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SOBRE A FERNANDINHA 

Fernanda Ferreira Lima é a nossa 

Fernandinha. Nasceu em Manaus, essa bela capital 

amazonense, morou em Santarém, encantadora 

cidade paraense, e atualmente está na ponte Manaus- 

São Paulo, em tratamento de saúde.  

Aos três anos de idade, teve uma obstrução 

intestinal. Teve que fazer sua primeira cirurgia, 

quando foi diagnosticada com megacólon congênito 

e estenose. A partir de então  passou a usar bolsa de 

colostomia. Desse momento em diante teve que 

realizar muitas cirurgias, inclusive de reconstrução 

do intestino.  

Em 2018 seu quadro piorou e voltou a usar a 

bolsa e uma sonda nasal para se alimentar. Por essa 

razão, toma leite a cada duas horas, por 24 horas, 

custeado pelo Estado, após ordem judicial.  



Sua mãe, Jociane,  sua companheira nessa vida 

de hospitais, serena e temente a Deus, é fundamental 

em sua vida. Infelizmente, este ano perdeu uma irmã 

para o câncer, o que a deixou muito triste.  

Nas inúmeras  vezes internada no hospital, 

aprendeu a pintar, já que é a ferramenta lúdica 

utilizada para tornar a vida das crianças 

hospitalizadas mais amena. E é essa arte que a ajuda 

a enfrentar e a fazer sua vida diferente, muitas vezes 

tomada por momentos depressivos.  

Grande e abençoada Fernanda. É uma 

guerreira.  Fez 15 anos de vida, continua em 

tratamento e nos presenteia com a beleza espontânea  

de  suas telas. Já não bastava nos ser esse grande 

exemplo de superação e fé em Deus. 

Ela vencerá!! 



APRESENTAÇÃO 

O belo é um dom da vida. Por onde se olha, 

por todos os lados, o que se vê é o belo em suas 

infinitas manifestações. Por isso não há o feio, o 

esdrúxulo, mas apenas quantidades pequenas, 

infinitesimais, do belo. 

Esse dom está em todos o tempo todo. Toda 

a vida, toda a criação é, por extensão, bela. Traz em 

si a essência do Criador. Em pequenos fragmentos 

de vida há toda a infinitude de beleza e 

magnanimidade que há no universo. 

Evidentemente que o belo é diferente da 

beleza. Aquele é infinitamente universal, enquanto 

esta é particular, circunscrita. O belo está na beleza, 

mas muitas vezes a beleza está despojada do belo em 

sua maior parte. Como o belo está em tudo, na beleza 

despojada ainda há pelo menos resquícios do belo. 



É provável que apenas almas belas consigam 

lidar com o belo. Talvez seja necessária alguma 

intimidade para retratá-lo, como alguém que teve a 

permissão de revelar algum segredo. Alguém poderia 

contestar, com razão, que, se foi permitido revelar, o 

segredo não era, assim, tão secreto. Mas um terceiro 

poderia contra-argumentar, também com razão, em 

forma de pergunta: por que, então, todos não 

revelam esses segredos? 

Talvez a resposta mais consistente seja 

justamente a falta de intimidade. Ou de habilidade. É 

possível que apenas a intimidade não fosse suficiente 

para tal. Seria necessária a habilidade. Sem 

habilidade, seria como dar a missão de comunicação 

a alguém que não fosse capaz de realizá-la. 

Esses Poemas Retratados são um exemplo 

formidável do belo e da beleza. Não das palavras que 

permitem certa musicalidade do que tratam, mas do 

que eles retratam. São uma forma de metalinguagem, 



em que o belo tenta ser retratado, deixa-se capturar, 

por uma linguagem fraca. Toda linguagem humana, 

por natureza, é fraca, porque é incapaz de dar conta 

da totalidade de sensibilidade que envolve cada 

aspecto do mundo. 

Mas não é pelo motivo de que é impossível 

que não se tenta. As pinturas de Fernanda são 

singulares, como toda figura o é, ainda que quando 

imitações de outras. Assim como as composições 

poéticas, cada pintura é uma nova história. Assim 

como a palavra informa e cria, também deforma e 

destrói. É preciso haver destruição para que a criação 

dela emerja.  

Esses Poemas Retratados, ainda que não 

tenham a intenção de destruir, destroem. A 

profundidade das mensagens havidas em cada 

detalhe das pinturas de Fernanda são intraduzíveis. 

Fazer poemas sobre elas é, humanamente, destruí-



las. Nem que para isso se tenha que expandir seu 

escopo. 

A arte de Fernanda mistura profunda 

espiritualidade com religiosidade e manifestações 

populares. Estão nelas simultaneamente as festas 

juninas, os sentidos da vida e as dulcíssimas 

misericórdias de Maria de Nazaré. São quadros 

poéticos, ternos, carinhosos, que irradiam leveza, paz 

e esperança em cada cor. As pinturas de Fernanda 

não têm camadas de tinta, mas cores. Infinitas cores. 

Este livro é um esforço de levar ao público 

brasileiro o belo que há nas obras de Fernanda Lima, 

para que todos possam admirá-las e receber todas as 

energias positivas que dela emanam. Também 

representa um ato de solidariedade para que 

possamos colaborar no seu desafio pessoal de 

superar as adversidades que a vida lhe colocou. As 

colaborações podem ser feitas através dos meios 

indicados na página de crédito deste livro. 


