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RESUMO
Este traballho apresentta uma pesq
quisa realizaada com acadêmicos brasileiros e portuguesees de cursoss
de Comuniicação Sociial com o ob
bjetivo de eentender qu
ue imagens os jovens têêm da relaçção entre oss
dois paísess.
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B
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ABSTRAC
CT
This articlee presents a research made
m
with B
Brazilian and
d Portuguesse Social Coommunicatiion studentss
in order too understandd what kind
d of image ddo they asso
ociate regarrding the rellationship between
b
thee
two countrries.
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1. IIntrodução
Estte artigo preetende abord
dar as relaçções Brasil-P
Portugal e observar
o
as imagens crriadas entree
p
s
esses dois países. Parra tanto, forram realizaddas sondageens com esttudantes braasileiros e portugueses
rodutos de mídia
m
foi o
de cursos de Comuniicação Sociial em Lisbboa e Curitiiba. O conssumo de pro
vés de que meios os estudantess
principal pponto analiisado para que se puudesse enteender atrav
conseguem
m as informaações sobree o outro paaís. Partimoss do pressup
posto de quue o conheccimento quee
um povo teem do outroo se dá a parrtir da educcação formaal nas escolaas, mas tambbém atravéss dos meioss
de comuniccação.
A iimigração entre
e
os dois países coomeçou com
m a própria colonizaçção. Muitoss foram oss
fluxos, oraa mais intennsos em direção ao Braasil, ora em
m direção a Portugal. FFato é que os
o produtoss
midiáticos brasileiross conseguirram, ao lonngo do tem
mpo, mais entrada em
m Portugal do que o
contrário. Poucos sãão os vestíg
gios da cuultura portu
uguesa na mídia brassileira. As telenovelass
brasileiras e programaas de humorr estão preseentes no cottidiano luso
o desde a déécada de 197
70. Do ladoo
de cá, pouccas são as produções
p
teelevisivas poortuguesas que chegam
m, ainda quee, vez ou ou
utra, artistass
portuguesees se façam presentes.
O ffluxo migraatório foi e continua ssendo impo
ortante paraa o intercâm
mbio de con
nhecimentoo
entre os doois países. O período mais
m intenso da imigraçãão portugueesa para o B
Brasil foi du
urante a fasee
de imigraçção de maassa. Entree 1880 e 11967 estima-se que cerca
c
de um
m milhão e meio dee
portuguesees chegaram
m ao país (LOBO, 19944). Nessa ép
poca, muitoss portuguesees vieram para
p instalarr
comércios e também para
p
trabalh
har na lavouura, já que a abolição da
d escravatuura fez com
m que novoss
postos fosssem criadoss no campo. A partir doos anos de 1970
1
houve uma quedaa no número
o de entradaa
de imigranntes lusos e fluxo com
meça a inveerter-se. Naa década dee 1990, cercca de 1,5 mil
m pessoass
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saíram do Brasil por ano.
a
O índicce de brasil eiros imigraando para Portugal
P
supperou o de portugueses
p
s
vindo paraa o Brasil duurante toda a década. E
Estima-se qu
ue no começço dos anoss 2000 haviam mais dee
100 mil braasileiros em
m Portugal, número
n
signnificativo teendo em con
nta a populaação de pou
uco mais dee
10 milhõess de habitanntes. Atualm
mente, o fluuxo voltou a modificarr-se devido à situação econômicaa
em que see encontram
m os dois países
p
– a crise europ
peia que affeta Portugaal e o o aq
quecimentoo
econômicoo do Brasil.
Os registros consulares apontam
a
quue a concessão de auto
orizações e vistos de portugueses
p
s
para o Braasil tem siddo crescentee, principalm
mente no ano
a de 2011
1, quando fo
foram exped
didas 1.5644
autorizaçõees, quase o dobro do ano anterioor, que hav
via sido de 798. Dadoss do Deparrtamento dee
Estrangeiroos da Secretaria Nacion
nal de Justiiça do Ministério da Ju
ustiça brasileeiro indicam
m que entree
dezembro de 2010 e julho
j
de 20
011 foram ffeitos 328.8
856 pedidos de regularrização de passaportes,
p
,
um aumennto considerrável se com
mparado aoos 276.703 pedidos do período annterior. Calccula-se quee
existam noo Brasil maiis de um millhão de port
rtugueses.
Em
m Portugal, o número dee brasileiross vem decreescendo. Segundo dadoos de 2011 do
d Serviçoss
de Estranggeiros e Froonteiras do governo poortuguês, 111.445 brassileiros residdiam no paaís, 7.918 a
menos do qque em 2010. Portugal é um dos ppaíses mais afetados co
om o probleema de instaabilidade naa
zona do euuro que tevee início em 2008.
2
A atuaal situação está fazendo
o com que bbrasileiros voltem
v
paraa
casa e porttugueses esccolham o Brrasil para viiver. Entretaanto, há um
m movimentoo diferenciaado entre oss
estudantes. Iniciativaas como o Ciências S
Sem Fronteiras, que concede bbolsas de estudo
e
paraa
graduandos fora do paaís, têm lev
vado cerca dde dois mil estudantes brasileiros
b
ppor ano a Portugal.
P
Oss
institutos ppolitécnicoss acreditam que, em trêês anos, cerrca de 4.500
0 brasileiross passem peelas escolass
portuguesaas. O mesm
mo tem aco
ontecido coom estudanttes portugu
ueses. Seguundo o Min
nistério dass
Relações Exteriores, que emitee os vistoos de estud
do, 944 esstudantes pportuguesess estiveram
m
matriculaddos em universidades brrasileiras em
m 2012, núm
mero 214% maior do qque em 2011
1. A atraçãoo
pelo Brasill se deve aoo aumento na
n qualidadee do ensino universitáriio e às oporttunidades de
d emprego.
2. R
Relação Brasil – Portu
ugal
As imagens quue se refleteem entre os dois países foram consstruídas e reeforçadas ao
o longo doss
séculos, deesde o descoobrimento. Ainda na éppoca coloniial, as primeiras obras literárias brrasileiras jáá
expressavaam um desccontentamen
nto com o ppovo portug
guês. Na seq
quência, a iimprensa pó
ós-colonial,,
junto com
m a literaturra, reforçaraam a ideia dos portug
gueses com
mo um povoo explorado
or e poucoo
inteligente. A indepenndência con
nquistada ppelo Brasil não
n gerou apenas descconforto po
olítico, mass
mo uma ameeaça.
também étnnico. Os braasileiros viaam os portuugueses com
O estereó
ótipo do poortuguês deesdobrava-se, assim, em
m duas fig
guras: a doo
comercian
nte rico, expplorador e usurário, e a do imiggrante ‘burro
o de carga’’
(estupidam
mente) em coondições de trabalho qu
ue o brasileir
iro (esperto e malandro))
recusaria, praticava um
ma concorrêência desleal no mercadoo de trabalho
o. Ambas ass
figuras esttão presentess, por exemp
plo, no violen
nto discurso antiportuguês veiculadoo
nos anos 1890 pelo jjornal O Jaccobino do Rio
R de Janeiiro (ROWLA
AND, 2001,,
p.161)

Aléém das tensões pós-colloniais polítticas, que faaziam com que os porttugueses fossem vistoss
como burggueses e mannipuladoress de mercaddo, a diferen
nciação entrre os dois ppovos surge também daa
necessidadde dos brasilleiros de criiar uma idenntidade próp
pria (ROWL
LAND, 20001).
Quando o Braasil se torno
ou independdente, sentiu
u a necessid
dade de se diferenciarr dos outross
países e dde idealizarr, apesar da
d formaçãão multirraccial, sua própria idenntidade. A criação dee
preconceitoos, conceittos e estereeótipos sobbre o colon
nizador tem
m parte de sua expliccação nestaa
necessidadde de diferennciação e, principalme
p
ente, de conquistar um espaço dent
ntro de seu próprio
p
paíss
vendo os pportugueses como intru
usos e dominnadores.
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Aos poucos, com a conso
olidação da nação brasiileira, os po
ortugueses fo
foram perdeendo a famaa
de exploraddores, mas os estereótiipos não sum
miram comp
pletamente.
Apesar dee “os portuggueses” terem
m vindo a ocupar, ao loongo do sécu
ulo XX, um
m
lugar cadaa vez menos relevante na sociedade brasileira, oos estereótipo
os negativoss
herdados do
d século X
XIX persistiraam, alimentaados por vezzes por razõ
ões políticas..
Em meado
os do séculoo XX, em Sãão Paulo, eraa difícil estabbelecer qualquer relaçãoo
entre o porrtuguês expl orador da mitologia colo
onial, ou messmo o banqu
ueiro de Noell
Rosa, e o vendedor dde hortaliça na
n feira, ou o dono da m
mercearia ou
u padaria dee
esquina. O bode expiattório de umaa sociedade urbana
u
e induustrial tinha de ser outro..
E ao “porttuguês” restoou-lhe o pap
pel inofensivo de Manuell ou Joaquim
m que, comoo
diz a publicidade do rrestaurante homônimo,
h
desde há muiito é motivo de alegria e
boa dispossição para oss brasileiros. (ROWLAND
D, 2001, p.1 70)

Muuitos estereóótipos foram
m criados coom base em
m preconceiitos que se estendem até
a hoje. Naa
atualidade,, com a faciilidade que a internet e os meios de comuniccação propoorcionam, grande
g
partee
dos brasileeiros descoonhece a cultura portu
tuguesa e fazem
f
men
nção apenass aos perso
onagens daa
colonizaçãão. Apesar disso,
d
os meios
m
de coomunicação
o, em especcial a televiisão, têm buscado
b
um
m
estreitamennto dessas relações
r
com a inserçãão de atoress portuguesses nas telennovelas e a criação dee
escritórios internacionnais com sede em Poortugal. Com
m jornalistaas corresponndentes, o número dee
reportagenns sobre o país
p tem aum
mentado siggnificativam
mente nas emissoras
e
G
Globo e Reccord. Mas é
uma aproxximação tarrdia, visto em
e que em
m Portugal o Brasil já está presennte na mídia há váriass
décadas attravés das telenovelas.
t
nsmitida em
m terras lusiitanas foi Gabriela
G
daa
A primeiraa a ser tran
Rede Globbo, no ano de 1975. O padrão G
Globo de qualidade
q
in
nstaurado nno Brasil, aos poucoss
também chhegou a Porttugal. As no
ovelas brasiileiras ganharam tanto espaço na m
mídia portug
guesa que o
modo de faalar, as gíriaas e até a maneira de see vestir dos brasileiros começaram
m a ser incorrporados noo
dia a dia poortuguês (C
CUNHA, 2005a, 2005b)).
Dessde que a programação
p
o da televisãão brasileirra chegou a Portugal o conteúdo transmitido,
t
,
principalm
mente pelas telenovelas, tem influeenciado a visão
v
que oss portuguesees têm dos brasileiros..
Em geral, oos conteúdoos tratam dee temáticas ccomo a asceensão sociaal, o tráfico nno Brasil, as
a favelas, o
sexo, a muulher insinuaante e a prostituição. A
As regiões consideradas
c
s mais consservadoras em
e Portugall
(Norte, Intterior e de fronteira)
f
offerecem conndições prop
pícias para as casas dee prostituiçãão e ajudam
m
a reforçar a imagem que
q os portu
ugueses têm
m principalm
mente da mulher brasilei
eira. (CUNH
HA, 2005b)..
A carênciaa de uma inndústria com
m produtos culturais dee alta qualidade existeente em Porrtugal é um
m
fator relevvante para o consumo dos produttos brasileirros. Uma vez
v que um
m povo com
m identidadee
distinta connsome proddutos de outtros, está suj
ujeito a sua própria
p
inteerpretação qque acontecee de acordoo
com suas ccaracterísticcas culturaiss.
3. IIdentidade,, construçã
ão com a míídia
Parra entender melhor essse processoo de constru
ução das im
magens entre
re povos com tamanhaa
proximidadde cultural, histórica e linguísticaa, é preciso
o resgatar o conceito dde identidad
de. De umaa
maneira m
mais ampla, a identidaade de um povo se fo
orma da neccessidade dde criar carracterísticass
incomuns, estabelecenndo semelh
hanças cultuurais entre os integran
ntes do gruppo social, e diferençass
nde de umaa pessoa, diferente
d
doo
em relaçãoo a outros grupos. A formação dda identidaade indepen
conceito dde personallidade, que define carracterísticass individuais. A identtidade faz com
c
que o
indivíduo sse sinta partte de algo maior,
m
de um
m todo.
A identidaade oscila coonstantementte entre aquilo que nos torna idênticos e aquiloo
que nos faaz diferentes . Neste sentiido, designa as caracterí sticas de um
ma pessoa ouu
de um coletivo para see sentir partiicipante de uma
u
cultura determinadaa, ou para see
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diferenciarr de outros qque consideraa estranhos. (CORREIA,
(
2009, p. 103
3)

Um
ma religião tem
t
sua pró
ópria identiddade, assim como uma cidade criaa uma identtidade e um
m
país cria uum conceitoo étnico dee nação. Háá necessidaade de se distinguir
d
seeja pela culltura, peloss
costumes oou pela terriitorialidade. O fato é qque um povo
o que comp
partilha de ssemelhanças e ocupa o
mesmo terrritório tem sua maneiraa de agir e vver o mundo
o, o que os faz diferentte de outros povos. Porr
mais semeelhante que sejam os costumes,
c
a necessidad
de de fazer parte de uuma identidade, de um
m
coletivo, é sempre em
minente. O passado
p
histtórico corro
obora para issso. “Assim
m, essa redescoberta doo
passado é pparte do proocesso de construção dda identidad
de que está ocorrendo
o
nneste exato momento e
que, ao que parece, é caracterizad
do por confflito, contesstação e uma possível ccrise” (WOO
ODWARD,,
2012, p. 122)
Durrante o perííodo da colonização doo Brasil, em
m que o con
nceito de iddentidade see confundiaa
com o de raça, essa construção
o servia parra demandaar mais pod
der a raça que se dizzia superiorr
(europeus/pportuguesess), e obediência à raça posta como
o inferior (in
ndígenas e eescravos).
De um pon
nto de vista da sua funçãão social, a raça
r
é uma cconstrução que
q foi usadaa
como instrrumento ideoológico destiinado a oprim
mir e a exploorar determin
nados gruposs
sociais, negando-lhes acesso a determinado
os recursos e direitos de naturezaa
material, econômica, cultural e política (Cfr. Wodak e Reisigl, 2001: 373)..
Essencialm
mente, o raciismo é um siistema em qu
ue povos de determinadaa origem, atéé
há pouco geralmentee de origem
m europeia dominam
d
poovos de ou
utras origenss
(CORREIA
A, 2009, p. 1115)

Na observaçãoo da mídia,, a aplicaçãão do conceeito de iden
ntidade é aainda mais importante..
Tanto as nnotícias quaanto os programas e t elenovelas refletem a identidade do povo. A partir doo
momento em que os produtos culturais
c
dee um país se
s inserem em outro, estes acabam por serr
nte) a culturra do recepptor. É o qu
ue acontecee
incorporaddos, influenciando (possitiva ou neegativamen
com o Braasil sob inflluência, prin
ncipalmentee, dos filmees e séries norte-ameriicanas (acaabamos, porr
exemplo, iincorporanddo palavras em inglês ao nosso vocabulário
v
e deixandoo que o outtro país noss
dite regras de moda). Com Portug
gal ocorre o mesmo, peerante influêência atual dda mídia brrasileira.
4. P
Pesquisa dee Campo
Parra entender que imagen
ns os jovenns têm da reelação entree os dois paaíses foi reaalizada umaa
sondagem com estudaantes univerrsitários porrtugueses e brasileiros entre 18 e 221 anos. O formulário,,
das, foi resppondido porr 41 portug
gueses (10 hhomens, 24 mulheres e
com 23 quuestões aberrtas e fechad
7 que não responderaam o sexo)) estudantess da Univeersidade Téccnica de Liisboa, em Lisboa,
L
em
m
m março dee 2013, o quuestionário foi aplicado a 35 brasiileiros (12 homens,
h
222
dezembro de 2012. Em
e Curitibaa. As pergun
ntas abertass
mulheres e 1 que não respondeu o sexo) estuudantes da UniBrasil, em
estavam concentradass nas referências que cada grup
po de estud
dantes tinhaa do país pesquisado.
p
.
Assim, as qquestões soobre o outro
o país se dettiveram em pontos com
mo viagens, se possuíam
m parentes,,
que referênncias tinham
m (imagenss positivas e negativas e primeira impressão do país), personagens
p
s
que conhecciam (escritores, artisttas, políticoos, esportistas, cantoress, etc), se ggostariam de
d morar noo
país, acessso a produttos midiáticos, o conhhecimento do outro país
p
atravéss da univerrsidade e a
importânciia do intercâmbio acad
dêmico. As pperguntas fechadas
f
forram baseada
das nas imag
gens que oss
estudantes têm da situuação econ
nômica, políítica, culturral, e tambéém em relaçção à segurrança, meioo
ambiente, eeducação e saúde do ou
utro país.
4.1 A visão doos estudantees portugueeses sobre o Brasil
Perrguntados soobre a prim
meira ideia que vem à cabeça quaando pensam
m no Brasiil, 58% doss
portuguesees responderram praia e carnaval. JJá sobre perrsonagens brasileiros,
b
oos nomes mais
m citadoss
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foram o exx-presidentee Lula e a caantora Ivetee Sangalo, Reynaldo
R
Gianecchini e Caetano Veloso,
V
36 e
43, 9 e 9%
%, respectivaamente.
É pperceptível o conhecim
mento do B
Brasil mais com base no
n que a m
mídia divulg
ga do que a
partir de uuma aproxiimação reall com o paaís. Mais da
d metade, 68% dos eentrevistado
os, não têm
m
parentes noo Brasil e 800% deles nu
unca viajaraam ao país. Apenas 3%
% já estiveram
am na ex-colônia.
A ggrande maiooria, 95%, acredita
a
quee a questão de seguran
nça é ruim. IIsso se justtifica já quee
99% respoonderam quee as favelass e a criminnalidade são
o os pontos negativos ddo Brasil. Na
N pesquisaa
também fi
ficou evidennte que o produto m
midiático mais
m
consum
mido peloss portugueses são ass
telenovelass brasileirass da Globo, transmitiddas pelo can
nal SIC e RTP,
R
além ddos sites dee notícias e
esportivos bastante ciitados. Na época em que os queestionários foram distrribuídos, deezembro dee
2012, as teelenovelas exibidas
e
na SIC eram A
Avenida Bra
asil, Fina Esstampa, Vivver a Vida, a minissériee
Gabriela, ttodas da TV
V Globo, aléém da noveela Vidas em
m Jogo, da TV
T Record, transmitidaa pelo canall
RTP.
As telenovelass brasileiras são os prrodutos maais consumidos e aceittos pelos portugueses.
p
.
56% respoonderam quee acompanh
ham com frrequência allguma das tramas
t
impoortadas. Em
m relação aoo
consumo dde mídia naa internet, 31% dizem aacessar con
ntas brasileiiras no Yout
utube, além de rádios e
jornais com
mo a Folhaa de S. Pau
ulo. 12% diisseram con
nsumir mússicas, livross e artigos científicos..
Mesmo coom um consumo frequ
uente eles aacreditam que
q esses ittens influennciam pouco a culturaa
portuguesaa.
Perrguntados soobre o interresse de moorarem no Brasil,
B
57% dos portuguueses disserram não terr
vontade, 226% disseram que go
ostariam e 17% respo
onderam qu
ue talvez m
morariam. Já sobre a
convivênciia com estuudantes de outros
o
paísees dentro da universidade, a maiooria acreditaa ser muitoo
importantee para que haja
h maior conhecimentto e proxim
midade com outras
o
cultuuras.
Os estudantes também acham
a
que os maiorees problemaas no Brassil estão naas áreas daa
segurança e habitaçãoo, mas que a situação ecconômica é boa e há po
ontos positivvos na saúd
de, cultura e
educação. A
Apenas na área
á de meio ambiente eles dizem desconheceer o que se ffaz no país..

4.2 A visão doos estudantees brasileirros sobre o Portugal
p
des portuguuesas mais conhecidas,
c
,
No questionáriio feito no Brasil a resspeito das personalidad
fo o jogadoor Cristiano
o Ronaldo. O demais, foram perssonalidadess
os nomess mais citaddo (37%) foi
do Brasil, Pedro Álvaares Cabrall
históricas ccomo o poeeta Luís de Camões (117%), e o descobridor
d
(14%). Atéé mesmo nomes
n
como
o Cristóvãoo Colombo e o jogado
or de futebbol Pepe, que não sãoo
portuguesees, foram citados. Quan
ndo pergunttados sobre a primeira coisa que eeles pensam
m quando see
fala de Porrtugal, a maaioria respon
ndeu coloniização e culinária.
Doss estudantess entrevistados, apenass 5% já visiitaram Portu
ugal e 11% deles têm parentes
p
em
m
Portugal. 88% não soubberam respo
onder e 80%
% afirmam que
q não têm
m familiaress vivendo naaquele país..
Isso demonnstra, da mesma
m
form
ma que os eestudantes portugueses
p
, que o dessconhecimento real doo
país é basstante signiificativo. Entretanto,
E
hhá maior vontade
v
de morar em
m Portugal do que oss
portuguesees no Brasill. 31% resp
ponderam qque gostariaam de ir ao país e 11%
% disseram que talvezz
tivessem eessa experiêência. Mais da metade deles disseeram ser baastante impoortante a reelação deless
com alunoss estrangeirros de interccâmbio, mass que isso ainda
a
é poucco incentivaado.
Sobbre a mídia portuguesa, poucos ressponderam consumir allgum produuto. 17% dizzem acessarr
sites esporrtivos e o caanal de telev
visão SIC. Todos qualificaram esses produtoos como mu
uito bons. A
maioria, 577%, disseram
m não consumir nenhuum tipo de material
m
oriu
undo de Porrtugal.
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Os estudantes questionad
dos mostraraam desconh
hecer grandee parte dos assuntos reelacionadoss
às áreas prrioritárias da
d sociedad
de portuguessa como seegurança, saaúde, meio ambiente e educação..
Acreditam que a questtão habitaciional é boa no outro paaís, bem com
mo as políticcas culturaiis.

5. C
Conclusões
A ppesquisa demonstrou que
q existe uum conhecim
mento maio
or dos portuugueses em
m relação aoo
Brasil do qque o contráário. Ainda assim, paraa tamanha liigação lingu
uística e culltural entre os países, a
influência entre eles ainda é in
ncipiente. A aproximação brasileira começoou com a inserção
i
dee
t
nte a vida ddos brasileiros e seuss
programas televisivoss como a telenovela,
que mostraa diariamen
costumes. Entretanto,, no Brasil, não há hhistórico reccente de prrogramas pportugueses em canaiss
abertos braasileiros. Alguns perso
onagens disppersos pelaa história daa mídia braasileira, com
mo o cantorr
Roberto Leeal, e mais recentemen
r
nte o ator Riicardo Pereira, represen
ntam quasee de forma isolada todaa
a cultura pportuguesa. Essa
E ausênccia da mídiaa provoca uma
u falta dee conhecimeento entre as
a culturas e
ajuda a refforçar certoos estereótip
pos como o do portugu
uês desprov
vido de intelligência. Em
m Portugal,,
ainda que a presençaa seja diáriaa na ficçãoo televisiva, o Brasil da
d realidadde também está poucoo
representaddo nos meioos informattivos e, port
rtanto, tamb
bém há a criação dos eestereótipos como a daa
mulher sennsual e perm
missiva (CU
UNHA, 20055a, 2005b).
OB
Brasil aindaa carrega a visão
v
histórrica do portu
uguês de bo
oina e bigoddes e pouco
o a visão doo
povo conteemporâneo. Enquanto a maioria doos portugueeses lembram
m de nomess atuais quaando se falaa
em personaalidades, oss brasileiros buscam naas figuras hiistóricas a reelação com
m o outro paíís. Todos oss
nomes braasileiros lem
mbrados pellos portuguueses são dee pessoas vivas,
v
que eestiveram na
n mídia naa
atualidade.. Até um reppresentante político foii lembrado. Enquanto que
q no Brassil, apesar de
d citarem o
jogador dee futebol Criistiano Ron
naldo, todos os outros nomes
n
lemb
brados tinhaam referênciia histórica,,
como Cam
mões e Pedroo Álvares Cabral.
C
Isso demonstra a falta de conhecimen
c
nto do país português
p
e
a presençaa dos personnagens e faatos históriccos ainda nos
n dias de hoje. O meesmo acontece com ass
imagens gerais dos países,
p
que aparecem eestereotipad
das. Para oss portuguesees a primeiira imagem
m
que vem à cabeça quuando penssam no Braasil é praiaa e carnavaal enquantoo para os brasileiros é
colonizaçãão e culináriia.
Am
mídia é umas das resp
ponsáveis poor essas vissões, em especial a tellevisão. A maioria
m
doss
estudantes disse acoompanhar as
a telenoveelas brasileiras nos canais portuugueses e uma partee
considerávvel tem acessso a produttos midiáticcos brasileirros através da
d internet. Esse costu
ume é muitoo
diferente eentre os brassileiros quee acessam raaramente allgum tipo de
d mídia porrtuguesa. Obviamente,
O
,
questões dde mercado influenciam
m esses conssumos já qu
ue o Brasil produz, pella sua ampllitude, maiss
produtos cculturais do que Portug
gal. O merccado editoriial, por exem
mplo, semppre teve forrte presençaa
no país eurropeu deviddo às traduçõ
ões de livroos estrangeirros para porrtuguês do B
Brasil.
O pperfil da im
migração tam
mbém podee ajudar no intercâmbio de conheecimento en
ntre os doiss
países. Coom um núm
mero cada vez
v maior de estudan
ntes brasileiros procuraando as un
niversidadess
portuguesaas, apoiadass por prograamas como o Ciênciass Sem Frontteiras, proppicia-se a po
ossibilidadee
de intercâm
mbio culturaal e a quedaa de algumaa barreiras criadas
c
pelos estereótippos. O mesm
mo acontecee
com estuddantes portuugueses quee, através ddo program
ma Erasmuss, também têm podido estar em
m
contato com
m o Brasil de
d forma mais
m direta ee, com isso, conhecer de
d perto essaa cultura tão
o divulgadaa
pelas telennovelas naquuele país.
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