
Procura-se Fernanda!  

Por Juliana Fernandes Gontijo. 

 

Conheci Fernanda quando a menina tinha uns 2 anos. Eu era diarista na casa dos pais dela. A mãe, Maria 
de Fátima, era dona de casa e tinha um hobby, costurar. Havia aprendido o ofício por influência da mãe, 
dona Piedade. Ela costurava somente para ela e os filhos. Já o pai, Geraldo, trabalhava em um escritório 
de contabilidade. 

A primeira vez que Nanda foi à praia, havia poucos meses que eu trabalhava lá. Como eu era vizinha da 
família e conhecida de muitos anos, Fatinha me chamou para viajar com ela e as filhas. O destino era 
Copacabana. Geraldo, não iria, porque não havia conseguido tirar férias. Como eles me bancaram 
passagem e hospedagem, fui conhecer o Rio de Janeiro. 

Passamos uns ótimos 5 dias lá. Fomos ao Cristo Redentor. Que lugar lindo!  

Fatinha era uma mulher incrível, uma ótima amiga, mesmo bastante chata com a limpeza da casa. Muitas 
vezes, ela chamava a minha atenção, porque algo não havia sido limpo da maneira que ela gostava. 
Confesso que a minha mania de limpeza é culpa dela. Mas esta é outra história... Eu quero mesmo é me 
lembrar bons momentos que passei com Fernanda. Que menina mais esperta! 

Muito diferente da irmã mais velha, Kátia, Fernanda era faladeira, gostava de dançar e cantar mesmo tão 
pequetita. Íamos à praia pela manhã e ficávamos até o fim da tarde. A menina fez “amizade” até com os 
policiais que faziam ronda na orla de Copacabana. Perdi a conta de quantas pessoas ela chamou para a 
sua festa de aniversário. Nem festa houve naquele ano. Como a família gastou um pouco mais na praia, 
decidiram por apenas um bolinho e guaraná só para os avós. No dia do aniversário, a menina ficou 
perguntando à mãe por que os amigos da praia não foram à festa: 

— Filha, eu te falei, a gente nem conhecia aquela gente... Eles moram lá no Rio de Janeiro; é longe daqui. 

— Mais longe que o sítio da vovó? 

— Muito mais! 

A menina fez um muxoxo, mas em pouco tempo, foi esquecendo-se do episódio da praia. No entanto, a 
sua genialidade de falar e se comunicar crescia a cada dia. 

Quando a mãe estava grávida pela terceira vez, ainda nos meses iniciais, eu precisei tirar 15 dias de 
descanso para visitar minha família no interior do estado. Como Fatinha não tinha com quem deixar a 
Fernanda e o bebê Gustavo, ela precisou levar os dois ao pré-natal num hospital perto de casa. 
Coincidentemente, era o mesmo local onde Kátia e Fernanda nasceram. Alguns médicos, enfermeiros e 
profissionais do hospital conheciam bastante Fatinha, porque na gravidez de Nanda, a dona de casa teve 
uma pré-eclâmpsia. A menina sempre chegava ao local dizendo para todos os funcionários que via pela 
frente: 

— Você sabia que foi aqui que eu nasci? A mamãe me contou. Disse que tem uma sala grande com um 
monte de neném e eu ficava lá no berço perto da janela. 

Nesse tempo, Nanda já estava com uns 4 para 5 anos. E a autenticidade dela deixava, muitas vezes, sua 
mãe em situações embaraçosas. Ela, uma vez, nem soube o que responder à argumentação da filha. À 
espera do elevador para as duas saírem do hospital, a menina perguntou para mãe o que era a caixa de 
tocos de cigarro que estava no chão. 

— O que é isso, mãe? 

— Isso é para botar toco de cigarro, Fernanda. 

— Botar não, mãe. Quem bota é galinha. É pra colocar toco de cigarro. 

Um médico que estava aguardando a chegada do elevador não aguentou a resposta da menina e soltou 
aquela gargalhada. 

Fatinha acabou rindo também da situação e, mesmo sem graça, disse ao médico: 

— Essa menina fala cada coisa... — E voltou-se para a filha, encerrando o assunto. — É isso mesmo, filha! 



Alguns meses depois, Fernanda, ao ver uma amiga de sua mãe com o mesmo vestido, em duas ocasiões 
diferentes, perguntou:  

- Regina, você só tem essa roupa?  

Essa menina era mesmo uma peça rara. Que saudade dessa garotinha!  

Nanda ia crescendo e sempre dizia algo incomum. Sempre que a mãe costurava, ela e a irmã Kátia 
gostavam de ficar por perto e brincavam de fazer roupinhas para as bonecas. Vez por outra, Fatinha 
pegava uns retalhos e costurava alguns vestidinhos para as duas filhas mais velhas.  

Minha patroa e o marido também se preocuparam com a educação e gentileza dos 4 filhos. Kátia já devia 
estar com 10 anos, Nanda tinha 6, Gustavo tinha 2 anos e Renata, poucos meses. O casal aconselhava as 
meninas a atenderem ao telefone com um “bom-dia” ou “boa-tarde”, algo que, com certeza, os filhos 
levaram para o resto da vida. Esse foi um dos grandes aprendizados que tive com Fatinha. 

Um dia, eu estava lavando o banheiro e não pude atender ao telefone. Nanda correu na frente: 

— Boa tarde. Quem tá falano? 

— É da casa da Rosa? — Por coincidência, Rosa era uma vizinha costureira, especializada em camisas 
masculinas. Os números de telefone eram semelhantes.  

— Aqui num tem essa pessoa não. 

Do outro lado, quando a pessoa percebeu ser voz de criança, falou: 

— Menina, sua mãe costura pra fora? 

— Não! Ela costura pra dentro. — A pessoa desligou o telefone.  

— Oh! Desligou, mãe. 

Fatinha achou aquela conversa estranha e perguntou à filha: 

— Quem era filha? 

— Ô mãe, a dona perguntou se a senhora costurava pra fora e eu falei que senhora costura pra dentro. 
Num é? 

Eu quase urinei na roupa de tanto rir quando ouvi Fernanda dizer aquilo pra mãe. 

— Fernanda!... — Disse Fatinha rindo levemente. 

— Eu só falei a verdade!  

Aquela foi a última vez que vi família do Geraldo. No dia seguinte, precisei viajar às pressas para interior, 
porque minha mãe adoeceu. Naquela época, ela ficou ruim da cabeça. Hoje sabemos que era o Alzheimer. 
O meu pai já havia falecido. Ela não aguentou a solidão. Por um tempo, eu escrevia cartas para Fatinha, 
pois ficamos amigas. Ela enviava fotos, contava sobre os filhos e o marido. Acho que foram por uns 5 anos 
que ainda mantivemos contato. A última correspondência foi um cartão de Natal. Respondi, desejando 
Feliz Ano Novo com um lindo cartão musical. Jamais obtive outra resposta. 

Como eu tenho saudade da família Novaes, especialmente da Nanda. Uma menina tão inteligente, 
engraçadinha, esperta! O que será que aconteceu com ela? Não faço a menor ideia de onde ela foi 
“parar”. Já procurei pela internet, pesquisei pelos pais dela e nada! Será que se casou, fez faculdade para 
ser professora, tem filhos? Já são quase 50 anos que trabalhei lá na casa dela. Eu rezo a Deus que todo 
mundo lá esteja bem, com saúde. Como seria tão bom se eu me encontrasse com aquela menininha 
espoleta, agora já bem crescida. Acho que ela foi a filha que eu nunca tive. Será que ela iria se lembrar de 
mim? Realmente, não sei. Quem sabe um dia eu possa ver de novo a Fernanda, porque a minha avó 
sempre dizia: “a esperança é a última que morre!”  

 

 

 


