
Manar Magdi, Elementar I, 2019 
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Eu vou te dizer uma coisa importante que aconteceu na minha vida durante um ano. 
Você sabe quando você tem um ponto crítico, em que você era uma pessoa, e depois                

disso você se tornou totalmente diferente do que antes? 
Você sabe quando você não sabe nada sobre uma coisa específica e julga errado e               

depois que você sabe o que é certo você sente culpa por cada pensamento errado que você                 
pensou antes no passado? 

Tudo isso aconteceu antes, quando eu ouvi do Brasil antes de vir para aqui. 
 

Eu fui me transformando de uma pessoa ignorante sobre todas as coisas no Brasil para               
alguém que ama este país e se esforça para aprender mais e mais sobre o Brasil, mesmo nos                  
pequenos detalhes.  

Eu encontrei muitas dificuldades durante este ano e também enfrentei momentos de            
desafio, alegria e sucesso.  
 

Eu vou falar sobre tudo isso no meu diário aqui no Brasil, mas através de olhos de um                  
expatriado. 
 

Antes de vir para o Brasil, todas minhas informações sobre é que era um país muito                
perigoso em termos de taxa criminal, ele é também famoso pelo futebol e café. Eu era                
ignorante de tantas coisas sobre o Brasil. 
 

Quando meu esposo falou para mim “nós vamos viajar para o Brasil”, de fato eu               
estava com medo e hesitei em aceitar esse passo. 

Realizei uma série de pesquisas na internet para saber mais sobre o país em que               
residiria por um tempo, mas apesar de tudo isso, não fiquei tranquila com a falácia da                
informação, tinha dentro de mim que o Brasil não era um país de vida e estabilidade. 
 
 

Viajei para o Brasil e desde que o avião desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em               
São Paulo, eu senti muito calor por este país (amor), terras brasileiras, mas algo dentro de                
mim disse: “tome cuidado”. 

Eu passei a minha primeira semana em casa, não queria sair para comprar coisas para               
a casa. 

Eu me sentia com medo como se ladrões cercassem a casa para roubar ou eu seria                
submetida a bullying ou violência de outros, porque eu sou muçulmana e uso o véu (Hijab),                
como acontece na Europa e na América. 

 



Muitos obstáculos que criei para me isolar do país e as pessoas aqui no Brasil, por                
exemplo: 

1. o que eu vou fazer com a língua, ninguém aqui fala outro idioma, só o               
português (eu não falo nada); 

2. cultura diferente; 
3. o clima é diferente; 
4. outras muitas coisas também... 

 
Mas todos esses sentidos se foram com a minha primeira saída de casa para o               

supermercado e me misturando com o povo Brasileiro. 
― Eu não posso acreditar! 
― O que é realmente!! 
― Que beleza!!! 
 
Tudo isso veio à minha mente quando me lembro do que pensava sobre essas pessoas               

e o que encontrei. 
Que são verdadeiramente pessoas bonitas e respeitam muito os estrangeiros. 

 
Não esqueço o primeiro dia em que eu fui ao supermercado e não sei como posso                

dizer isso (eu quero esse? não sei nada), só sei só uma frase (eu não falo português), mas                  
todas as pessoas no lugar estavam me ajudando com amor e vontade e tentando se comunicar                
comigo mesmo em linguagem de sinais. 

Sentimento muito legal, em que você sente o interesse dos outros e que há alguém que                
quer ajudá-lo e cuidar de você sem custo. 
 

Isso raramente acontece e quando acontece é alguém que realmente tem paz de             
espírito.  
 

Eu tenho muitas e muitas situações que revelam o metal precioso deste povo             
maravilhoso que não é suficiente para escrever sobre eles por anos e anos vindouros. 
 

Eu os respeitei muito e amei-os pelo seu amor e bom tratamento de todos os               
estrangeiros sem discriminação ou diferenciação. 

 
Eu também não esqueço do primeiro dia em que fui ao hospital de emergência em São                

Bernardo do Campo (pronto-socorro), quando minha filha Farida estava doente e sua            
temperatura estava muito alta, “o que vou fazer!!?” 

 
A menina estava muito doente e eu queria explicar ao médico todos os sintomas para               

diagnosticar certo a condição.  
Neste momento eu senti desespero, frustração e também muito medo. 
Quando olhei para minha filha que estava doente, eu chorei muito. “O que vou fazer               

para ela! Ninguém aqui fala inglês ou árabe e eu não falo português, como vou explicar para                 
o médico o que minha filha sente? Ó meu Deus!!!” 



 
Nome da Farida já apareceu na tela e a enfermeira começou a chamar o nome dela                

repetidamente. 
 
Meu batimento cardíaco quase parou. 
 
Eu olhei para meu esposo, mas ele começou a me tranquilizar e dizer que tudo ficaria                

bem, mas a ansiedade estava em seu rosto. 
 
No início, quando entramos na sala de exames, o médico olhou para nós com um               

sorriso grande e bonito no seu rosto. 
 
Ele disse: 
“Paz esteja com você” 
“Al Salam Alikeri”, saudades do Islã. 
Ele disse em árabe!  
 
Depois continuou a falar em inglês, dizendo: 
“Você não fala português nada, certo??” 
“Eu também não falo inglês nada.” 
“mas tudo certo, não tem problema. Se você quer usar o tradutor para explicar o que                

você quer, tá bom.” 
 
Realmente não posso acreditar!!! 
 
O hospital está cheio de pacientes. 
 
Ele nos deu o nosso direito e muito no exame, ele não nos envergonhou e continuou a                 

examinar Farida por quase 30 minutos com amor e sorrisos. 
 
Ele foi muito gentil conosco quando estávamos usando linguagem de sinais ou tendo             

tempo para escrever o que queríamos falar no tradutor. 
 
Eu saí da sala de exames no topo de minha felicidade. Que tratamento!!! 
 
30 MINUTOS mais legais da minha vida, que lindo! 
 
Nos outros países quando você não fala a sua língua, eles não falam com você e                

também nem olham pra você, que racismo!!! 
 
Mas esse grande povo Brasileiro é muito lindo, a cada dia está crescendo em amor no                

meu coração. 
 



Eu não imagino que sejam as pessoas que outros dizem no internet que roubam,              
matam, e a taxa de crimes que varre seu país? Se todas as pessoas do mundo fossem como o                   
povo pacífico e bom mesmo do Brasil… 

 
Ah, não haveria guerras nada, conflitos ou diferenças no terreno. 
Eu realmente me sinto confortável nesse povo. 
 
Sei que todos os lugares do mundo têm Bons & Ruins, têm também Belas & Feias,                

mas quando a beleza e o bem prevalecem sobre a fealdade e o mal, você vê um pedaço do                   
paraíso!! 

E isso é o que eu vejo no povo Brasileiro que ajuda e apoia gratuitamente e sempre                 
sorri em seus rostos. 

 
Eles são os Brasileiros, senhores do povo de Alegria e amor!! 
 
Neste momento eu pensei em aprender português para me comunicar com eles e saber              

mais e mais sobre o País grande e lindo. 
Eu pesquisei muitos institutos e universidade para aprender Português: 
(curso de idiomas para estrangeiros) 
 
Inicialmente encontrei um curso no universidade de São Bernardo do Campo, mas a             

dificuldade para mim é que tinha uma filha bebê de apenas dois meses de idade, e tinha que                  
vir sempre ao curso para aproveitar ao máximo. 

Apesar da situação difícil, eu estava cheia de entusiasmo e determinação para            
continuar meu sonho e aprender a língua portuguesa mais rápido. 

 
Continuei a aprender a língua e, desde que aprendi alguma coisa, minha paixão             

cresceu por aprender mais. 
Eu terminei o curso da universidade de São Bernardo do Campo. Apesar da alegria de               

concluir o curso, o sentimento de tristeza me dominou, porque quero completar mais nível e               
esta universidade organiza só um curso por ano (maio até setembro). 

Eu não posso esperar tanto tempo para o novo curso começar no próximo ano. 
Eu pesquisei mais e mais lugares para encontrar outros cursos para completar minha             

jornada em aprender Português, que eu considero um dos mais importantes e melhores             
estágios da minha vida em tudo. 

 
Finalmente, encontrei um novo curso na universidade de Santo André e queria me             

registrar rapidamente, antes do prazo de validade. Entrei em contato com os organizadores da              
universidade e conversei com a coordenadora do curso por e-mail e telefone. 

Eu também visitei a universidade para confirmar o registro, porque eu não queria             
perder este curso. 

 
Já iniciei o curso na universidade de Santo André e desde o primeiro dia me sinto                

muito feliz. 



 
O curso é muito organizado e a sala de aula é muito linda também. 
A professora que dá o curso tem grande experiência. Eu sempre entendo tudo o que               

diz. 
Elá é muito alegre e tem paciência. Eu adorei muito e adorei o curso todo e foi um dos                   

melhores dias da semana que eu tenho dois dias de curso. 
Eu espero pelos dias do curso fortemente. Quando o curso termina eu sinto falta do               

próximo dia de curso. 
Antes que eu esqueça. 
Ela é chamada 
ROSE!! 
Minha professora favorita em Português. 
 
Minha paixão e amor pela aprendizagem de Português aumentaram muito quando           

comecei o curso com ela. 
Ela é verdadeiramente uma professora mais maravilhosa que já conheci. 
 
Ela tem uma personalidade sincera e amorosa pelo seu trabalho. 
 
Fiquei esperando pelos cursos que ela dá como uma criança esperando por um passeio              

semanal. 
 
E você pode imaginar que todo este sistema educacional elaborado, incluindo 

- o conteúdo do curso 
- livros 
- professora com experiência 

todo isso de 
GRAÇA 

Sim, realmente 
tudo GRÁTIS 
sem qualquer custo!! 

 
Vocês gostam do Brasil?? 

 
Eu ainda tenho muito e muito para falar sobre este grande país, minhas aventuras não               

terminaram ainda e meus dias estão cheios de eventos interessantes e importantes. 
 

Apaixonada pelo Brasil!! 
 
* Um Dia para lembrar 
 
Eu vou lhe contar sobre um dia, mas para mim não é um dia normal, é um Dia para                   

lembrar. 



O Dia começou quando fui para a escola pública ao lado da minha casa para perguntar                
sobre os requisitos de admissão para uma criança que tinha só três anos e sete meses. 

Era só uma pergunta, eu sei que nenhuma escola vai aceitá-la (privada ou pública). 
Chegamos ao Brasil há apenas 10 dias, ela tem só um visa de turista carimbado em                

um passaporte. 
Ela não tem RNA de Brasil, mas dentro de mim eu desejo que Farida, minha filha                

mais velha, fosse para a escola. 
Ela ainda está sozinha, não tem irmã ou irmão e ela gosta de se misturar e brincar                 

muito com as crianças. 
Ela costumava ir ao berçário quando estava em Dubai. 
 
No começo eles nos acolheram e quando souberam que éramos estrangeiros e também             

que não falávamos Português eles foram a uma professora que fala Português e inglês para               
tradução. 

Fomos ao escritório da diretora para completar a conversa. 
Meu esposo olhou para mim e disse “não precisa tudo isso, você sabe que eles não                

aceitam, sua filha não tem RNA”. 
Nós começamos a conversar com eles em inglês e a professora que fala inglês lhes               

traduziu. 
Eles foram muito gentis e nos trataram de modo inesquecível.  
Pedi-lhes que nos deixassem saber as condições de inscrição para a minha filha Farida              

e que documentos eram necessários. 
Ela olhou para mim e disse: 

1. Quantos anos ela tem? 
2. Qual é a data de nascimento dela completo? 
3. Onde ela mora? 
4. Posso ver passaporte dela? 

 
Depois ela olhou para o computador na frente dela na mesa e falou: 
 
“Tem vagas para ela”!!! 
 
Eu falei 

“Como??? 
Onde??? 
Que???” 
 
Eu olhei para ela com espanto e disse para a professora de inglês que estava               

rindo: Certo!!!? 
Ela falou realmente. Ela disse “temos vagas aqui na escola e você quer trazer              

sua filha amanhã de manhã!!” 
 
Não posso acreditar!! Eu me senti com se estivesse em um lindo sonho…  
 



Eu fui para a escola apenas por uma pergunta e sabendo que nenhuma escola              
ia aceitá-la sem RNA do Brasil como acontece em outros países (Árabes e Europeus),              
mas o que eu encontrei foi contrário a todas as minhas expectativas. 

 
*Na minha opinião* 
O Brasil ocupa o primeiro lugar em humanidade e direitos humanos e da             

criança!! 
Eles já matricularam minha filha na escola sem nenhum documento, só o            

passaporte dela, porque eu não trouxe nenhum documento, eu fui só para perguntar             
???  

 
Farida já foi a escola no dia seguinte e voltou muito feliz e com uniforme               

escolar por um ano completo. Consiste: 
1. 3 calças; 
2. 3 camisetas de manga longa; 
3. 3 camisetas de manga curta; 
4. 3 shorts; 
5. 1 casaco; 
6. 1 mochila; 
7. 1 caderno ……, mesmo meias eles não esqueceram de mandar 

 
Eles também me disseram que não trouxesse comida para a escola, há uma refeição              

(comida) grátis para as crianças dentro da escola 
 

tudo isso 
gratuito 

sem custo!! 
 

O Brasil cria slogans (gratuitos) para o povo e também para estrangeiros. 
 

DE GRAÇA!!!! 
 

Se você com fome, o Brasil garante um refeição saturada e deliciosa 
 
DE GRAÇA!!! 

 
Projeto Bom Prato *prefeitura* 

 
Se você está doente 
- todos os hospitais 
- UBS 
- pronto socorro 
- UPA 
Todos são gratuitos 



 
DE GRAÇA!!! 

 
Se você quer Educação, a Educação também é gratuita para todos, criança, jovens,             

adultos!! 
 
Eu tenho mais e mais paixão por esse país lindo que é uma mãe abraçando todas as                 

*nacionalidades* e todas as *religiões*. 
 

É verdadeiramente o país mais bonito do mundo (pessoas e terra). 
 
Agora você sabe porque eu amo o Brasil??? 
Porque é realmente um país que é preciso adorar!!!!! 
 
Agradecimento geral para o Brasil e agradecimento para o lindo povo Brasileiro!!! 
 
No final eu quero dizer algo coisa é muito importante. 
 
→ Nem tudo que ouvimos devemos acreditar. Nós não podemos julgar uma pessoa ou              

lugar sem passar pela EXPERIÊNCIA. 


