
Pedras pelo caminho. Juliana Fernandes Gontijo. 
 
No aeroporto, Edivânia aguardava ansiosamente na fila para a pesagem das malas. Foram quase três 
décadas de espera pela tão sonhada viagem. Desde pequena, desejava conhecer a sua terra natal, o 
Amazonas.  
A mulher, advogada bem sucedida na capital francesa, tinha uns 30 anos e morava na França desde bebê. A 
única história que sabia de sua vida era que perdera os pais em uma cheia do rio Negro e, como os avós 
paternos não tinham condições de criá-la, deram-lhe para a adoção. Os pais adotivos, Jacques e Angelle, 
são biólogos franceses e, hoje, estão aposentados. Como eles moraram no Brasil durante muitos anos, 
aprenderam o português. Ao ficarem sabendo daquela triste história, resolveram adotar a menina 
chamando-a de Edvène. Ensinaram a ela o português, pois se um dia a filha quisesse voltar ao Brasil, 
saberia “se virar” com a língua.  
Por muitas vezes, ela pensava em como sua vida teria sido diferente perto da aldeia indígena onde os avós 
ainda deveriam morar. Mas ela queria apenas “acertar as contas com o passado”.  
Na sua vez de pesar as malas, deu excesso de bagagem. Achou aquilo estranho, mas como já estava 
atrasada para o voo, pagou o valor exigido, despachou e saiu correndo para a sala de embarque.  
Seriam 11 horas no voo de Paris a Guarulhos. Depois aguardaria em São Paulo até o dia seguinte de 
madrugada para seguir mais 4 horas de viagem a Manaus.   
Quando o avião aterrissou em São Paulo, a moça não acreditava nos próprios olhos, tamanha era a emoção 
de voltar ao seu país. Com a permissão de desembarque, uma comissária teve que lembrá-la da mala de 
mão. Já na esteira, esperou por cerca de 40 minutos e sua bagagem não apareceu.  
Foi ao balcão da companhia aérea:  
- Senhora, infelizmente a sua bagagem foi extraviada.  
- Como assim? Para onde?  
- Vamos verificar. O seu voo para Manaus é somente amanhã, certo?  
- Sim, mas é de madrugada.  
- Até amanhã, elas estarão com a senhora. Algo mais que posso ajudar? 
- E se não chegar? 
- Calma! A senhora terá as suas malas de volta. Nós lhe damos total garantia.  
A advogada ligou para os pais, dizendo que havia chegado bem, porém sem as malas. Angelle entrou em 
desespero: 
- Chéri, suas malas não poderiam sumir. Você é advogada. Vai processar? 
- Maman, calma! Isso acontece... Agora é esperar. 
- Mon chéri... 
- Qual é o problema? Parece estar mais preocupada do que eu! 
- Mon chéri, nós ... 
- Au revoir, mamam. Ligo depois. 
A ansiedade da moça era tanta para chegar a Manaus que ela não arredou pé do aeroporto. Resolveu que 
iria dormir em um banco qualquer, ela só tinha a uma pequena mala de mão. Voltou ao balcão da 
companhia aérea a fim de saber mais detalhes:  
- Senhora, verificamos que sua bagagem está presa no departamento da alfândega de Dubai. 
- O quê? Preciso do telefone do aeroporto de lá.  
- Senhora, espere! Já disse vai receber as malas em casa.  
- Você não está me entendendo. Eu moro em Paris, mas estou indo em turismo para Manaus. Eu preciso 
das malas aqui no Brasil. Eu mesma ligo!  
- Vamos conversar na gerência, por favor, senhora Edivânia Renault.  
Com a gerência da companhia aérea, foi preciso sentar, tomar água e tentar colocar a cabeça no lugar para 
“chegarem a um acordo” pacífico.  
- O senhor está querendo me dizer que minha bagagem está sob a guarda do departamento de inteligência 
dos Emirados Árabes? Ah, só pode ser brincadeira!  
- Verdade, senhora.  
- Motivo?... 
- Conteúdo suspeito.  
- Mais essa agora! A minhas malas só têm roupas e sapatos, ou melhor, chinelos. Não trouxe produtos de 
beleza, nem de higiene. Deixei para comprar tudo aqui. Eu vou para uma reserva indígena!  
 



- Sinto muito, senhora Renault.  
- Posso, pelo menos, falar conversar com alguém responsável pela alfândega de lá?  
- Como é que é?  
- Sim, eu falo inglês, sou advogada e não devo nada à justiça, nem a ninguém!  
- Não é tão simples assim, senhora. Suas as malas estão sobre a proteção do serviço de inteligência.  
- É só abri-las, eu autorizo. Não irão encontrar coisa ilegal.  
- Isso não é do jeito que a senhora pensa... 
O gerente ligou para o balcão da companhia no Aeroporto Internacional de Dubai (DXB). A conversa 
demorou mais de 10 minutos. Edivânia tentava, sem sucesso, conversar com o gerente árabe:  
- Dá o telefone. Eu resolvo!  
O funcionário da empresa não lhe dava a mínima.  
Ao desligar, o gerente, muito desanimado, disse: 
- Não temos muito o que fazer. As suas malas serão destruídas. Nossa empresa não pode ressarcir os 
danos, porque a bagagem está sob a proteção da polícia de outro país.  
- Mas eu não devo nada. É só abrir as malas, só isso!  
- A suspeita é de conteúdo explosivo.  
- Não! Isso só pode ser piada! E se eu comprar uma passagem agora, quanto custa?  
- A senhora não pode colocar os pés no aeroporto, pois vai ser presa.  
- Eu não devo nada! Eu pago o preço que for. Dinheiro não é o problema. Sem as minhas malas, eu não fico.  
Edvène comprou as passagens e pagou o triplo do preço, cerca de 25 mil reais. Nem se importou com visto 
para o país, ela só queria tirar a história a limpo e ter as suas malas de volta.  
Ligou novamente para os pais:  
- Maman! Mudança de planos, vou para Dubai. Embarque em 30 minutos.  
- Mon chéri, foi só uma brincadeira...  
- Maman, não posso ficar sem as minhas malas.  
- Não faça isso! Vamos mandar o dinheiro e você compra outras coisas aí no Brasil.  
- São dois meses no Brasil, mamam. É muita coisa!   
- Dinheiro não é o problema. É só uma brincadeira, chéri, foi só...  
- Não estou entendendo, mamam. A ligação está ruim, com sinal fraco. Au revoir!  
Mais 14 horas de voo e, na saída do avião, a polícia já aguardava a advogada. Ela recebeu voz de prisão.  
A mulher foi conduzida a uma sala do departamento de Inteligência dentro do DXB. Chegando lá, viu que as 
suas três malas estavam abertas, porém com uma caixa de papelão fechada. Ao ver o material, disse aos 
policiais que aquilo deveria ser uma brincadeira. E eles não queriam conversa:  
- Open the box now!  
Ela tremia muito ao abrir a caixa. E por que tremia? Não havia motivo, aquela caixa não era dela. A 
advogada se lembrou do excesso de bagagem, mas preferiu ficar quieta. Qualquer coisa que dissesse 
poderia "se virar contra ela" em um processo.  
Dentro da caixa, duas pedras e meio tijolo. A advogada não sabia onde colocava a cara de tanta vergonha. 
Em baixo do material “tido” como explosivo, um pequeno bilhete em português:  
"Só uma lembrança do nosso jardim para você, chéri. Depois pagamos o excesso de bagagem. Ass. 
Mamam”. A advogada tentou de todo jeito explicar que era só uma brincadeira de família. Não adiantou:  
- Shut up, Mrs. Renault!  
A polícia a levou imediatamente para um presídio de segurança máxima da cidade. Era preciso pagar uma 
fiança equivalente a 100 mil dólares. Logicamente, ela não tinha esse dinheiro.  
- A call, please. I am a lawyer!  
- No!  
A advogada começou a chorar copiosamente até dormir dentro do veículo. Seria o início de uma viagem de 
3 horas até o presídio...  
 
- 
 
- Senhora Renault, está tudo bem? Chegamos em Guarulhos. – Disse a comissária de bordo.  
- Vocês não entenderam? As pedras foram só uma brincadeira dos meus pais, eu não tenho 100 mil dólares 
para pagar a fiança.  
- Calma, senhora, foi só um pesadelo, só isso. Seu voo para Manaus é daqui a 30 minutos. Boa viagem!  


