento, elas precisariam 

exercitar a concentração e não a dispersão que essas plataformas acarretam. Agora, aos 12 e 8 

anos, costumam ver séries americanas ou europeias em língua original. Cada um tem a sua 

preferida. 

 O casal frequenta uma comunidade bastante heterogênea, com gente de tudo quanto é 

lugar, porém existe algo que todos têm em comum:  todos viajaram e são sensíveis, ligados às 

artes, muito abertos à diversidade. O mesmo podem dizer de suas famílias que souberam 

transmitir o amor ao próximo e a paixão por partir sem temer recomeçar, reconhecendo a 

continuidade de uma caminhada que pode parecer radicalmente uma partida. Existe uma 

harmonia nas relações que permite que o tempo que estão juntos seja valorizado e as 

experiências priorizadas sejam sempre positivas. Ela acredita que todos fazem um esforço de 

compartilhar apenas o estritamente necessário e indispensável.  

 No Brasil, ela passou a atuar como psicóloga com orientação psicanalítica, atendendo 

em diferentes idiomas aqueles que assim necessitam. Atua como voluntária desde sua 

formação em associações que prestam serviços à população de baixa renda em comunidades 

desfavorecidas. O marido, desde que se formou, trabalha na área da educação, elaborando e 

vendendo soluções para formação, desenvolvimento e transferência de competência e 

conteúdo que proporcionem um desenvolvimento pessoal daquele que assim deseja. 

Certamente que tantas experiências culturais tem seus benefícios, criando um leque importante 

de abordagens para diversas problemáticas, fazendo com que consigam propor soluções 

muitas vezes novas para determinados contextos. Aprenderam que, com os outros, há muito o 

que aprender! 
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APRENDENDO A AMAR A REALIDADE PELO QUE ELA É 

por João Paulo Malerba 

  

 Os dois se conheceram onde não se espera encontrar amor. E, ainda assim, foi amor à 

primeira vista... ou ao primeiro sotaque. Bastou uma pergunta de cinco palavras curtas para 

que ele respondesse sorrindo: “Are you Brazilian?”. Depois, viria saber que não seria o 

primeiro de seus namorados brasileiros: na lei geral dos encontros o outro também atrai quão 

mais outro o outro for: no caso deles, o típico fenótipo ítalo-brasileiro de um em atração mútua 

à anglo-saxonice hibridizada do outro. Descendem ambos de amores migrantes: os bisavôs 

materno e paterno de um vieram da Itália e da Espanha, ainda naquela primeira onda de 

migrantes europeus de fins de século XIX, para se instalarem no Vale do Paraíba, região 

cafeeira decadente do estado de São Paulo. Unindo-se a mineiras e paulistas de outras origens, 

duas gerações seguintes de misturas resultariam nessa imagem para o mundo. Pela parte do 

outro, o avô paterno polonês chegara à Inglaterra como marinheiro na 2a Guerra Mundial, em 

função do tratado de defesa mútua assinado entre os dois países. Não voltou mais, pois se 

apaixonou por uma inglesa cuja mãe também era migrante, uma russa fugida da perseguição 

stalinista.  

 Ele conheceu John quando estava em Londres para um período de seis meses de 

doutorado-sanduíche. O ano era 2014 e ele fazia parte daquela última grande leva de 

pesquisadores brasileiros incentivados a aprimorar seus estudos fora do país, antes de o 

colapso econômico, político e democrático iniciar mais um arrocho-sangramento da pesquisa e 

da universidade pública brasileira. Não era sua primeira vez naquela terra de nuvens densas e 

persistentes: dez anos antes, um coração partido e a desilusão com o jornalismo 

majoritariamente comercial ensinado na universidade levaram-no a trancar o curso e partir 

para um ano de trabalho voluntário como cuidador de pessoas com dificuldades de 

aprendizado numa comunidade ecumênica no sul de Londres. Lá trabalhara com outros 

assistentes de todas as partes do planeta, vivendo um quase eufemismo no cosmopolitismo 

essencial daquela cidade-mundo. Sem que ninguém soubesse uma vírgula do seu passado, 

estava livre para redesenhar sua história e ser, enfim, quem ele sempre fora: não tivesse 
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partido para aquela terra desconhecida e aberta, provavelmente teria demorado bem mais a 

viver plenamente a sua sexualidade.  

Uma década depois, o Reino Unido do conservador Cameron lhe parecia mais rico, 

privatizado, desigual e fechado quando comparado ao (nem tão) progressista Blair. É verdade 

que em ambos os momentos, seu visto fora facilitado pela entidade-anfitriã que o recebia. Mas 

a diferença era sensível nas fronteiras da Grande Ilha: mesmo com o multiple entry visa 

estampado no passaporte, a cada retorno ele era saraivado de perguntas na migração, sempre 

sob suspeita. Como se verá, o desenrolar dos acontecimentos obrigaria ele a passar por essa 

forma contemporânea de inquisição muitas vezes depois: na presente cruzada global contra a 

cidadania transnacional, as entrevistas de fronteira funcionam como tribunais individuais onde 

se é mais ou menos merecedor de uma sentença que depende da origem, idade, formação, 

etnia, desenvoltura linguística e conta bancária. Aquele carimbo tem o poder de conceder ou 

negar sonhos e direitos: no seu caso – e no de tantos outros amores estrangeiros –, o que 

estava em xeque era o direito demasiadamente humano de estar com quem se ama. 

A separação física dos dois tinha data marcada: 31 de março de 2015. Do seu lado, 

compromissos com uma extensa pesquisa de campo do doutorado no Brasil impediam-no de 

ficar; do lado do outro, havia a família, o trabalho, os amigos e toda uma vida que não se deixa 

para trás de uma hora para outra. Viveram, então, o inevitável dilema de qualquer casal 

binacional: quem se muda? De encontro às razões econômicas e ao encontro do desejo de John 

de “to live in a hot country”, combinaram a mudança para o Brasil um ano após a partida dele. 

Seria o tempo necessário para que ele concluísse o doutorado e John pudesse fechar com 

segurança as portas atrás de si. O acordo incluía piercings como alianças simbólicas, a 

promessa de encontro alternado a cada três meses e o desejo de estar para sempre juntos. Nada 

ainda firmado em papel, mas detalhadamente registrado na alma e facilmente legível na íris 

dos dois.  

 Em vez de frear, aquela contagem regressiva só fazia fortalecer os vínculos que se 

queriam mais e mais permanentes. Gradativamente ele foi conhecendo família e amigos, 

tecendo laços, descortinando um mundo que ia também se tornando seu. Os mais próximos 

não escondiam o bittersweet sentimento de vê-lo tão feliz, mas cada vez mais longe: planos 

para o futuro, é o que mais ouviam dos dois. Não que isso os impedisse de viver o presente: ao 

contrário, bebiam cada instante juntos, como se fosse imprescindível encharcar-se do outro 
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para tornar suportável a travessia do deserto da espera que se aproximava. E primeira 

despedida foi tão bonita quanto triste.  

Uma nova contagem regressiva, então, se iniciava. O trimestre que se seguiu até sua 

visita ao Rio de Janeiro, onde ele mora, foi preenchido com longas horas de pesquisa e outras 

tantas de Skype e WhatsApp. Na verdade, seja para falar entre si ou com os queridos do país de 

origem, não há casal de estrangeiros que não tenha os meios de comunicação como terceiro 

parceiro, tanto os do passado quanto os atuais. A sorte da geração atual é ter comunicação 

instantânea, de graça e multimídia. Haviam se colocado o desafio de não permitir que aquela 

fase fosse meramente a manutenção do anteriormente vivido: precisavam nutrir e desenvolver 

aquela relação, mesmo fisicamente separados. E pra isso a conversação cotidiana midiatizada 

era imprescindível, ainda que nunca suficiente: rememorando, ele não tem saudade alguma 

daquela época; a realidade da distância e a angústia por um próximo contato se impunham ao 

final de cada ligação.   

O tão esperado reencontro foi marcado por um arrebatamento inicial seguido de um 

estranhamento, ainda que passageiro. Nos primeiros dias parecia que precisava conectar 

àquele corpo de carne e osso, à sua frente, tudo o que vivera com aquele outro desencarnado 

em imagem e som, por três meses. Se desentenderam, se reconheceram e se fortaleceram. Ele 

amou o Rio e partiu com a certeza (turística, na verdade) de querer viver ali. A segunda 

despedida lhe doeu tanto quanto a primeira. 

Três meses depois foi sua vez de visitá-lo. Era novembro e aproveitou a ocasião do 

aniversário de John para pedi-lo em casamento: a sua risada larga ao ver na caixinha piercings 

novos em vez de alianças foi seguida de um sonoro “sim”, gastando seu português de 

principiante. Jantar com a família para contar a novidade, pedido de aviso prévio no seu 

trabalho, malas cheias de coisas de John pra ele levar: dessa vez ele partiria sorrindo, com uma 

lista feliz de preparativos para a chegada definitiva de John no início do ano seguinte.  

Mas nem teve tempo de acomodar suas coisas com as dele. Dez dias depois, num 

Skype noturno John lhe contaria bem mais que a rotina daquele dia: o diagnóstico de que sua 

mãe estava com câncer de pâncreas, um dos mais severos e rápidos deste que é 

definitivamente o mal do nosso tempo. Chorando, John pedia que ele compreendesse que o 

prognóstico naquele estágio da doença – de seis meses a dois anos de vida – impediria que se 

mudasse tão logo para o Brasil. Não titubeou: “Então, eu me mudo. Chego para o Natal e 
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casamos em janeiro”. Internamente, um aperto no coração por tudo o que deixaria para trás: 

amigos, carreira e família, principalmente por conta do seu pai, já idoso e de saúde frágil. Para 

que a celebração acontecesse antes do início da quimioterapia, precisavam vencer vários 

prazos consulares e cartoriais: seu visto especial de noivo saíra somente no dia anterior à 

viagem e o aceite de seus papéis no cartório do casamento, uma semana antes. Mais uma vez 

viu sua vida nas mãos de burocratas.  

Apesar de tudo que passaram por serem quem são, LGBTIs, ao menos, estão livres de 

certas caretices. Pois ele, que já há muito desprezava o casamento (amor não é coisa que se 

contrata), agradeceu imensamente aos militantes que lutaram antes dele para que tivessem esse 

direito. (Mesmo que seja para desprezá-lo, por igualdade acreditava ser justo tê-lo.) Os países 

dos dois figuram na seleta lista dos 27 que autorizam o casamento gay e por isso ele pôde 

acompanhar quem ele amava no momento mais difícil de sua vida. Casaram no Dia de Reis e 

(apesar da caretice) ele se lembrava de poucos dias da sua vida tão felizes quanto aquele. 

Logo depois descobririam que o casamento era somente o primeiro passo para sequer 

entrar com o pedido de visto de residência por matrimônio. Desde que os conservadores 

chegaram ao poder no Reino Unido, as regras endureceram: a parte não-britânica tem que 

provar ser capaz de se comunicar em inglês e esperar até cinco anos para o visto permanente; 

já o nativo tem de provar residência e um salário anual de quase 19 mil libras. Na prática, uma 

condicionante de classe e que atualmente tem separado milhares de casais binacionais no 

Reino Unido entre si e/ou de seus filhos. John havia revertido o aviso prévio, mas diminuíra e 

muito a carga horária de trabalho para ficar mais tempo com a mãe. Porém, como o cálculo é 

feito com a média salarial dos seis meses anteriores, o pedido fora feito no tempo limite. 

Alternando biblioteca e hospital, ele escrevia a tese sob a dor e a delícia de ver alguém 

partir devagarinho, cercada de tanto amor. A realidade foi mais dura que o prognóstico mais 

pessimista e, numa manhã de primavera de maio, sua sogra se foi.       

Haviam se mudado para perto do hospital de cuidados paliativos em que a mãe ficara, 

no subúrbio londrino. John, filiado ao Partido Trabalhista, lhe contara que se tratava de um 

reduto do UKIP (United Kingdom Independence Party), o partido de extrema-direita britânico. 

Se nunca havia sofrido xenofobia em qualquer lugar do país, pela primeira vez se sentira 

realmente desconfortável por ser estrangeiro ali. Estavam em meio à campanha pré-referendo 

sobre a permanência ou saída do Reino Unido da União Europeia e, toda vez que saía de casa, 
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se deparava com uma placa afixada na casa do vizinho da frente, em que se lia em letras 

garrafais: “GIVE OUR COUNTRY BACK!” (“Dê-nos nosso país de volta!”). Como se sabe, o 

“cosmopolitismo essencial” de Londres não fora capaz de vencer as mentiras contadas pelos 

nacionalistas: ainda se lembra bem das lágrimas e do rosto estupefato do John ao acordá-lo 

naquele 24 de junho de 2016 com a notícia de um mundo com ainda mais fronteiras.  

Voltou em agosto para o Brasil para defender, com sucesso, sua tese de doutorado. A 

comemoração acabou virando uma das despedidas, já que semanas depois partiria para 

Londres crendo ser, daquela vez, em definitivo. Levava seu currículo e sua experiência 

acadêmica, mas sabia da fama de refratário do universo acadêmico britânico: estrangeiros 

eram bem-vindos desde que formados em instituições locais. Os muitos gastos com tantas idas 

e vindas e com a saúde na família impediam o luxo de esperar até ter sucesso em vagas na sua 

área. O trabalho voluntário que desempenhara no passado o habilitava para trabalhar como 

cuidador de idosos. Em menos de dois dias já tinha três entrevistas marcadas e em uma 

semana seria mais um trabalhador imigrante precarizado no Reino Unido. Foi com surpresa 

que recebeu as condições do emprego: tratava-se de uma modalidade, agora comum naquele 

país, o “zero hour contract”, em que o trabalhador só recebe pelas horas trabalhadas, sem 

qualquer obrigação de o empregador garantir um mínimo de horas por mês, sem auxílio saúde, 

transporte e alimentação. Era o resultado da “flexibilização do trabalho” tão louvada pelo 

liberalismo selvagem: a uberização da força de trabalho imposta sobre os que têm poucas ou 

nenhuma escolha.  

De todo modo, num país com alta expectativa de vida, não lhe faltaram ofertas de 

horas. Os atendimentos aconteciam na própria casa dos idosos, com diferentes níveis de 

dificuldade e era impossível, mesmo em pouco tempo, não se envolver. Ainda mais quando, do 

outro lado do Atlântico, a saúde do seu pai ia dando sinais de enfraquecimento: a projeção 

afetiva era automática. Nos intervalos entre um atendimento e outro se dedicava na 

candidatura para vagas de trabalho na academia e no terceiro setor. Foram inúmeras e, exceto 

ter chegado à fase final para uma vaga de professor numa universidade de prestígio, nas 

demais, sequer passava da etapa inicial.  

Havia, sim, a frustração por sentir que sua carreira (que seguia promissora, no Brasil) 

estava paralisada justamente no momento (pós-titulação) em que deveria ser potencializada. 

Mas também havia a calma da certeza da escolha que fizera e do amor que construíram. Daí 
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que a memória daqueles meses lhe é suave e terna, fala menos dos momentos de ansiedade e 

apreensão que dos de intimidade e cumplicidade entre duas pessoas que tomaram a decisão de, 

apesar de tudo, estarem juntas.  

Há muitas vantagens em encontrar sua metade em terras forasteiras: primeiramente, a 

constante presença estrangeira os leva a buscar na própria cultura o que seria mais distintivo; 

por consequência, para além de aprofundar a compreensão com o diferente, passa-se, no 

limite, a relativizar a própria diferença em favor do comum-humano; por fim, e o mais 

saboroso, é mesmo dar-se a conviver com todo um universo cultural a ser desbravado tendo 

como guia quem se ama.   

Há também condições inerentes ao amor binacional: ao menos um estará fora da zona 

de conforto; não contará com a rede de contatos profissionais que por ventura construíra; 

falará uma língua estrangeira; viverá distante dos amigos mais antigos; sentirá falta do clima, 

cheiros, sabores e prazeres domésticos; estará longe da família. Tais condições são o preço a 

ser pago...  

E as faturas não tardam a chegar: não completara três meses da sua chegada 

“definitiva” até receber a informação de que a saúde do seu pai piorara, que dependeria de 

hemodiálise permanentemente e sua qualidade de vida decairia. Foi a vez de John não titubear: 

“nos mudamos para o Brasil”. Assim que, logo depois do Natal de 2016, faria, uma vez mais, 

o caminho inverso: sem reservas de dinheiro, com a rede de contatos arrefecida, instalados 

provisoriamente num quarto e sala, vieram com o que puderam trazer nas malas – mais dois 

cachorros – para recomeçar a vida no Rio de Janeiro. Sua mãe diz que tudo que é feito com/

por amor sempre dá certo. Deve ser, porque as coisas foram, sim – como sempre foram com 

eles – se ajeitando: ele conseguiu uma posição temporária na universidade, John – um tanto a 

contragosto – uma vaga como professor de inglês.  Aquela decisão se mostraria a mais correta 

já que, um ano depois, seu pai contrairia uma infecção que exigiria intensa dedicação por 

meses, até que partisse cercado de todo carinho, cuidado, companhia e amor que merecia. 

Hoje é John quem vive mais intensamente as condicionantes do amor estrangeiro. Há 

nuances que o favorecem, ligadas ao preconceito étnico e estético que hierarquiza 

internacionalmente fenótipos e países. Mas a dificuldade com a língua, com os códigos sociais 

e com a saudade não poupa nem europeus loiros de olhos azuis. E, talvez mais intensamente 

que no restante do Brasil, o Rio de Janeiro tende a reequilibrar aquela hierarquia com uma 
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malandragem caprichadamente aplicada aos “gringos”. Além do mais, agora é John que vê 

distantes seus sonhos profissionais de longo prazo.  

De todo modo, nunca, nenhum dos dois prestou contas do que foi e é perdido, abdicado 

ou deixado para trás pelo outro. Quando ele se pega em culpa cristã pelos sacrifícios que agora 

pesam mais do seu lado, rapidamente ele lembra que, em se tratando de casais binacionais, 

isso é fator contingente. E menor. Se há algo que a natureza mutante de nossa história tem lhe 

ensinado é amar a realidade pelo que ela é. Seu pedido não se refere ao conteúdo, somente à 

duração: que a vida seja tão longa para tão mais ele possa ter a honra de desfrutá-la na 

companhia de John. Onde quer que seja. 
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AS ANDANÇAS DE UMA NAMIBENSE 

por Nicollas Witzel Silva 

 Apesar de estar localizada em uma zona tropical, alinhada no globo ao nordeste 

brasileiro, o clima de Angola pouco se assemelha às praias alagoanas com sol a pino e mar 

azul como o topázio. Existem, basicamente, duas estações oficiais: a seca, que cobre de maio a 

agosto, e as chuvas, de outubro a abril. Na época da estiagem, apelidada pelos locais de 

“Cacimbo” (referência à névoa característica à estação), o frio é intenso por causa de uma 

corrente de ar que percorre a parte sul da costa angolana. O clima, ameno, não chega a chocar 

um brasileiro acostumado com a variedade climática da América, como era Clayton, um 

carioca do subúrbio que, durante as chuvas de 2016, viajava pelo sul da África. Apesar disso, a 

inconstância climática seria crucial para a visita de Clayton à cidade de Namibe em abril de 

2016, um período agitado para os namibenses (a cidade mudaria de nome dois meses depois, 

retornando a seu título de batismo: Moçâmedes). O aspecto desértico parecia lembrar que a 

época de seca estava para chegar. “Não é um cenário familiar para o carioca, me senti perdido 

no clima, na geografia”, ele conta, enquanto passa algumas fotografias do relevo amarronzado. 

“Mas não pensei em voltar, sabia o que fazia ali.” O motivo a que ele se referia se sentava ao 

lado, dentro de um vestido florido que, quando em Angola, só costumava deixar o guarda-

roupas durante a época de chuvas. 

 A viagem de Clayton para o sul da África virou plano sério em 2012, depois que ele 

conheceu Gina num fórum online de viagens. Desde menina, Gina sonhava viajar as Américas, 

mas o dinheiro não dava. Ele, inseguro e sem domínio do inglês, queria ser recebido em um 

país que falasse da sua língua nativa. Em Angola, além de dialetos locais como o kikongo, 

umbundo e o kwanyama, fala-se uma variação do português europeu, herança do colonialismo, 

com adaptações próprias da cultura local. Os angolanos costumam definir a língua local como 

“um português melhorado, colorido”. No fórum de viagens, a conversa dos dois rendeu. 

Trocaram Whatsapp, ficaram amigos. Ele demorou mais de quatro anos para juntar o montante 

necessário para as passagens, comida e passeios. Faltava a estadia, que ela ofereceu num 

esquema de locação a baixo custo, similar ao que faz o aplicativo de viagens Airbnb. Clayton 

embarcou no dia 27 de abril, uma quarta-feira, rumo à Namibe. A viagem foi um sucesso, os 
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dois viajaram juntos pela aridez da cidade, visitaram pontos turísticos. Ele voltaria duas 

semanas depois, contrariado. Combinaram de se encontrar novamente, dessa vez no Brasil. 

 Foram necessários sete longos meses de economias até que Gina, assistente 

administrativa em uma empresa de investimentos, conseguisse juntar o dinheiro necessário 

para as passagens aéreas. A moeda angolana, o Kwanza, é desvalorizada frente ao real, de 

forma que R$1 equivale a cerca de 50 kwanzas. “Tive que trabalhar por fora, fazer bicos. 

Meus pais me ajudaram, mas tinham medo da ideia. Não estavam confortáveis em deixar a 

filha encontrar um desconhecido na América Latina”, ela conta. “Juntar dinheiro em casa 

também não era fácil. Não é como se eu já não economizasse quando não tinha viagem 

marcada.” 

 Localizada a 948 quilômetros da capital Luanda, Namibe vista de cima é puro deserto, 

de um aspecto marrom-claro arenoso, como os campos de várzea em que Clayton jogava 

futebol quando criança, no Rio. O modesto aeroporto local recebe o nome do astronauta 

soviético Iuri Gagarin, o primeiro homem a viajar pelo espaço. Fica próximo a uma reserva 

natural, famosa e de vida natural abundante, além de um dos poucos elementos a quebrar a 

onipresença do marrom no relevo namibense. “Durante muito tempo, nos momentos difíceis, 

eu ia até o aeroporto e ficava olhando os aviões decolando e pousando. Imaginava que, um 

dia, eu estaria do outro lado”, ela conta. Ela se lembrou desse momento durante a decolagem 

rumo ao Brasil, quando uma foto tirou na hora agá, que foi enviada a Clayton com a legenda 

“até breve!”. 

 “A chegada ao Brasil foi uma experiência única em minha vida”, ela conta, ainda com 

os traços do português africano. “O Rio de Janeiro, visto de cima, é azul e branco. Minha terra 

é negra, como eu. Mas é mais difícil de andar aqui.” Apesar da estranheza de desembarcar em 

outro continente, ela diz que conseguiu sair do saguão tranquilamente, ajudada pela facilidade 

da língua. Clayton esperava do lado de fora. Dali, os dois partiram para o Méier, percorrendo 

um dos caminhos mais honestos para quem deseja conhecer, de fato, o Rio de Janeiro. 

 Para um imigrante, a adaptação é, quase sempre, o maior desafio. Passado o período de 

reconhecimento, a vida começa a naturalizar e as dificuldades cotidianas vêm dar as boas-

vindas. Depois de dois meses, Gina conseguiu um emprego na mesma área que atuava em sua 

antiga casa. Os dois planejavam se mudar, mas a especulação imobiliária do Rio, uma das 

mais agressivas do país, forçou um adiamento do plano. Com o tempo, ela se apegou à Zona 
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Norte e começou a tentar demover o parceiro da ideia. “Não se parece em nada com casa 

(entre conversas, descobri que ela ainda se refere ao bairro angolano assim), mas é um outro 

tipo de casa. A questão da violência assusta, mas não é como se Angola fosse um lugar 

totalmente seguro. Tivemos ditaduras, guerras, foi uma época difícil até os anos 90”, contou. 

“Mas, de qualquer forma, gostei muito daqui, me adaptei bem. Já tenho uma coleção de fotos 

com o leão do Méier.” Ela se referia ao famoso monumento, em forma de felino, localizado no 

coração do bairro em 1989. 

 A família de Gina sonha em vir visitar a filha nas terras brasileiras. Estão, como ela 

esteve um dia, no momento de economia para as passagens. Do lado de cá, a namibense foi 

prontamente acolhida por sua família brasileira, formada pelos pais, tios e primos de Clayton. 

“O brasileiro tem essa energia, é muito fácil de se relacionar conosco, é natural”, avalia ele, 

durante um jantar onde estavam todos reunidos. 

 Pergunto ao casal, ainda em fase inicial, qual foi a maior dificuldade que enfrentaram 

desde a mudança de Gina para o Brasil. “Foi na virada do ano, quando quase perdemos a 

nossa casa”, conta Clayton. Em meados de novembro, ele perdeu seu emprego na área da 

segurança privada. O salário da mulher (os dois ainda não são casados no civil) não era 

suficiente para pagar as contas e o aluguel. “Foi uma época de apertos, um momento de crise. 

Mas é só assim que nos provamos realmente comprometidos um com o outro”, dizem os dois, 

juntos, se completando na frase. Depois de dois meses de economia extrema, contas atrasadas 

e ajuda familiar, Clayton conseguiu um novo emprego, no mesmo ramo. “O ano de 2017 

começou bem”, brinca. 

 O ano segue bem, ao que tudo indica. Já adaptada ao estilo de vida carioca, o casal 

agora planeja conhecer o restante do Brasil. Gina se diz “completamente apaixonada por esse 

país, tão imenso”. Com a situação financeira dando sinais de melhora, Gina e Clayton 

começam a planejar as próximas aventuras. Depois de três encontros para os depoimentos, a 

despedida foi entre agradecimentos e declarações do casal. “Assim como na saída da minha 

Namibe, não tenho medo de deixar o Rio. Sinto que ainda tenho muito a viver aqui, mas posso 

viver tudo, também, em outro lugar. Minha vida tem sido um constante adeus à minha casa. 

Minha casa é todo lugar, desde que esteja com as pessoas certas.” 
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DESAFIADOS PELO ESPAÇO E PELO TEMPO 

por Paulo Vitor Marien 

Poderia ser só mais um dia jogando vôlei na praia. De fato, isso não faltou, mas algo 

especial marcou a ocasião. Foi uma amiga em comum quem convidou um rapaz estrangeiro a 

se juntar ao grupo. Foi assim que Rosa conheceu Stephan. Uma brasileira e um alemão. Nada 

de 7x1 dessa vez. Embora essa seja uma lembrança ainda fresca na memória coletiva do 

Brasil, a goleada não parece ser uma questão central para o casal. O namoro já dura quase dois 

anos e meio. Ele, um engenheiro eletrônico sem religião, tem 25 anos. Ela, estudante de 

ortodontia adepta do espiritismo, tem 28. Quando estão na Alemanha, o convívio social é com 

alemães, amigos e familiares de Stephan. No Brasil, por outro lado, nativos e estrangeiros 

compõem o quadro de amigos, incluindo um outro casal de nacionalidades distintas: uma 

brasileira e um uruguaio.  

Com a convivência, o intercâmbio cultural: “Hoje em dia, ele usa mais bermuda de 

tactel. Lá, as praias não são quentes nem boas de pegar sol como as daqui, então acho que ele 

ia de roupa normal”, conta Rosa, concluindo com risos. O alemão morou um ano no país 

tropical, tempo suficiente para, segundo ele mesmo, ter começado a se atrasar para os 

compromissos. A troca de costumes se manifestou também no chão. Rosa não anda mais com 

“sapato da rua” dentro de casa. A nova rotina é tirar o sapato e deixar na cozinha, guardando 

para alguns chinelos específicos a função de andar dentro de casa. Stephan, por sua vez, se 

tornou um entusiasta do chinelo Havaianas.  

Rosa já visitou três vezes o país dele, tendo ficado aproximadamente um mês em cada 

viagem. Quando estão no Brasil, sentem saudade do sistema público de transporte alemão. 

“Horário fixo de ônibus, mapa com notificação avisando o ponto, e os ônibus sempre pararem 

nas estações, sem precisar chamar ou insistir fazendo sinal” foram as lembranças de que ele 

mais sente falta.  

No caso de expressões, Stephan contou ter adotado o uso da palavra “caramba”. De um 

lado, ela acha fofo o jeito dele falar português. De outro, ele acha engraçado como 

aportuguesamos palavras em inglês, como Facebook (feicibuki) e Whatsapp (uátizapi). Juntos, 

os dois escutam bossa nova, jazz e variações de música brasileira. “Também é o que costumo 
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escutar sozinha, mas ele, quando coloca o fone, costuma escutar rock.” A predileção pela 

música brasileira não deixou espaço para as sonoridades da origem do engenheiro. Rosa 

explica: “Nem sei como é música alemã direito. Conheço só aquelas típicas que tocam na 

Oktoberfest e nos restaurantes tradicionais, mas não representam muito o que eles realmente 

ouvem lá.” Stephan também não gosta desse tipo de música e faz questão de ressaltar isso.  

Com uma culinária de dupla nacionalidade, o casal costuma dividir a tarefa na cozinha. 

Embora, em geral, cozinhem juntos, Stephan é o cozinheiro por excelência. Rosa se dedica 

mais aos doces. “Ele manda melhor do que eu na cozinha. Na refeição, eu auxilio”, ela 

confessa. No Brasil, os dois comem pratos típicos. A exemplo do gosto musical, a terra da 

feijoada sai na frente nesse quesito. O imigrante, que diz não ser fã da comida típica de seu 

país, saboreia a culinária brasileira, muitas vezes através da comida preparada pela sogra. Em 

contraponto, a protagonista brasileira gosta tanto da mostarda alemã quanto da cebola frita 

usada pelos alemães como equivalente para a batata palha do Brasil. O casal conta que, 

quando está na Alemanha, frequenta mais restaurantes. “Aqui, minha mãe cozinha muito, 

principalmente pratos típicos. A gente acaba não saindo tanto para comer.” 

Em um momento de polarização, os namorados seguem longe do conflito: “Somos a 

favor da democracia, do bem maior coletivo, da sustentabilidade, do feminismo, da tolerância, 

do respeito e da igualdade entre os seres humanos, seja por religião, etnia, classe social ou 

orientação sexual. E anticorrupção, seja de que lado for.”, respondeu a futura ortodontista, 

quando perguntada sobre o posicionamento político dos dois. Stephan, como em geral, foi 

sucinto: “A gente é mais de esquerda.” 

Quando separados pelo Atlântico, conversando pelo Skype, é possível que Stephan 

veja os adereços regionais que sua avó enviou como presente para Rosa. Do mesmo modo, em 

meio à diferença de cinco horas no fuso, a metade brasileira dessa laranja pode vislumbrar um 

pôster do Pão de Açúcar e belas fotos de paisagens brasileiras decorando uma casa de 

Dresden. É um relacionamento que desafia o espaço e o tempo. 

Recentemente, Stephan retornou para a Alemanha com o objetivo de terminar seu 

mestrado. Enquanto isso, Rosa também continua os estudos no Brasil. Resta a fé em muitos 

dias dos namorados e Valentine's Days para esse casal, que comemora as duas datas. Fica, 

então, a esperança de que essa história ainda tenha muitos capítulos pela frente.  
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LAÇOS DE AMOR E FÉ ENTRE BRASIL E ANGOLA 

por Taciana Guimarães 

 Rio de Janeiro, comunidade da Cidade de Deus. É 1º de maio, feriado, Dia do 

Trabalhador, e faz sol na cidade maravilhosa. Raquel Gama e Javerson Souza recebem a 

pesquisadora na porta, numa bela tarde típica de outono, na entrada da comunidade, pois lá 

dentro a circulação de ônibus é precária, e entrar de mototáxi não é uma boa opção para quem 

não conhece a região. 

 No caminho até a casa de Raquel, conversam amenidades sobre a comunidade. Na rua 

vê-se uma van que vende laticínios a partir de um real, e uma grande fila de mulheres e 

crianças. Apesar de ser feriado, o comércio da região está funcionando normalmente, e o casal 

cumprimenta amistosamente alguns conhecidos enquanto caminham. Ao chegar à casa de 

Raquel, ela apresenta sua irmã gêmea. Apesar de serem idênticas, não são confundíveis, 

provavelmente pelo corte de cabelo diferente. Raquel e Javerson saem para ajeitar o salão de 

beleza da família dela, onde acontecerá a entrevista. O casal faz questão de um ambiente mais 

reservado e de uma boa apresentação. 

 Raquel é natural de Luanda, em Angola, tem 20 anos e apresenta um sotaque delicioso, 

aliado a uma fala rápida que a incomoda um pouco. Javerson é carioca, tem 23 anos e 

transmite a tradicional hospitalidade brasileira. Juntos há apenas nove meses, ela, futura 

cabelereira, e ele, pedreiro, estão nos preparativos para o casamento que será realizado em 

novembro.  

 Raquel, que em Angola já foi Feliciana e outros nomes dos quais já não se lembra, tem, 

além de sua irmã gêmea, mais duas irmãs e um irmão. Seu pai viajou para o Brasil sozinho em 

1996. Refugiado e em busca de melhores condições de vida, deixou em Luanda a esposa 

grávida das gêmeas. A mãe veio para o Brasil quando Raquel tinha apenas dois anos – 

deixando os quatro filhos mais velhos em Luanda com a avó materna. Aqui, seus pais tiveram 

a irmã mais nova de Raquel. Quatro anos mais tarde, a mãe retornou sozinha à Angola para 

trazer os outros filhos. Após muita dificuldade e persistência, em 2004, conseguiu mandar os 

mais velhos para o Brasil e, dois anos depois, veio de vez com as gêmeas.  
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 No Brasil, Raquel sentiu falta da casa grande da avó materna, onde morava em 

Luanda. Aqui viveu durante algum tempo num quarto dividido entre sete pessoas. Evangélica 

desde o país natal, ela notou que aqui o fato de ser gêmea não possuía grande peso 

supersticioso como em Angola – segundo algumas religiões, gêmeos trazem sorte, por isso, 

são presenteados e bajulados. Ela relata ter sofrido um pouco de bullying na escola por conta 

de seu sotaque, até hoje, bem marcado.  

 Após oito anos no Brasil, ao ser questionada sobre se considerar mais angolana ou 

brasileira, Raquel é enfática: “Não é uma questão de se considerar, e, sim, de ser. Eu sou 

angolana.” Apesar de sentir falta da vida de criança que tinha em Luanda – sem grandes 

responsabilidades, a não ser ter que carregar água do poço até em casa – e de manter boa 

relação com a parte de sua família que ainda vive lá, Raquel prefere o Brasil e diz que não 

gostaria de voltar a morar em Angola. 

 Javerson, nascido e criado na comunidade da Cidade de Deus, conheceu Raquel nos 

arredores do bairro. Disse que da janela de sua casa sempre a via passar pelo campo de futebol 

em frente e a achava uma negra linda. Mesmo sendo praticamente vizinhos, o primeiro contato 

ocorreu pela internet, via redes sociais. Depois se encontraram e conversa vai, conversa vem... 

estão de casamento marcado. 

 Ambos já eram evangélicos, contudo, de denominações diferentes. Após o início do 

namoro, ele optou por se integrar à Igreja que ela frequentava. Por conta da crença religiosa, o 

casal guarda a intimidade para depois do matrimônio oficializado. A convivência amorosa se 

dá geralmente com a presença dos pais e familiares da noiva, sendo assim de forma pacata e 

respeitosa.  

 A relação dos noivos com suas famílias é pacífica e amigável. Por parte da família de 

Javerson não houve estranhamento em relação à natureza estrangeira de Raquel. Javerson nota 

em Raquel um apreço pelos cuidados da casa que não observava em suas ex-namoradas 

brasileiras. Raquel confessa que, em sua criação em Angola, fora ensinada para ser 

exclusivamente dona de casa, coisa que, no Brasil, devido principalmente ao alto custo de 

vida, não poderá fazer. 

 O salão de beleza da família de Raquel fica na rua de trás de sua casa e é especializado 

em apliques para cabelos afros. Ela trabalha com sua mãe e uma de suas irmãs como 

cabeleireira. Desse serviço, Raquel tira seu sustento. Ao lado do salão da família funcionam 
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dois restaurantes de comida angolana, o que revela a presença de uma comunidade étnica 

próxima. No entanto, Raquel e sua família não têm laços estreitos com esses compatriotas. O 

angu e o feijão preparados na casa de Raquel são os pratos que Javerson já experimentou e 

notou forte diferença com os tipicamente brasileiros, mas, no geral, a culinária doméstica da 

família é bastante brasileira.  

 Raquel, que atribui seu perceptível sotaque à sua forma de falar ágil, aprendeu muito 

pouco do quimbundo, língua comum de onde nasceu e que sua avó falava. Apesar da fluência 

no português, língua natal de Raquel e oficial em Angola, Javerson percebe que, quando 

Raquel fala com sua família, usa palavras diferentes e geralmente ele não consegue 

acompanhar a conversa.  

 As atividades de lazer do casal são simples. Devido à rotina de escala do quartel, 

Javerson prefere programas mais caseiros. Os compromissos com a comunidade evangélica 

também preenchem o dia a dia de ambos. A fé cristã e a necessidade de economizar para o 

casamento os levam a valorizar mais uma tarde de comunhão na Igreja do que uma balada ou 

ida ao cinema. 

 Raquel e Javerson formam um simpático e discreto casal, ligados pela religião e por 

sentimentos notáveis e indiscutíveis: amizade e cumplicidade. Mais que a pele negra em 

comum, compartilham a simplicidade da vida a caminho de uma união pragmática. Com o 

casamento a tendência é que as diferenças, sejam de origens étnicas ou naturais da 

convivência humana, apareçam. Contudo os laços que os unem e continuarão unindo são 

fortes e bem estabelecidos, e tornarão essa relação única e inabalável: laços de amor e de fé. 
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A HISTÓRIA ENTRE O SOL E A LUA 

por Priscila Firmino Carneiro 

 A história entre o sol e a lua, a noite e o dia, entre Carina e Tomas é um verdadeiro 

encanto, desde a maneira como se conheceram a como chegaram até aqui. Uma história que 

une dois países distantes e faz do amor uma sintonia tão forte, que nada impede a vivência 

desse amor.   

Ele, australiano e ela, brasileira. Tudo começou quando Carina, em junho de 2011, aos 

16 anos, entrou em uma rede chamada Omegle, para aprender mais inglês e passar o tempo 

livre. Na primeira conversa dos dois, era noite para ela e dia para ele – o famoso fuso horário. 

Depois de trocarem contato por MSN, plataforma bastante utilizada na época, os dois 

começaram uma amizade. Conversavam todos os dias, tinham muitos assuntos em comum. O 

amor surgiu depois. Segundo Carina, as conversas “sempre fluíam” até que, em agosto, 

quando Tomas mandou flores e os dois trocaram lembrancinhas de seus países, ela percebeu 

que a relação ia além de uma amizade. 

Em janeiro de 2012, Tomas veio para o Brasil conhecer Carina pessoalmente e, desde 

então, ele já pousou em terras brasileiras sete vezes, sendo que, na última viagem, decidiu 

ficar de vez. Carina, por sua vez, já foi duas vezes para a Austrália. 

O primeiro encontro pessoalmente foi no aeroporto. Carina estava com a família e uma 

amiga. “Vai que ele é um maluco, vai que tem alguma coisa errada”, comentou. Mesmo tendo 

visto o australiano diversas vezes pela webcam, ela queria ter certeza de que estava segura. 

Quando se viram, se abraçaram e, pelo relato e olhares dos dois, foi possível perceber que 

aquele tinha sido um momento marcante e inesquecível para ambos.  

O australiano, que não estava gostando muito da faculdade, decidiu ir para o Brasil 

para ser professor de inglês. A decisão foi tomada durante um curso para se especializar, 

depois de assistir a uma aula com Carina e gostar muito. 

Tomas é grato por tudo o que ela e sua família fizeram para ele estar vivendo no Rio de 

Janeiro e por ter conseguido um visto depois de muito tempo tentando. O casal tirou um 

certificado de relacionamento e conseguiram o visto de reunião familiar, que os dois acham 
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que as autoridades brasileiras consideraram como união estável. Agora, com o visto 

permanente no Brasil, ele tem todos os documentos necessários para viver no país.  

 Tomas demorou cerca de dois meses para conseguir um lar e arcar com a despesa de 

um aluguel. Durante esse tempo, instalou-se na casa da namorada. Hoje em dia, ele mora num 

apartamento alugado na Zona Norte da cidade, e teve o pai de Carina como fiador.  

No começo, os pais de Carina não gostaram desse tipo de relacionamento. A mãe dela 

chegou a falar que sua filha estava “perdendo a juventude”. Mas ao conhecerem e conviverem 

com Tomas, os pais aprovaram o namoro e atualmente adoram o genro. Já os pais de Tomas 

moravam nos Emirados Árabes na época em que o casal iniciou a relação e diziam só querer 

que Tomas estivesse bem. O discurso dos pais de Tomas é: “If it makes you happy, you should 

do it”, e quando ele reclama do calor que sente no Brasil, a mãe fala que ele sabe o que tem 

que fazer: “Just come back to Australia”. Apesar de ter uma família tranquila em relação ao 

namoro, ele diz que sente saudade, mas que está bem: “Of course, but I’m ok” . 

Os país de Tomas moraram por um grande período fora da Austrália e, com isso, 

Tomas está acostumado com a distância da família. Assim Carina parece ser uma base para o 

rapaz.  

Tomas continua utilizando a internet como forma de comunicação, para ler as notícias 

não só da Austrália, mas também do mundo. Para se comunicar com sua família, utiliza redes 

sociais, como Skype e Facebook, e tem o hábito de fazer videoconferências nos fins de 

semana. Com os amigos, geralmente se comunica no tempo livre que Tomas tem, o que ocorre 

durante as manhãs no Brasil e as noites na Austrália, conseguindo, assim, manter o contato.  

Tomas disse que é difícil encontrar comunidades ou pessoas australianas no Brasil. 

Quando pesquisou ao se mudar para cá, não achou muita coisa e, como tem a família de 

Carina aqui, não precisa muito manter contato com seu povo para se sentir em família.  

Em relação à Austrália, Tomas destaca que a decoração da casa é praticamente igual, 

mas reparou que aqui tem muito apartamento, enquanto em seu país, geralmente, são casas. Na 

foto do apartamento de Tomas, é possível observar que a única coisa na decoração que 

diferencia os dois países é a bandeira australiana. 

Um assunto puxou outro e chegaram na parte sobre o casamento. Os dois afirmaram 

que pretendem se casar, mas não sabem quando. A única certeza é que terão dois casamentos, 

oficializando a união nos dois continentes. O primeiro será na Austrália, pois se oficializarem 
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aqui antes, sairá muito mais caro por conta da questão dos documentos e da burocracia. Não 

sabem, porém, se terão uma cerimônia religiosa, mas adiantam que essa não é uma obrigação 

no relacionamento deles. 

Sobre religião, os dois não praticam nenhuma, mas Tomas frequentava o Anglicanismo 

quando seus pais estavam na Austrália, porém quando veio para o Brasil, não o faz mais. A 

namorada é católica, não praticante. Comparando as religiões, ele disse que achou as duas bem 

parecidas. 

Os dois não moram juntos porque a mãe de Carina acha que “sair de casa é só depois 

de casar”, e por conta da faculdade. A jovem ainda estuda, mas espera que, quando se formar, 

conviva mais com o namorado.  

Depois de um papo interligar a outro, chegaram no assunto culinária. Tomas afirma ter 

preguiça de cozinhar e diz que, no Brasil, normalmente come comida congelada e, às vezes, 

arroz e feijão, mas não é fã desse prato – foi possível ver na reação dele. A “salvação” do 

rapaz é o macarrão. A comida australiana é muito diferente, principalmente pelos horários e 

tipos de alimentos. O almoço é leve e a refeição principal é, na verdade, o jantar, tendo 

proteína e legumes, mas não tendo carboidrato. Com hábitos alimentares diferentes e uma 

mistura de imigrantes – que passam dos 40% da população daquele país –, os australianos não 

possuem uma comida marcante e, sim, uma mistura gastronômica.  

Sobre a violência, Tomas acha que vive do mesmo jeito que em seu país de origem, 

sempre tomando cuidado, e diz que depende dos lugares e das atitudes. No entanto, tem uma  

mentalidade ainda muito “inocente”, pois os brasileiros são criados para estarem sempre 

atentos. Tomas sabe que precisa prestar atenção e diz que por viver em uma cidade grande é 

normal ter perigo. Carina comenta sobre os tiros que ele já ouviu no bairro onde ela mora, e 

diz que ele não entende muito bem, não conseguindo diferenciar quando são fogos de artifício, 

e que ele não tem noção da realidade. 

Foi engraçado quando Carina disse que o que ele mais sentia saudades da Austrália era 

de Frozen Coke, pois ele é viciado. Tomas acha as duas culturas bem parecidas, mas Carina 

diz que parece que os australianos são mais felizes e que a qualidade de vida deles é muito 

melhor. O rapaz ainda disse que trabalhou em um fast food em seu país, e que conseguia 

ganhar bastante dinheiro, até mais que Carina como professora, e que os impostos que pagam 
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lá trazem retorno na saúde e na educação. O salário digno australiano é a diferença marcante 

quando comparado ao brasileiro. 

Ao comentar sobre os gastos no Brasil, Tomas diz que precisa estar atento ao dinheiro 

e que algumas coisas são extremamente caras, como biscoitos, eletrônicos, comida e a vida em 

geral, mas que cerveja é absolutamente barata. Já as roupas são muito parecidas, no mesmo 

estilo, mas Carina afirma que eles têm o hábito “estranho” de andar descalço na rua.  

Em relação a outras diferenças culturais, Tomas disse que o que acha mais estranho é 

as lojas fecharem tarde. Em seu país, as lojas fecham, no máximo, às 18 horas, exceto 

restaurantes, e, para frequentá-los, é preciso fazer uma reserva antes. Carina fala sobre o 

transporte da cidade em que ele morava. Por não ser uma cidade grande, não possui uma 

grande frota como a da cidade do Rio de Janeiro, mas são pontuais. Tomas contou que lá tem 

um aplicativo do governo em que se pode saber o horário do ônibus.  

Sobre algo que represente a cultura, o australiano comenta sobre os aborígenes, que 

são os nativos de lá, o surf, o instrumento didjeridu e os esportes, como rugby e football, além 

do churrasco, com diferentes formas de preparo. Os australianos têm ainda o hábito de 

encurtar as palavras. A diferença também é notada em alguns animais, como cangurus, 

gaivotas, aranhas e kookaburras. 

Em relação aos feriados, Tomas comentou que, se caem em um sábado ou domingo, é 

automaticamente passado para a segunda para compensar, o que não acontece no Brasil. Ele 

diz que há controvérsias sobre um feriado, que seria como o Dia da Independência. Na 

verdade, conta o dia em que os ingleses colonizadores chegaram àquela terra, como se 

ignorassem os aborígenes e tudo o que eles sofreram. O dia 1o de janeiro foi escolhido para 

comemorar a independência, então acaba não sendo feriado pela história do país, por ser 

feriado internacional.  

Sobre o povo australiano, o namorado de Carina diz que as pessoas não são muito 

nacionalistas, normalmente quem tem essa atitude de patriotismo é considerado caipira. 

Mesmo assim, por conta de ser um lugar com muitos imigrantes, alguns australianos são 

xenofóbicos, ainda que no geral seja um país muito aberto aos estrangeiros. 

 Como a língua predominante na conversa do casal é o inglês, a brasileira tenta ensiná-

lo, comentando que no Brasil ele não fez muitas amizades por causa dos lugares que frequenta 

e horários. Por ser professor de inglês, o ambiente de trabalho e conversa está sempre voltado 
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para a língua inglesa e, quando fala português, a maioria das vezes é com os pais dela. Com 

dificuldade para falar e como curso de português para estrangeiros é muito caro, Tomas fica 

numa situação difícil. 

Apesar dos hábitos dos dois serem parecidos, o que fica evidente são os aprendizados 

das línguas, o compartilhamento de séries de TV, filmes, músicas, que se tornam mais uma 

forma de passarem mais tempo juntos. Não há música preferida, mas o casal ouve mais as 

músicas internacionais e Tomas relembra que há uma banda australiana, de quem Xuxa fez 

diversas versões para o português. Ele considera a versão brasileira melhor e se esforça para 

cantar “batatinha bem quentinha”, finalizando a entrevista. 

O casal parece ser muito próximo, tendo uma ligação muito forte, pareciam que tinham 

as mentes conectadas, seus olhares demonstravam ser um amor verdadeiro e que estavam 

muito felizes por estarem juntos. O australiano parece fazer de Carina seu porto-seguro, afinal 

não é fácil se mudar para um país diferente, deixando tudo para trás, inclusive sua família. 

Mas ele não parece se arrepender e fica evidente entre a troca de olhares e sorrisos que os dois 

fizeram a escolha certa e encontraram o amor verdadeiro nessa junção de culturas. 

Nessa história, há uma conectividade muito forte entre os dois. O casal está vivendo 

um eclipse eterno, pois é como se fosse o alinhamento do sol e da lua. Assim, conseguem estar 

juntos, alinhados e fazer disso uma linda história de amor. 
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A PROTEÇÃO NA JORNADA DE DOIS JOVENS 

por Thainar G. da S. Xavier 

Disseram que nada acontece por acaso. Que a vida é cheia de intencionalidades e que, 

quando as pessoas seguem seu caminho, o Universo trata de fazer as conexões certas. Foi 

assim que a pesquisadora conheceu Adriana e Victor.  

Na verdade, não foi tão fácil assim. Era preciso entrevistar um casal binacional que 

morasse no Rio de janeiro para o trabalho da faculdade. Achou que seria fácil, afinal é uma 

cidade “cosmopolita”. Que nada! Depois de muitas tentativas, muitos desencontros e histórias 

surpreendentes, ela recebeu um recado de uma amiga que tinha uma amiga que conhecia um 

casal. “Ufa!”, pensou. Salvou o semestre!  

Em meio à rotina corrida, o casal aceitou conversar e compartilhar a história de amor 

deles. Foi uma experiência nova tanto para a pesquisadora, quanto para eles, pois era a 

primeira vez que entrevistava alguém como “aspirante a jornalista” (e ela adorou!) e também 

era a primeira vez que a história de amor deles ia parar em um trabalho acadêmico.  

Adriana e Victor se conheceram num centro budista, em um curso com duração de três 

dias. Foi na aula sobre mudras  que eles se aproximaram e não sabiam que a partir daquele 1

momento iriam dividir a mesma jornada. Adriana conta que, quando ouviu a voz de Victor, 

notou que ele não era brasileiro e, ao saber que ele vinha da Costa Rica, começou a rir. Ela 

tinha visitado o país duas vezes e conhecia todas as províncias costarriquenhas.  

Não demorou muito para a amizade florescer. No dia seguinte, eles continuaram 

conversando e, no último dia do curso, saíram para comer. “Ficamos juntos”, contou Adriana, 

como na canção de Mercedes Sosa, que diz: “Lo cotidiano se vuelve mágico”.  

A magia entre os dois se expressa pelas pequenas coincidências causadas pelas 

intencionalidades da vida. Em um desses momentos, Adriana tirou uma foto de um artefato 

que havia adquirido em uma das suas viagens para a Costa Rica. Para a surpresa de Victor, a 

foto era de uma máscara típica produzida por uma tribo indígena de seu país, chamada Boruca, 

1 Mudras são representações feitas com as mãos que permitem que as pessoas se sincronizem com 
energias no Universo.
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e que pouquíssimas pessoas a conheciam. Ele também tinha uma máscara dessa tribo (quase 

idêntica!), um dos únicos artefatos costarriquenhos que mantinha consigo no Brasil.  

Victor conheceu a família de Adriana poucas semanas após o início do namoro. Era 

aniversário da mãe dela e ele tinha sido convidado. Adriana disse que não houve muito 

estranhamento pelo fato dele ser estrangeiro. Como ela trabalha com relações internacionais, 

tem amigos de vários países e sempre viajou muito, a família achou mais curioso o fato dela 

ter conhecido o jovem no templo budista. A família de Victor mora na Costa Rica, e o encontro 

de Adriana com os familiares dele foi por videoconferência. Ela conta que a sogra achou seu 

sotaque engraçado, por falar um espanhol “meio” argentino.   

Recentemente, os dois decidiram morar juntos, montaram um apartamento do jeitinho 

que queriam, com plantas de estimação e muitos livros. Não tem televisão na casa. Durante o 

tempo livre, gostam de ouvir música, bailar, ver filmes e comer. A cozinha é o coração da casa, 

onde ele prepara as comidas típicas de seu país e mantém a conexão com suas raízes. Adriana 

é tiete assumida da comida de Victor. Ela disse que ele cozinha muito bem e que sabe fazer de 

excelentes tapiocas a comida indiana. Ambos são vegetarianos e, em geral, fazem uma 

alimentação nordestina-costarriquenha.  

Os dois têm um gosto musical parecido. Escutam muita música latino-americana, 

música brasileira e também gostam de música africana. Adriana contou que ficou super feliz 

quando soube que Victor dançava forró, pois ela adora forró!   

Eles compartilham muito a vida religiosa, um ajuda o outro sobre os ensinamentos do 

budismo. Para os dois, a caminhada espiritual é muito importante. Victor conta que ingressou 

no budismo aos 21 anos, depois de uma viagem que fez ao Japão. No começo tinha 

dificuldades para se empenhar, devido à falta de acesso aos livros e ensinamentos budistas, 

principalmente porque vinha de um país majoritariamente católico. Mas quando se mudou 

para o Brasil, pode ter mais contato com a religião e, há quatro anos, passou a se envolver 

mais ainda com o budismo. Adriana conheceu a religião budista no final do colegial, quando a 

mãe de uma amiga lhe emprestou um livro. Ela passou a se interessar pelo assunto, mas só se 

envolveu diretamente com o budismo há sete anos.  

Adriana e Victor integram coletivos voltados para imigração e refúgio. Ainda que o 

assunto não fosse tema da pesquisa, a conversa seguia com todos à vontade, e Victor deu mais 

detalhes sobre esse trabalho. Ele faz parte de uma organização que atua em defesa dos direitos 
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da pessoa imigrante e que tem forte atuação para as políticas públicas de imigração e refúgio 

no país. Victor comemora a aprovação da nova Lei de Imigração, mas ao mesmo tempo fica 

triste com as repressões e vetos que o atual governante impôs à nova lei e sobre como o 

conservadorismo, o racismo e a xenofobia impede avanços. Ficou evidente que o Brasil ainda 

é um país xenófobo, apesar de ser conhecido por ser acolhedor. Mas esse acolhimento é 

seletivo.  

Victor mora no Brasil há 8 anos, é sociólogo e quis construir a vida no país. Ele morou 

em outros estados brasileiros antes de vir para o Rio de Janeiro, e conta que já sofreu 

perseguição da Polícia Federal. Houve momentos em que os agentes questionavam os vizinhos 

sobre a vida dele e diziam que “estavam de olho”. Mas Victor não se abala, é uma pessoa do 

bem, que luta pelos direitos humanos e o combate à pobreza. Adriana participa de um coletivo 

de imigração, que reúne pessoas da sociedade civil que querem contribuir e ajudar para a 

integração de refugiados e imigrantes no Rio de Janeiro. Durante a conversa, foi possível notar 

a admiração e o respeito que um tem pelo outro. Tinha brilho nos olhos da Adriana quando 

Victor contava sua história de luta. Eles estão juntos há um ano, mas passam a impressão que a 

história dos dois transpassa o tempo.  

O povo Boruca acredita que o pássaro Quetzal é sagrado. Diz a lenda que ele protege e 

que torna vitoriosas as pessoas que são boas de coração. Pelo amor e compaixão que Adriana e 

Victor têm um pelo outro e por seus semelhantes, o nome desse pássaro seria adequado para 

intitular essa narrativa. Assim como as máscaras Boruca estão uma do lado da outra na parede 

da casa deles, que os dois também permaneçam juntos pela eternidade.  
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O ENCONTRO NA TERRA DE COLOMBO 

por María Del Carmen Villarreal 

Gênova, Itália, cidade de nascimento do navegador Cristóvão Colombo, foi o cenário 

para o encontro de dois jovens oriundos do continente encontrado pelo italiano. Em um 

ambiente acadêmico e de forma despretensiosa, Juana e Eduardo se conheceram num curso de 

português para voluntários italianos, onde a mãe do rapaz lecionava. Juana, que apreciava 

outros idiomas, foi convidada por um amigo de seu pai para fazer o curso, e Eduardo foi 

levado pela mãe para conhecer os alunos. Como um não falava a língua do outro, o contato 

ocorreu em italiano, que se estabeleceu como a língua protagonista do relacionamento. Esse 

primeiro encontro deu origem a uma amizade que anos mais tarde se tornou uma história de 

amor. 

Ambos eram estudantes e viviam com os pais. Ela, colombiana, e ele, brasileiro, se 

encontraram tempos depois no restaurante da universidade. Juana estudava Turismo e 

Eduardo, Letras. Após algumas refeições e saídas com amigos em comum, perceberam gostos 

singulares e naturalmente começaram a namorar. Namoraram por quatro anos até que, por 

conta de uma oportunidade de cursar pós-graduação na Espanha, decidiram viver juntos. 

Depois de se estabelecerem no novo país, voltaram à Itália para oficializar a união. O 

casamento, realizado em 2010 apenas no civil, foi festejado ao som de ritmos latinos e de 

outros países com a presença dos familiares de ambos e amigos de diversas nacionalidades.  

Depois de muitos anos vivendo na Europa decidiram voltar para América Latina em 

busca de melhores oportunidades. Escolheram o Brasil para residir, pois Juana havia realizado 

intercâmbio no país em 2008, já estando assim familiarizada, e também por terem o 

apartamento da mãe de Eduardo à disposição, além de alguns contatos.  

Em casa, a culinária é composta principalmente de pratos italianos, contudo, devido à 

influência dos diversos países em que o casal viveu. Cozinham com frequência receitas 

brasileiras, equatorianas e espanholas. Preparam pratos que conheceram por meio de amigos 

de diferentes locais do mundo, como México e China. Eduardo, que, segundo a esposa, é um 

excelente cozinheiro, aprecia o ceviche de camarão equatoriano, prato também preparado em 

vários países da América do Sul e Central.  
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Aprenderam juntos sobre as culturas dos países de língua espanhola da América Latina, 

principalmente sobre história, literatura, música e dança. Costumam ouvir músicas de variados 

gêneros e regiões (música clássica, flamenco, indiana etc.) e também de países latino-

americanos. As datas comemorativas são celebradas segundo os protocolos sociais, mesclando 

as inúmeras influências culturais que possuem. Gostam de diversas atividades de lazer: assistir 

filmes, fazer trilhas, sair com os amigos, viajar, etc. Assistem a programas de diferentes 

nacionalidades e línguas.  

Atualmente, Juana é professora e consultora na sua área e Eduardo é pesquisador, 

consultor e doutorando em Letras. Ambos se sentem tanto latino-americanos quanto italianos, 

acreditam em identidades fluidas e em constante transformação. Para o casal, a abertura e 

disposição de cada indivíduo permitem o seu enriquecimento com novas experiências, saberes 

e expressões. 

 51



A ESPERANÇA NUM FUTURO INCERTO

por Letícia Calderaro Fernandes 

Era uma noite de primavera quando Laura e Zola se conheceram no bar Azteca, ponto 

de encontro de jovens localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. Enquanto Zola havia saído 

para curtir com os amigos, Laura estava em um pequeno encontro com outro rapaz. Mas isso 

não foi empecilho para que Zola se aproximasse da garota e iniciasse uma conversa. O que era 

para ser só mais uma noite de diversão se tornou o início de uma bela história de amor. 

Laura é pequena, com cabelos cacheados, muito expressiva e tem um sorriso 

contagiante. Zola é alto e um pouco tímido, mas muito doce no seu modo de falar. Os dois se 

complementam perfeitamente, assim como seus continentes de origem se encaixam quando 

olhamos num mapa. Ele tem origem africana, mãe francesa, nasceu em Angola, mas foi criado 

nos Estados Unidos desde os oito anos por sua irmã, quem considera sua verdadeira família. 

Ela é pernambucana e mora no Rio de Janeiro há alguns anos, cidade que escolheu para cursar 

Comunicação e adotou como lar.  

Depois de se conhecerem naquela noite de agosto, os dois não se desgrudaram mais, se 

adicionaram no Facebook e em um mês já estavam planejando como fariam para continuar 

juntos mesmo com a volta de Zola para Angola. Quatro meses se passaram e a hora de partir 

havia chegado, mas os dois decidiram que não iriam abrir mão do amor que encontraram e 

fariam de tudo para que o namoro à distância desse certo. Zola se emocionou muito ao 

perceber que a pequena Laura tinha realmente gostado dele e estava disposta a investir nessa 

relação. 

Foram longos oito meses de namoro à distância em que os dois, com muito amor e 

paciência, se esforçaram para que nada mudasse entre eles. Ao contrário do que muitas 

pessoas pensam, para os dois, os oito meses em que namoraram à distância foram decisivos 

para o futuro da relação. Durante esse período eles conversaram sobre muitos assuntos, se 

conheceram e se aproximaram ainda mais, até que finalmente Zola decidiu retornar ao Brasil 

para ficar perto de Laura. 

Assim que voltou para o Brasil as coisas foram acontecendo muito rápido. Para obter o 

visto permanente Zola e Laura precisaram formar uma relação estável em cartório, o que 
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assustou os familiares que entenderam que os dois já haviam casado sem avisar a ninguém e 

sem nem mesmo comemorar. Em poucos meses após pisar pela segunda vez em terras 

tupiniquins, Zola e Laura estavam morando juntos na cidade maravilhosa. 

Para a família de Zola, principalmente sua avó, que mora em Angola e é muito 

tradicional, seu neto já está casado e em breve terá filhos, o que a motivou a enviar para Laura 

um traje típico camaronês, usado pelas mulheres para cozinhar aos domingos. Seu pai lhe deu 

um pequeno totem africano para protegê-lo em seu caminho e sua mãe, que esteve 

recentemente no Brasil para conhecer Laura, está aprendendo o português para poder se 

comunicar melhor com a nora.  

A família de Laura, tipicamente baiana e muito apegada uns aos outros, passado o 

estranhamento inicial de ter a filha namorando um estrangeiro, recebeu Zola de braços abertos, 

em especial a sogra, que se tornou muito próxima do rapaz. Nas palavras da própria Laura, um 

pouco enciumada, sua mãe conversa mais com o genro do que com a filha. Zola, 

entusiasmado, diz gostar muito dos pais dela, que o receberam muito bem e afirma: “O pai 

dela é muito louco”, soltando uma risada tímida logo em seguida. 

O casal mora junto em um apartamento em Copacabana há dois meses, que ainda está 

em fase de decoração, mas planejam deixar o ambiente confortável para os dois, misturando 

um pouquinho dos gostos de cada um. Laura imagina o lugar com um estilo global, com 

inspirações que busca na internet. Mesmo longe de seu país, Zola diz já não sentir falta de 

nada e que estar com Laura aqui no Brasil é natural para ele. Quando pensa em onde é sua 

casa, logo imagina o apartamento que dividem, mesmo estando no Brasil há menos de um ano. 

Em casa os dois têm gostos muito parecidos. Quando querem relaxar, gostam de 

assistir juntinhos a séries americanas no Netflix e Laura se empolga ao falar sobre a série 

Masters of None a que assistiram recentemente. Apesar de assistirem em inglês com legendas, 

dentro de casa o idioma que falam é uma mistura das duas línguas e, muitas vezes, Laura se 

confunde com Zola falando em português e respondendo a ele em inglês. Na música os dois 

sentem muito a influência norte-americana, em especial de rappers como Drake, que gostam 

bastante e até usam algumas gírias das músicas entre eles.  Mas nem tudo é comum nos gostos 

do casal. Enquanto Zola gosta de se deliciar com batatas fritas quase todos os dias exatamente 

como fazia nos Estados Unidos, Laura prefere comidas mais leves e se preocupa com a forma 

pouco saudável que o namorado se alimenta, mas admite: o franco-canadense é quem mais se 
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arrisca na cozinha, fazendo umas batatinhas pequenas para o café da manhã e crepes muito 

gostosos, que ela, apesar de saber a teoria, não se arrisca a por a mão na massa. 

Quando resolvem sair para se divertir, os dois costumam se encontrar com os amigos 

de Laura. Zola ainda não se acostumou com o hábito dos brasileiros de misturar pessoas, para 

ele é mais confortável sair no estilo canadense e não misturar grupos de amigos diferentes, 

mas está ansioso para que sua wife, como ele carinhosamente se refere a Laura, conheça seus 

amigos de São Paulo e dos Estados Unidos, algo que deve acontecer em breve, pois estão 

planejando viajar para a terra das folhas de maple em dezembro. 

O futuro é incerto para todos e, apesar de não acreditarem em um Deus, os dois 

esperam que algo abençoe por muito tempo a relação de companheirismo e cumplicidade que 

dividem, seja ela vivida no Brasil ou nos Estados Unidos, onde planejam morar daqui alguns 

anos e, quem sabe, um dia multiplicar este amor com um belo bebê de várias origens. 
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