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orto Alegre ou Buenos Aires? 
Um desavisado que caminhasse 
pelas cercanias do estádio Bei-

ra-Rio, na quarta-feira, dia 25, poderia 
sentir-se na capital argentina. As ave-
nidas que ligam o centro da cidade às 
margens do Rio Guaíba, rota conheci-
da como Caminho do Gol, pareciam as 
ruas perto de La Bombonera, o estádio 
do Boca Juniors, ou do Monumental de 
Nuñez, do River Plate. Quase 100 mil 
argentinos caminhavam em direção ao 
estádio ou rumo à Fifa Fan Fest. No ca-
minho, dezenas de comerciantes argen-
tinos vendiam – em pesos – churrasco, 
mate, Fernet (uma espécie de caipirinha 
amarga dos argentinos) e muito chori-
pan, o chorizo no pão, um clássico das 
portas de estádios na Argentina.

Não foi privilégio de Porto Alegre. A 
Copa do Mundo transformou capitais 
brasileiras em pontos de encontro de 
variadas culturas latino-americanas e 
diferentes sotaques do espanhol com o 
espírito e o português brasileiros – uma 
invasão inédita na história do Brasil. 
Equatorianos e mexicanos passearam 
juntos na orla da Praia de Copacabana, 
cercados de cariocas. Chilenos e uru-
guaios cantaram em vagões de metrô a 
caminho do Itaquerão, na Zona Leste de 
São Paulo, amontoados sobre paulistas. 
Colombianos e costa-riquenhos toma-
ram cerveja na Lagoa da Pampulha, em 
Belo Horizonte, e ganharam o carinho 
dos mineiros. Na Copa de 2014, nove 
seleções da América Latina se sentiram 
em casa fora de seu país.

Excluído o Brasil, anfitrião do torneio 
e fonte da maior demanda por ingres-
sos da Copa, quatro países latino-ame-

p

de 450 mil latino-americanos tenham 
vindo ao país. A última Copa realizada na 
região, em 1986, no México, não chegou 
nem perto – estima-se que apenas 50 mil 
sul-americanos tenham viajado para lá.

Não que a viagem ao Brasil tenha 
sido ausente de esforço. A proximidade 
geográfica levou uruguaios, argentinos 
e chilenos a optar por um passeio mais 
pitoresco, romântico e aventureiro que 

a Copa fez do brasil o ponto de    enContro de latino-ameriCanos

Gisele teixeira, de Porto Alegre,  
rodrigo turrer e isabel Clemente

ricanos – Argentina, Colômbia, Chile e 
México – estão entre as dez nações que 
mais compraram ingressos para a Copa 
do Mundo, segundo a Fifa. Mais de 208 
mil ingressos foram comprados na Amé-
rica Latina. Argentinos compraram 61 
mil, colombianos 55 mil e tanto chilenos 
como mexicanos ficaram com mais de 
30 mil. Muitos vieram sem ingresso. O 
Ministério do Turismo estima que mais 
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Gostaram  
e querem  
voltar
andrés Gómez, 
francisco Yepez  
e santiago zapata

Os equatorianos Andrés, 
Francisco e Santiago 
amaram o Brasil. Nem a 
desclassificação de sua 
seleção deverá tirá-
los do país. Decidiram 
ficar e passear mais. E 
pretendem voltar. “Para 
casar!”, afirmam em 
coro os três. Eles dizem 
ter conhecido moças 
especiais em Brasília.
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antes de  

tudo, latinos
marjorie Jean françois 

A mexicana Marjorie, de 
36 anos, veio ao Brasil 

acompanhada do irmão 
Sergio Antonio Jean 

François. “Os brasileiros 
são muito amáveis”, diz. 

Hospedados no Rio 
de Janeiro por 22 dias, 
esperam ver o México 

ir longe na Copa do 
Mundo, mas também 

torcem por outras 
seleções da região. 

“Somos latinos  
antes de tudo.”

um simples deslocamento ao aeropor-
to. Pegaram carros, vans, caminho-
netes e congestionaram cruzamentos 
na fronteira com o Brasil. As jovens 
argentinas Florencia Mori e Mercedez 
Molina, ambas de 21 anos, decidiram 
não perder a oportunidade de ver a se-
leção de seu país na quase vizinha Porto 
Alegre. De ônibus convencional, leva-
ram mais de 24 horas de Buenos Aires 

à capital gaúcha. Chegaram na manhã 
da quarta-feira, dia do jogo contra a 
Nigéria. Viajaram com pouco dinheiro 
e contaram com hospedagem solidária 
(o famoso “ficar onde der”). Tinham 
planos de seguir até São Paulo, próximo 
destino de sua seleção. “Do pouco que 
vimos, estamos encantadas”, afirmou 
Florencia. O argentino Sergio Alvarez, 
de 37 anos, veio de Quilmes, perto de 

Buenos Aires, para assistir a vários jo-
gos da equipe de Lionel Messi. Esteve 
no Rio de Janeiro, foi a Porto Alegre e 
promete acompanhar a Argentina até 
onde ela for. “Estou apaixonado pela 
cidade e quero agradecer às pessoas 
daqui. Foi surpreendente nossa recep-
ção.” Depois da vitória por 3 a 2, os ar-
gentinos cantavam uma música cheia 
de provocações aos brasileiros. “Brasil, 
decime que se siente...”, começava a letra. 
Ela diz que Messi conquistará a taça e 
que Maradona é melhor que Pelé. Para 
eles, a provocação é saudável. “Isso de 
briga é mais uma coisa de marketing. 
Os gaúchos romperam com esse mito”, 
diz o argentino Luciano Grassi, de 27 
anos. Ele veio de La Pampa com sua 
família para acompanhar sua seleção.

Durante a Copa, os brasileiros apren-
deram a gostar do papel de anfitriões 
internacionais, especialmente de seus 
vizinhos. No Rio de Janeiro, o advoga-
do Heitor Menegale, de 58 anos, e sua 
mulher, Izabel Bukowski, de 43, já se 
consideravam até mais sul-americanos 
que brasileiros. Dizem que suas me-
lhores férias foram em países do con-
tinente. Amam a língua espanhola, as 
comidas típicas e a atmosfera exótica. 
Têm amigos espalhados na Colômbia, 
no Peru, no Equador e no Paraguai. 
Empolgaram-se e abriram as portas 
de sua casa para eles. “Recebemos dois 
amigos equatorianos com um jantar de 
moqueca e caipirinha”, diz Izabel, mora-
dora de Ipanema, na Zona Sul. Menegale 
ganhou de presente dos hóspedes uma 
camisa do Equador, que vestiu durante 
a partida contra a França. Equatorianos 
e franceses empataram, resultado que s  

na Copa
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eliminou o Equador. “Sou brasileiro, mas, 
mesmo que o Brasil perca, continuarei 
torcendo. Pelos nossos vizinhos”, diz Me-
negale. “Até mesmo pela Argentina.”

A recepção a nossos eternos rivais foi a 
mais surpreendente. O argentino Daniel 
Musi, de 50 anos, vive há 25 anos no Bra-
sil e diz que ficou impressionado. Chegou 
ao país ainda jovem, em busca de em-
prego. Apaixonou-se por uma brasileira, 
pela praia, pela música e ficou. Durante 
a Copa, conheceu o colombiano Tomaz 
Montañes, de 52 anos, ao caminhar pela 
orla de Copacabana. Cada um com a 
camisa de sua seleção, mas nenhuma 
animosidade. “Deixamos de lado a riva-
lidade, torcemos juntos”, diz Montañes. 
“O técnico da Colômbia é argentino!” 
Ambos lamentaram a distância que ain-
da existe entre os sul-americanos, apesar 
da proximidade geográfica. Musi viu, na 
prática, essa distância ruir. “Nunca pensei 
que veria tantos argentinos na Praia de 
Copacabana. Isso é extraordinário, deve-
ria ocorrer mais.”

Porto Alegre armou dois acampamen-
tos para receber os argentinos. Milhares 
foram aplaudidos quando caminhavam 
em direção ao Beira-Rio. Muitos gaúchos 
não apenas torceram pela Argentina, 
como também compraram bandeiras e 
vestiram a camisa. Nas ruas, brasileiros 
e argentinos abraçavam-se para fotos 
– eram os selfies latino-americanos. O 
discurso de que no Sul há um carinho 
“diferente” pelos argentinos era quase 
unânime. Reforçava a tese do cantor 
gaúcho Vitor Ramil. “Temos Santa Cata-
rina e Paraná entre nós e o resto do país. 
Enquanto Região Sul, somos bastante 
diferentes do ‘Brasil tropical’”, escreve 

Ramil. Muitos gaúchos concordam. “O 
clima, o churrasco e o mate nos fazem 
identificados com os ‘hermanos’”, diz a 
dentista Maria José Schmitt. “Gostamos 
da Argentina. É um país irmão.”

Além de querer, os latino-americanos 
puderam viajar. Segundo o Banco Mun-
dial, desde 2011 existem, pela primeira 

vez na história, mais latino-americanos 
de classe média que pobres. A classe mé-
dia da região cresceu 60,3% desde 2003, 
de acordo com o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID). No mesmo 
período, a população vivendo na pobreza 
encolheu 34%. Ao todo, o Banco Mun-
dial calcula que a classe média represente 

 
norte e sul  
da amériCa
do sul
daniel musi
e tomaz montañes

O argentino Musi e o 
colombiano Montañes 
conheceram-se na 
orla carioca, cada um 
com a camisa da sua 
seleção. Abandonaram 
a rivalidade regional e 
exaltaram a união das 
torcidas da América  
do Sul. “Torcemos  
juntos. O técnico da 
Colômbia é argentino!”, 
diz Montañes.

a Classe média da amériCa   latina CresCeu 60% desde 2003
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ravana de mais de 1.000 veículos. O 
comboio chileno saiu de Santiago no 
dia 7 de junho, atravessou a Argentina, 
entrou no Brasil por Foz do Iguaçu e 
de lá seguiu para Cuiabá, Rio de Janei-
ro e São Paulo – de onde foi para Belo 
Horizonte, local do decisivo confronto 
com o Brasil. No total, foram mais de 
7.500 quilômetros percorridos. O mo-
torista de táxi Raúl Rozas Rojas, de 60 
anos, veio para o Brasil com metade 
dos quatro filhos – Ruben Rozas, de 
35 anos, e Raúl Rozas Rojas Júnior, 
de 34. Os três vivem em Llay-Llay, 
85 quilômetros ao norte de Santia-
go. Fizeram um passeio “perfeito” ao 
Cristo Redentor na ensolarada manhã 
da quarta-feira, dia 25. Disseram ter 
recebido “recomendações desnecessá-
rias” sobre a vinda ao Brasil: cuidado 
com a comida e a violência. “Encon-
tramos um povo amável, uma cidade 
tranquila e uma comida maravilhosa. 
Ninguém passou mal até agora”, diz 
Ruben, rindo. O trio chileno alugara 
um apartamento de um jovem músico 
próximo ao Maracanã, num arranjo 
pela internet. Pagaram R$ 1.200 por 
quatro dias – e acharam justo. Nem os 
táxis estão mais caros que no Chile, diz 
o pai, Raúl, taxista. Eles estavam oti-
mistas com as chances do Chile contra 
o Brasil. Em caso de derrota, prome-
tiam apoiar Uruguai ou Colômbia.

A interação latino-americana não 
ocorre apenas com vizinhos da Amé-
rica do Sul. A advogada mexicana 
Marjorie Jean François, de Guadala-
jara, aproveitou a Copa para visitar a 
Cinelândia, área de interesse histórico 
no centro do Rio. No peito, a camisa s 

hoje 30% da população total da Amé-
rica Latina. Por isso, a Copa do Mundo 
se tornou uma “festa de debutante para 
a nova classe média latino-americana”, 
como escreveu o sociólogo britânico Da-
vid Goldblatt, autor de A bola é redonda: 
uma história global do futebol. “A última 
década de desenvolvimento econômico 

espalhou a riqueza de forma mais ampla 
na região”, escreveu Goldblatt.

Com mais dinheiro no bolso, os la-
tino-americanos puderam dar vazão a 
sua histórica paixão pelo futebol. Cerca 
de 50 mil chilenos vieram para a Copa 
– uma das torcidas mais empolgadas do 
Mundial. Quase 5 mil viajaram numa ca-

a Classe média da amériCa   latina CresCeu 60% desde 2003

 
o prazer de 

reCeber bem
Heitor menegale e 

izabel bukowski

O casal de brasileiros 
Heitor e Izabel, do Rio, já 
se considerava mais sul-

americano que brasileiro. 
Costumam viajar pela 

região e adoram  
a língua espanhola.  

“Recebemos dois  
amigos equatorianos 

com um jantar de 
moqueca e caipirinha”, 

diz Izabel. Heitor  
afirma que torce “até  

pela Argentina”.
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nhos faz bem ao Brasil – à população, ao 
governo e à economia. As relações entre 
brasileiros e latino-americanos vive um 
de seus piores momentos nos últimos 20 
anos. Um gelo histórico começou a ser 
quebrado no governo Fernando Hen-
rique Cardoso (1995-2003). O Brasil 
estabeleceu-se em importantes organis-

mos de integração e negociação regional. 
O Brasil assumiu papel de liderança no 
Mercosul e abriu o bloco para amplas 
negociações comerciais. Em 1999, FHC e 
seu colega argentino, Fernando de la Rúa, 
negociaram até mesmo a possível criação 
de uma moeda única para o Mercosul, 
o peso real. O projeto não saiu do papel 

o brasil sempre foi o estranHo   num mundo de fala espanHola

de sua seleção. Na mão, a bandeira do 
México. Para ela, se alguém tem de ven-
cer esta Copa, que seja uma seleção da 
América Latina. “Somos latinos, antes de 
tudo.” Acompanhada do irmão Sergio 
Antonio Jean François, engenheiro de 
35 anos, Marjorie fez do Rio de Janeiro 
sua base. Lamenta apenas não poder fi-
car até a final. “Os brasileiros são muito 
amáveis. Todo o tempo, tentam nos dar 
informações, ajudam.”

O Brasil sempre foi um elemento es-
tranho em meio a seus vizinhos de língua 
espanhola. Colonizados por portugueses, 
não dominamos o idioma deles e concen-
tramos nossa população ao longo da cos-
ta, de costas para a região que nos abriga, 
com os olhos mais voltados para Estados 
Unidos e Europa. Brasileiros de todas as 
regiões tiveram seu primeiro contato com 
outros latino-americanos durante a Copa 
do Mundo, algo que pode agora se tornar 
mais frequente. Os equatorianos Francis-
co Yepez e Andrés Gómez, ambos de 26 
anos e engenheiros ambientais, vieram 
ao Brasil pela primeira vez atraídos pela 
Copa. Ficarão um mês e fizeram passeios 
tradicionais no Rio de Janeiro. “O cario-
ca tem uma personalidade encantadora, 
amável. Fomos muito bem recebidos”, diz 
Yepez. “Fizemos contato com um casal de 
São Paulo, amigos de amigos nossos. Eles 
nos levaram para passear, nos ajudaram 
com hospedagem. Tem sido fácil fazer 
amizades. Aprendemos palavras básicas 
e deu tudo certo”, afirma Gómez. Gosta-
ram tanto do Brasil que pretendem voltar 
logo. Para passear? “Para casar”, dizem 
os dois em coro. “É sério, conhecemos 
moças especiais em Brasília.”

Uma aproximação maior com os vizi-

Fotos: Leo Correa/AP, Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo, Pilar Olivares 
/Reuters, Paul Hanna/Reuters, Fabrice Coffrini/AFP e Carlos Barria/Reuters
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sar do enfoque ideológico em favorecer 
nações com governos de esquerda. Por 
isso, cresceu a aproximação com países 
como Bolívia, Equador e Venezuela. A in-
tegração de quase duas décadas diminuiu 
de ritmo com Dilma Rousseff, a ponto de 
quase parar. Ela sempre demonstrou in-
cômodo com os protocolos diplomáticos 
e grandes visitas de Estado. Ao longo do 
governo Lula, o Brasil participou de 15 
reuniões de cúpula do Mercosul. Perto 
do fim de seu primeiro mandato, Dilma 
ainda não participou de nenhum desses 
encontros. A inabilidade da diplomacia 
brasileira fez o Brasil perder espaço como 
interlocutor legítimo em crises regionais 
e pôs em xeque a integração econômica 
da América Latina.

Uma Copa do Mundo é capaz de re-
solver essa situação? Não, mas pode ser 
um pontapé inicial. “Este é um bom 
momento para melhorar e impulsionar 
relações diplomáticas e comerciais com 
outros países”, afirma Jason Marczak, 
diretor adjunto do Arsht Latin Center 
do Atlantic Council, um laboratório 
de ideias em Washington. “A Copa do 
Mundo é um catalisador para mudanças 
significativas.” Do ponto de vista insti-
tucional, a Copa gera uma sensação de 
amizade e bons relacionamentos entre 
os países. A aproximação entre os corpos 
diplomáticos é inevitável, dada a mag-
nitude da chegada de pessoas de todo o 
planeta à nação sede. Há meses a embai-
xada da Argentina conversa diariamente 
com o Itamaraty, na tentativa de prevenir 
possíveis incidentes causados pela torci-
da argentina no Brasil. Nesse contexto, o 
clima das conversas entre chefes de Es-
tado é melhor. “As disputas clássicas s  

porque os Estados-membros não con-
seguiram implementar uma consolida-
ção fiscal para o bloco. Ainda assim, isso 
não impediu que o volume das trocas 
comerciais do Mercosul apenas cresces-
se a partir de então. O governo de Luiz 
Inácio Lula da Silva (2003-2011) man-
teve a aproximação com a região, ape-

o brasil sempre foi o estranHo   num mundo de fala espanHola

Febre aMarela
torcedores da 

colômbia festejam gol 
sobre o Japão, em 

cuiabá. o sucesso do 
time em campo 

animou ainda mais os 
60 mil colombianos 

que vieram ao brasil 
para a copa do Mundo
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com o pequeno Javier, de 3, estava entre 
os torcedores que viam Brasil x Cama-
rões no Jóquei Clube do Rio de Janeiro. 
Marcela vive na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste do Rio, desde o ano passado. “De-
pois da Colômbia, torceremos pela Amé-
rica Latina em primeiro lugar.”

A Colômbia foi apenas uma das se-
leções latino-americanas que, com seu 
bom futebol, transformaram a Copa do 
Mundo em Copa América. Com a vitó-
ria do Uruguai sobre a Itália, na última 
terça, dia 24, os latino-americanos terão 
sete equipes na fase final do Mundial pela 
primeira vez na história – uma a mais 
que na África do Sul, em 2010. Além dos 
uruguaios, Brasil, Argentina, Colômbia, 
Chile, Costa Rica e México chegaram às 
oitavas de final. Mesmo que a taça não 
fique na região, tanto o mundo como o 
Brasil já conheceram uma nova América 
Latina – de craques de várias bandeiras 
dentro de campo, torcidas esfuziantes 
fora dele e onde o português e o espanhol 
se entendem perfeitamente.  u

Com Fillipe Mauro e Ana Luiza Cardoso

são colocadas de lado. Logo após o even-
to, há uma chance de entraves comerciais 
e barreiras nas fronteiras assumirem uma 
perspectiva simpática”, afirma Thiago de 
Aragão, pesquisador do Foreign Policy 
Centre de Londres e sócio da consultoria 
Arko Advice. “A Copa ajuda a destravar 
questões de integração regional.”

A Copa também é capaz de tornar com-
patíveis as geralmente apertadas agendas 
de chefes de Estado. Em apenas duas se-
manas, Dilma encontrou a chanceler ale-
mã, Angela Merkel, a presidente chilena, 
Michelle Bachelet, e o presidente reeleito 
da Colômbia, Juan Manuel Santos – além 
do vice-presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, que viajou para Natal para 
assistir à partida entre Estados Unidos e 
Gana. Encontros dessa magnitude não 
servem apenas para discutir futebol. O 
encontro com Biden, principal formula-
dor de políticas para a América Latina do 
governo Barack Obama, serviu para apa-
rar as arestas criadas entre os dois países 
depois dos casos de espionagem revela-
dos pelo ex-analista da agência americana 
NSA Edward Snowden, no ano passado. 

As revelações afetaram as relações entre 
Brasília e Washington e levaram a presi-
dente Dilma a cancelar uma visita oficial 
aos Estados Unidos. O encontro com  
Bachelet e Santos foi ainda mais produti-
vo. Ambos conversaram com Dilma sobre 
a possibilidade de integrar as duas prin-
cipais alianças comerciais das Américas 
– Mercosul e Aliança do Pacífico.

Se a diplomacia avança em seu pró-
prio ritmo, é nas ruas que a velocidade 
da integração realmente impressiona. A 
Copa inspira alegria e contato social, ca-
pazes de derrubar preconceitos e abrir 
portas entre diferentes culturas. Os tor-
cedores latino-americanos vieram para 
cá felizes, animados – como mostraram 
os colombianos. A impressionante mul-
tidão de mais de 60 mil colombianos que 
vieram ao Brasil para apoiar sua seleção, 
conhecida como Los Cafeteros, ganhou 
o apelido de “fiebre amarilla”. Em campo, 
não faltou motivo para celebrar. Depois 
de 16 anos fora do Mundial, a Colômbia 
terminou a primeira fase com três vitó-
rias e um futebol de encher os olhos. A 
colombiana Marcela Orjuela, de 38 anos, 

 
de Ônibus  

e Com  
pouCo dinHeiro

florencia mori
e mercedez molina

As argentinas Florencia 
e Mercedez, ambas 

de 21 anos, vieram ao 
Brasil de ônibus, com 
pouco dinheiro e sem 

saber onde dormiriam. 
Até Porto Alegre foram 

24 horas, na fronteira 
congestionada. De lá, 
dizem que iriam para 

São Paulo. “Do pouco 
que vimos, estamos 

encantadas”, 
disse Florencia.
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