THE INTERVIEW

On the other side of the call…
- Daniela, you should bring all the documents to prove the time of your stay. Every detail matters.
- Ok, I will ask the papers at my office and at school. Then, I will authenticate them.
- And be ready for the answers, okay? They are going to make all kinds of questions. – said Mrs. Fabiana.
- Really? As far as I know, I just have to show the letters that the agency gave me.
- They will want to know everything - how much money you have, where you are going to stay, what you
know about the country…
- What do I know about the country? I don’t! – Exclaimed Daniela.
- So, you can talk about the Big Ben, the London Eye… You have to prove everything you tell them. Keep
calm so you avoid misunderstandings. And for God’s sake, if someone asks you if you know someone here
or if you have someone waiting for you, tell them you don’t!
- Okay, I got it. – said the young student.
- You know, honey, I have been here for over ten 10 years and I know many stories from people that got
deported. There was a rich miss that used to travel across Europe. Once, she was going to stay at her friend's
house for one week, but she was stopped. Do you know why? Even though she the required papers, she did
not know the entire names of her friend’s parents and neither did she know their occupations. She only had
their number and address.
- Oh, wow! I really did not know this could happen. – said Daniela.
- And it does not only happen to the young. It happened to a retired elderly couple who came to know the
country but still were stopped.
- What a pity! Thanks for the tips, I will look for some information and get prepared.
- Ok, honey. We will keep in touch. I will give you a call one day before you board.
- See you.
Daniela said goodbye to Mrs. Fabiana with a heavy heart. After almost twelve peaceful months paying for
her exchange program, she started having a bad feeling.
- Oh my God! What if this trip goes wrong? It is almost paid. My family and my friends already know about
it. I would be so ashamed! – inquired Daniela.

Just one week away from boarding, Daniela was running against time, going after documents and looking
for details about the interview. She read many similar stories to the one Mrs. Fabiana had told her, which
made her feel even more worried.
She was not the only one feeling the same way.
- Daniela, I am so worried about you and your trip. You do not know anyone there, my dear. You will be by
yourself... – said Daniela’s mother, worriedly. The daughter, who was trying to calm her down, suddenly
stopped her.
- Take it easy, mom. Everything is going to be fine! God is helping me, I will not even have to pay for the
transfer flight anymore. That is a $500 bonus. You know Mrs. Fabiana. She is a good person.
As the days went by, new thoughts left her even more restless.
- I only chose England because I could afford it. The agent guaranteed it was easier entering England than
Canada. Actually, I would like to go to Vancouver. It is fascinating and its weather is amazing. Now, there is
a chance I will not even be able to enter England. I asked my mother not to tell anyone about my trip, but
she was so proud of me that she could not help but to spread the news – thought Daniela.
She was trying everything she could to get to the country. She could not sleep anymore. She spent countless
hours on the Internet, reading stories from people who had been stopped at Immigration. Some said they had
experienced the worst trip of their lives and that they had never been so humiliated.
One day away from boarding, Mrs. Fabiana called Daniela to make an appointment and to confirm the last
details.
- Daniela, are you ready?
- I have spent the whole week looking for usual questions made by officials and the way we are supposed to
answer them so there are no contradictions. I have already memorized my host family’s name and address.
My suitcase is ready. But to be honest, I am really nervous! I hope that does not get me distracted in the
interview.
- Keep calm, my dear. You are not doing anything illegal. Don’t worry, everything is going to fine, but
remember - you do not know anyone here. Let’s make a deal - after you get through Immigration, I will be
there waiting for you, I will be wearing a black blouse and a blue skirt. My hair will be loose and I will have
my black sunglasses on. Anyway, I will send you a picture and you send me on so we know who to look for.
As soon as we see each other, I will nod my head and I will not greet you. Heathrow Airport is huge and full
of cameras, so just follow me and we will talk outside. Someone can ask for my documents in there and I do
not have them with me. Getting through Immigration is the hardest part. I will drop you off in Brighton to
your new family. If you would like to spend some weeks in London, I will be happy to show you around.
- Ok, I will be careful.

- See you tomorrow. Have a safe flight and don’t be nervous, ok?
- That is very kind of you to show me London around. Thanks for everything. See you.
Although Mrs. Fabiana was a friend of Daniela’s mother, Daniela was not afraid of spending some
weekends with an unknown illegal immigrant that barely spoke English. She did not mind not speaking
English, as long as she could know London without spending much. Daniela was a pessimist and did not
trust her English skills, but her interview at Immigration was the one thing killing her.
The big day finally arrived, Daniela said goodbye to her family in Brazil and got into the flight.
The flight was awful. Daniela could not sleep and had a migraine. It was already day after almost eleven and
a half hours. By dawn, she had woken up from a nap. When she looked to the window, her eyes gleamed
seeing the town already quite near. The plane landed, the passengers disembarked and Daniela followed the
fast-walking people through the endless airport. Soon, Daniela found out why they were in a hurry.
Someone said: “We have to go now because of the huge line in Immigration’’. Daniela, who was already
worried, tried to calm herself down and went to the bathroom. When she came back, she had to follow the
indication signs because everyone had already left. When she arrived at Immigration, there was an enormous
line. Daniela could not do anything but to keep herself calm and put everything into practice. As the line
moved, Daniela could see people were worried. Some said the officials at the counters were every rude. She
also realized that many exchange students were being taken to a room. She got more and more stressed out
as time went by. Her hands were sweaty and trembling. The line seemed not to move. After almost half an
hour, she was called.
- Next. – said the official.
- Good morning! – greeted Daniela.
- Good morning! Can I see your passport, please? – asked the official.
- Here. – Said Daniela delivering the passport.
- Are you going to stay here for just one month? – asked the official.
- Yes. – answered Daniela with a shy smile.
- Who paid for your exchange program? – asked the official.
- Me. – answered Daniela, handing the receipt in. The official examined only that document and said:
- Welcome, Daniela! – as he stamped her passport.

A ENTREVISTA
E do outro lado da linha...
- Daniela, você traz toda a papelada pra comprovar o tempo da sua estadia, cada detalhe é muito importante!
-Ok, vou pedir uma declaração do meu trabalho, do meu curso, e autenticar tudo.
- E esteja afiada nas respostas, viu?! Vão te fazer perguntas de todo o tipo. - Disse dona Fabiana
- Sério?! Até onde eu sei, eu apenas devo apresentar as cartas que a agência me passou, só isso.
- Sim, eles querem saber de tudo, quanto você tem de dinheiro, onde vai ficar, o que você sabe sobre o país...
- O que eu sei sobre o país?! Eu não sei nada sobre. - Exclamou Daniela.
- Ah, mas aí você fala que tem o Big-Ben, o London Eye... Mas você tem que provar tudo o que diz, manter
a calma, pra não dar mal entendido. E pelo amor de Deus! Se te perguntarem se você conhece alguém aqui
ou se tem alguém te esperando, diz que não!
- Aham, pode deixar comigo – Disse a jovem estudante.
- Sabe, querida, eu já estou aqui há mais de dez anos e conheço tantas histórias de pessoas que vieram pra cá
e foram deportadas. Teve uma moça bem de vida que sempre viajava pela Europa, e certa vez ia passar uma
semana na casa da amiga, mas foi barrada. Sabe por quê?! Mesmo tendo uma carta de referência, ela não
soube dizer o nome inteiro dos pais da amiga e nem sabia a profissão deles, só tinha o telefone e o endereço.
- Nossa! Eu realmente não sabia que isso podia acontecer. - Disse Daniela surpresa.
- E isso não acontece só com os jovens. Aconteceu com um casal de velhinhos aposentados, vieram pra cá
pra conhecer o país, e mesmo assim não entraram.
- Poxa vida...Mas muito obrigada pelas dicas, vou fazer umas pesquisas e me preparar para tudo.
- Ok, querida, continuaremos nos falando esta semana. Beijo, abraço, te ligo um dia antes de você embarcar.
-Beijo. Até mais.
Daniela despede-se da dona Fabiana com o coração aflito. Depois de quase doze meses de tranquilidade
pagando seu intercâmbio, desperta-se nela um sentimento ruim.
- Meu Deus! E se der errado essa viagem? Já está praticamente tudo pago, minha família, meus amigos
todos já sabem. E a vergonha que ficarei? - Indagava Daniela.
Faltando uma semana para o embarque, Daniela corre contra o tempo indo atrás de comprovantes e fazendo
pesquisas a respeito da entrevista. Para mais surpresas, ela lê muitas histórias bem parecidas com a que dona
Maria havia contado a ela, o que a faz se preocupar ainda mais.

E esse sentimento não atingiu só ela.
- Daniela, tô tão preocupada com ocê nessa viagem, ocê não conhece ninguém lá minha fia, vai ficar
sozinha... - Dizia a mãe da Daniela preocupada, quando foi interrompida pela filha que tentava acalmá-la
com muito esforço.
- Calma mãe, vai dar tudo certo! Deus até está ajudando, agora não pagarei mais o transfer, menos
R$500,00! E a senhora conhece a dona Fabiana, é uma pessoa boa - Disse Daniela, tentando acalmar sua
mãe.
Com o decorrer dos dias, novos pensamentos deixam-na mais inquieta:
- Eu só escolhi Inglaterra porque cabia no meu bolso, e o vendedor me afirmou que ir lá seria mais fácil de
entrar do que no Canadá. Mas na verdade eu queria ir a Vancouver. Lá é muito bonito e tem um clima
incrível. E agora descubro que tem a possibilidade de eu não entrar na Inglaterra. Eu disse a minha mãe para
não contar nada a ninguém da minha viagem! Mas ela...com tanto orgulho, espalhou a notícia. – Pensava
Daniela esmorecida.
Tentando garantir a entrada no país estrangeiro foi atrás de tudo que podia obter a seu favor. Mesmo assim,
já não dormia mais, e gastava horas e horas na internet lendo os depoimentos de pessoas barradas na
imigração, algumas afirmando que tiveram a pior viagem de suas vidas e que nunca foram tão humilhadas
antes.
Faltando um dia para o embarque, dona Fabiana liga a Daniela para marcar um encontro e confirmar os
últimos detalhes.
- Daniela, já tá preparada?
- Eu pesquisei a semana inteira sobre como são as perguntas feitas pelos oficiais e como devemos respondêlas, sem que haja contradições nas respostas. Já decorei o endereço e o nome da minha Host-Family, minha
mala já está pronta, mas para ser sincera estou muito nervosa! E com isso, tenho receio de me atrapalhar na
entrevista.
- Fique calma, querida, você não tá fazendo nada ilegal. Não se preocupe, pois vai dar tudo certo, mas
lembre-se: você não conhece ninguém aqui. Vamos combinar assim: Depois que você passar pela imigração,
estarei te esperando, vou estar de blusa preta e saia azul, meu cabelo estará solto e eu estarei com óculos
preto na cabeça. De qualquer forma, mandarei uma foto minha pra você, e você me manda uma foto de
como estará vestida. Assim que eu te vir e perceber que você me viu, vou acenar com cabeça de longe e não
vou te cumprimentar. Como o aeroporto de Heathrow é muito grande e cheio de câmeras, você apenas me
segue, e lá fora a gente se fala, porque lá dentro alguém pode pedir meu documento e eu não tenho. Mas
depois que você passar pela imigração será supertranquilo. E então vou te deixar em Brighton com sua nova
família, e se você quiser passar uns finais de semana em Londres, eu te apresento tudo.
- Certo...vou tomar cuidado pra ninguém desconfiar.

- Então nos vemos amanhã. Espero que você faça uma ótima viagem e não fique nervosa, viu?! Beijo, boa
viagem!
- Muita gentileza sua querer apresentar Londres a mim. Obrigada, por tudo. Beijo e até mais.
Mesmo dona Fabiana sendo filha de uma conhecida de sua mãe, Daniela não tinha receio de passar uns
finais de semana com uma desconhecida ilegal que mal falava inglês. Ela não se importaria de não falar
inglês, desde que conhecesse Londres sem gastar muito, apesar de Daniela ser pessimista e não confiar nem
no seu inglês avançado, o que a preocupava mesmo era a entrevista na imigração.
Finalmente chega o dia esperado, Daniela despede-se de sua família no Brasil e embarca.
Sua viagem foi péssima, não conseguiu dormir e passou boa parte do tempo com enxaqueca. Depois de
quase onze horas e meia de viagem, já era dia, e Daniela despertou do cochilo pelo raiar do sol. Quando
olhou para a janela, seus olhos brilharam vendo a cidade já bem próxima. O avião pousou, os passageiros
desembarcaram e Daniela seguiu o fluxo das pessoas que caminhavam muito rápido pelo extenso caminho
dentro do aeroporto que não parecia ter fim. Daniela soube depois o motivo da pressa, alguém disse: “Temos que ir logo devido à fila na imigração”. Então, Daniela, já nervosa, tentou acalmar-se deixando de
acompanhar as pessoas e foi ao banheiro antes. Quando Daniela voltou ao longo corredor, já não havia mais
ninguém, então ela foi seguindo as direções das placas, e quando finalmente chegou, deparou-se com uma
enorme fila. Já não havia mais o que fazer, além de manter-se calma e colocar tudo em prática. Ao andar da
fila, Daniela percebia a aflição nos rostos das pessoas, ouvia comentários que em tais guichês havia oficiais
bastante indelicados, e notava que muitos intercambistas eram levados para uma uma sala. A cada passo que
Daniela dava, mais tensa ficava, com suas mãos trêmulas e suadas. A fila parecia não andar, mas ela não
sabia se era melhor a demora, pois assim daria tempo de se acalmar, ou se a fila fosse rápida acabaria de vez
sua tensão. Depois de quase meia hora, sua vez chegou.
- Next. –Disse o oficial.
- Good morning! – Saudou Daniela.
- Good morning! Could I see your passport, please? - Disse o oficial pedindo seu passaporte.
- It’s here. – Disse Daniela entregando o passaporte.
- Are you going to stay here for just one month? – Perguntou o oficial.
- Yes. – Respondeu Daniela com um sorriso tímido.
- Who paid for this interchange? – Perguntou o oficial.
- Me. - Respondeu Daniela entregando um comprovante. O oficial analisou apenas aquele documento e
disse:
- Welcome, Daniela! – Disse o oficial dando um carimbo no seu passaporte.
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