
Bem-vindo a este novo artigo! O meu amigo Hebert Garcia concordou em colaborar numa entrevista sobre 

o belo país do Brasil. 

Obrigado pela sua participação, Hebert! Por favor, apresente-se. Qual é o seu trabalho? Quais são as suas 

paixões? 

Olá, Meu nome é Hebert Nunes Garcia, Sou Brasileiro nascido no estado de São Paulo onde costumamos 

dizer que é onde tudo acontece. Para poder contextualizar o tamanho deste pedacinho do Brasil, a Capital 

do estado é a décima maior no mundo, sendo uma cidade que recebe inúmeros habitantes de outros 

estados que vem a procura de um trabalho. Tenho 29 anos sou pai de um Filho de cinco anos de idade e 

sou casado a aproximadamente 7 anos. Sou formado em Logística o qual é a área em que trabalho. Minhas 

paixões são a musica, uma boa cerveja gelada acompanhado da familia e a alegria que é uma referência dos 

Brasileiros. No Brasil uma grande quantidade de pessoas são ecléticas ou seja não tem um gosto musical 

voltado a um único estilo, sendo assim gostamos desde um bom e velho rock and roll  á nossa original MPB 

– “Musica Popular Brasileira” o qual somos representados por grandes nomes como Djavan, Caetano 

Veloso, Vanessa da Mata entre outros. Nossa cultura também é muito rica na parte literária, apesar que 

por cultura o Brasileiro não ser um povo com gosto para ler, temos grandes escritores que são 

reconhecidos mundialmente como por exemplo Jorge Amado, Paulo Coelho e um grande mestre da 

espiritualidade chamado Chico Xavier. Para os apaixonados por literatura deixo minhas recomendações 

como os Capitães da Areia de Jorge Amado, As Valquirias, O diario de um Mago, Brida e Veronika decide 

morrer, Obras de Paulo Coelho, e para Chico Xavier o proprio filme sobre este iluminado que viveu em 

nosso meio. Para finalizar não poderia deixar de falar sobre nossas comidas tão deliciosas, como o Baião de 

dois, prato típico nordestino que é riquissimo em sabor, a nossa tão conhecida feijoada prato tipico que 

tem como contexto histórico a época da escravatura, retratando o sofrimento dos negros no Brasil onde da 

mesma época surgiu a famosa cachaça bebida típica Brasileira que os escravos utilizavam para amenizar as 

mazelas e sofrimentos que passavam nos engenhos de cana-de-açúcar. 

Enquanto eu estudava a história do Brasil na universidade, fiquei muito fascinado com as histórias dos 

chamados Bandeirantes, as minas, as pedras preciosas, etc.  

Em que cidade brasileira vive você? Descreva-o um pouco, falando da sua cultura, história, atmosfera, 

comida típica, animais... faça-nos sonhar! 

Como dito anteriormente falamos um pouco sobre minha cidade, paixões e algumas das culturas. Mas algo 

me chama a atenção, o seu ilustre interesse que tem sobre meu País. Infelizmente nossa história não é 

contada de maneira verdadeira nas escolas ou até mesmo contextualizadas por historiadores pois em sua 

maioria são tidas do ponto de vista de historiadores que não são Brasileiros, mas sim, quando falamos de  

Brasil retomamos a imagem de um País rico em bens naturais e que não foi um País descoberto pois 

quando estrangeiros chegaram em nossas terras a verdade é que já se tratava de uma terra habitada por 

índios que foram saqueados, violentados e tiveram suas cultura roubada por algo chamado de colonização. 

Ponto para um estudo futuro e outra conversa.  

Já alguma vez viajou para outras cidades brasileiras? Visitou lugares típicos, como as florestas tropicais? 

O Brasil é repleto de lugares paradisíacos, um lugar que tive o prazer de conhecer e que é também muito 

rico em tradição e superstições se chama São Thome das Letras no estado de Minas Gerais, Conhecida 

também como cidade das pedras ela fica localizada a cerca de 1444 metros do nível do mar, sendo repleta 



de penhascos e cachoeiras e ambientes que trazem o retrato da natureza. Além de trazer em sua essência 

muitos contos e superstições que enriquecem as aventuras promovidas naquele lugar. 

 

Também durante os meus estudos, ouvi falar muito das vossas tradições musicais. Partilha-os? Gostaria de 

descrever a música brasileira? 

O Brasileiro tem um gosto musical muito forte temos estilos próprios e também uma tendência a musicas 

internacionais. Como sugestão musical trago um grande cantor brasileiro chamado Renato Russo 

compartilho uma interpretação de Strani Amore de Laura Pausini. 

https://m.youtube.com/watch?v=rzPiCteZaYY 

 

O que é que gosta, em particular, no seu país? 

A alegria do nosso povo, mesmo a em ttants dificuldades sempre estamos sorrindo e cantararolando para 

trazer energia positiva em nosso dia-a-dia.  

Para aqueles que querem aprender a falar português, que conselho lhes daria? 

O Conselho não é em específico para o Português mas sim para qualquer idioma, o segredo é ser 

perseverante, procurar ter contato diario com a lingua, cultura do País, entre outros. Hoje em dia é claro 

que a tecnologia é um grande aliado com podcast's, app’s como duolingo e o speaky para intercâmbio 

linguistico o qual tive o prazer de conhece-lo meu ilustre amigo. 

 

Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, Hebert, e por nos ter dado a oportunidade de explorar o 

Brasil através dos seus olhos! 

Eu que agradeço e desejo a todos leitores muita luz e boas energias! 

 


