
trícia Camargo Magalhães, de 23 anos, só
precisava de um carimbo no passapor-
te para embarcar no voo que a levaria a
Lisboa, duas horas mais tarde. Cursando
mestrado em Física na Universidade de
São Paulo, Patrícia iria apresentar em
Portugal um trabalho de pesquisa so-
bre o terna "mésons escalares". Como
viajava a convite dos organizadores da
conferência, Patrícia não tinha em mãos
documentos que comprovassem o local
de sua estadia em Lisboa. Isso bastou para
que ela ficasse detida no aeroporto.

Por dois dias, Patrícia ficou trancada
em uma sala, "um cárcere sem grades,
mas com regras", como ela descreveu as-
sim que chegou de volta ao Brasil. Duran-
te o tempo que passou em Madri, não teve
acesso sequer à bagagem de mão. "Eles
serviam comida, mas não havia espaço
para todos, e eu precisei comer sentada

no chão", diz. Com Patrícia havia quase
cem pessoas, a maioria latino-americana
e africana, que haviam chegado à União
Europeia pela Espanha.

Do grupo fazia parte outra brasileira,
Camile Alves, uma baiana de 34 anos
formada em Turismo. Funcionária da
Petrobras, ela conseguiu uma licença
de seis meses na empresa para estudar
inglês em Dublin, na Irlanda. Depois de
dois dias tentando convencer as autori-
dades espanholas, Camile foi obrigada a
voltar para o Brasil. "Fomos escoltadas
até o avião, onde entramos pela porta
de serviço, e não nos devolveram nossos
documentos", afirma. "Chegando a São
Paulo, descobrimos que nossas malas
haviam sido extraviadas."

O drama de brasileiras como Patrícia
e Camile tem se repetido cotidianamen-
te. Segundo o Ministério das Relações
Exteriores, a Espanha recebeu 150 mil
brasileiros em 2007. Desses, cerca de 3
mil foram rechaçados - uma média de
oito por dia. Segundo fontes ligadas ao

serviço consular brasileiro, a cada fim
de semana são recebidos entre 100 e
150 pedidos de assistência de brasilei-
ros que estão na Espanha. Faltam recur-
sos para atender a todos. Para Patrícia,
isso não é desculpa: "Vou processar o
serviço consular, que não fez seu tra-
balho". Segundo um funcionário ligado
ao Núcleo de Assistência a Brasileiros,
órgão encarregado desses casos, foi feito
o possível, "mas o resultado não foi o
que desejávamos".

para o aparen-
te endurecimento das autoridades espa-
nholas é a pressão da União Europeia.
Segundo relatório da agência de estatís-
tica Eurostat, a Espanha é o país do bloco
que mais recebe estrangeiros. Estima-se
que cheguem 600 mil imigrantes por ano.
Em Madri e Barcelona, eles são 20% da
população. Um segundo motivo é o tema
imigração ter entrado na agenda eleito-
ral europeia. Políticas restritivas têm sido
adotadas para agradar a eleitores euro-
peus, como ocorreu na França. Com elei-
ções neste ano na Espanha e a população
disposta a exigir que o país se feche a uma
suposta invasão de mão-de-obra barata,
é provável que mais brasileiros sejam
rechaçados nos aeroportos. "Nenhum
país é obrigado a aceitar estrangeiros.
Cada um faz suas regras", afirma um
diplomata brasileiro.

UANDO PISOU NO AEROPORTO DE

Madri, na Espanha, às 9h30 da
manhã do dia 10, a estudante Pa-
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