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SCAMONIS
O OUTRO LADO DE MIM

MARCELA FRANCA





Marinha

Tu nasceste no mundo do sargaço
da gestação de búzios, nas areias.
Correm águas do mar em tuas veias,
dormem peixes de prata em teu regaço.
Descobri tua origem, teu espaço,
pelas canções marinhas que semeias.
Por isso as tuas mãos são tão alheias,
Por isso teu olhar é triste e baço.

Mas teu segredo é meu, ó, não me digas
onde é tua pousada, onde é teu porto,
e onde moram sereias tão amigas.

Quem te ouvir, ficará sem teu conforto
pois não entenderá essas cantigas
que trouxeste do fundo do mar morto.

Carlos Pena Filho 
poema extraído do livro A Vertigem Lúcida





 

Sobre a calmaria e a tempestade, 
a felicidade e a tristeza, 
sobre os medos que nos freiam 
e o desejo que nos faz mergulhar
em abismos desconhecidos.  

Sobre os desafios do “ser” 
e não apenas “existir”. 
Sobre descobrir-se, encontrar-se. 

Entre o vasto mar 
de lembranças guardadas 
e abrigo seguro do conhecido, 
uma menina semente 
enfrenta seus maiores pesadelos, 
brota e precisa florescer. 

Entre todas as coisas uma certeza, 
o amor sempre vence.

Rafael Benevides
fotógrafo, compositor e escritor
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Prefácio

Podemos existir de múltiplas maneiras neste planeta de 
belezas, mistérios, perigos e infinitas possibilidades. Mas o que 
somos e seremos diante dos desafios da vida depende de imagi-
nação, coragem e atitude. A forma de usar nossos talentos é o 
que define a marca que vamos deixar nos outros e a mudança que 
iremos influenciar no mundo. 

Em Scamonis, o outro lado de mim, a escritora Marcela 
Franca percorre uma surpreendente saga, instigando-nos a pen-
sar sobre as escolhas inesperadas que encaramos nas nossas tra-
jetórias únicas, pessoais e intransferíveis. Escolhas que envolvem 
destinos, amores, amizades, famílias e interação profunda com a 
natureza.

Com uma impressionante consistência narrativa para uma 
artista literária estreante, Marcela provoca a imaginação ao ex-
tremo. Funde ficção incomum com vida simples e brinca com a 
possibilidade de sermos vários personagens simultâneos e até 
contraditórios, mesclando fantasia poética e ativismo ecológico. 
Nos oferece uma obra que transpira suspense, do início ao fim. 

Scamonis, além de divertir, é capaz de despertar novas 
percepções e descortinar inéditos horizontes com a magia das pa-
lavras. Por isso, deve ser lido como referência inspiradora para a 
vida real.
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Além disso, Scamonis é muito mais do que um exercício 
instigante de imaginar o que somos e o que poderemos ser de 
melhor amanhã. É também uma aventura que expõe outras faces 
de humanidades e desumanidades que nos cercam. Mostra novas 
dimensões do bem, do mal e da natureza extra-humana. Mas sem 
se desconectar da leveza, pureza e utopia que está na alma da 
narradora.

A energia inspiradora de Marcela Franca tem história. A 
ascendente escritora, que também é dentista e bailarina, cresceu 
cercada de livros e imersa em um mar de conhecimentos e narrati-
vas do seu avô, o historiador, médico, professor e escritor Rubem 
Franca (1923-2016), que se notabilizou por sua interpretação da 
epopeia máxima da língua Portuguesa: Os Lusíadas, de Luís de 
Camões. Ele declamava, com intensidade dramática e inacreditá-
vel memória, todos os 8.816 versos das heroicas aventuras “por 
mares nunca dantes navegados”.

Os Lusíadas (Canto I)
No mar, tanta tormenta e tanto dano,
Tantas vezes a morte apercebida!
Na terra, tanta guerra, tanto engano,
Tanta necessidade aborrecida!
Onde pode acolher-se um fraco humano?
Onde terá segura a curta vida?
Que não se arme e se indigne o Céu sereno
Contra um bicho da terra tão pequeno.

Em 1572, quando Camões publicou Os Lusíadas, o mar 
assombrava os homens. Hoje é o homem que aterroriza os ocea-
nos, com seus lixos, ignorâncias, guerras e ganâncias. 
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Com juventude radiante de esperança, Marcela mostra em 
Scamonis que ainda é possível um bicho tão pequeno viver em 
grandiosa harmonia com mares e terras, respeitando e protegen-
do a vida, em vez de deixar prevalecer sua pequeneza destrutiva. 
E, na pele da protagonista Ana Maia, confirma que as poderosas 
habilidades femininas estão superando velhos paradigmas ma-
chistas, que tanto mal fizeram, e ainda fazem, à humanidade.

Abra sua mente para essa jornada. Hora de embarcar em 
um novo mundo, nunca dantes imaginado!     

Sérgio Xavier 

jornalista, ecologista e ex-secretário de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco.



Prólogo
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O navio Belas-Artes 5936 apitou e entendi que era a hora 
de embarcar. Entre sorrisos, lágrimas e acenos, caminhei a pas-
sos lentos em direção ao meu destino.

Estava prestes a realizar um sonho. Então... por que não 
me sentia feliz?

Entrei em minha cabine e me sentei diante do espelho. 
Ao ver o meu reflexo, comecei a chorar. Era um choro de de-
sabafo e dor. 

— Quem é você? — perguntei a mim mesma.
Penteei os cabelos levemente. Abri a bolsinha vinho presa 

na minha cintura e retirei a presilha de garnet azul. Quanto mais 
ela cintilava, mais eu lembrava que o dia de hoje seria o fim... não 
poderia salvá-lo.

— Quem é você? Uma assassina?
Como poderia esquecer?
Fiquei sufocada. Precisava sair daquela acomodação o 

mais rápido possível. Respirar.
Corri para o fundo do navio. A Ilha Azul agora era tão 

pequenininha. Olhei para baixo e o mar agitado compreendia o 
que eu sentia naquele exato momento.

Só havia uma alternativa: abri os braços e me joguei no 
oceano.

Enfim, livre. 





Capítulo 1
Ilha Azul
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Eu adoro o mar. Desde pequena admiro o mar, o cheiro 
do mar, a cor do mar, a forma como as ondas se movem. Coloco 
os pés na água, fecho meus olhos e apenas sinto. As ondas tocam 
os meus dedos e desaparecem, e voltam a tocar, agora com mais 
intensidade, como se estivessem me chamando, como se dissessem 
“vem Ana, pode vir”. A maré era calma e tentadora. Nada me 
impediria de dar um bom mergulho.

O mar me balançava suavemente de um lado para o outro 
e me envolvia assim como os meus pensamentos. Que privilégio 
o meu, ter nascido aqui, na Ilha Azul, e poder contemplá-la todos 
os dias durante esses dezesseis anos. Ana Maia, você realmente é 
uma garota de sorte! 

Mergulhei mais uma vez na água azul e cristalina. Ao lon-
ge, podia ver um conjunto de corais repleto de peixinhos ao redor. 
Era como se tudo na natureza tivesse o seu lugar; seu espaço. 
Por que também não me sinto assim? Tenho tudo que uma garota 
poderia querer, mas, às vezes, tenho a impressão de que me falta 
alguma coisa. O problema é que não tenho a menor ideia de que 
coisa seria essa.

Saí da água e não resisti, coletei as mais variadas con-
chinhas que cabiam em minhas mãos. Hoje, a quantidade é bem 
maior do que aquela menininha de cabelos cor de mel podia 
segurar.

A praia estava lotada. Havia crianças correndo por todos 
os lados. Casais sentados na areia namoravam e rapazes brinca-
vam numa partida de vôlei. Mais adiante, algumas mulheres re-
pousavam debaixo do sombreiro, enquanto outras faziam questão 
de se bronzear à vontade. Amava aquele lugar.



18

Scamonis – o outro lado de mim

— Ana, Ana, olha o meu castelo de areia — disse uma 
garotinha quando me aproximei.

— Uau, Susy! Está lindíssimo. — Observei cada detalhe 
do castelo. — Quem mora nele?

— Uma princesa, claro! — Ela sorriu e voltou para con-
cluir o seu palácio.

Fui até a Barraca do Pierre. Uma salsa tocava a todo vo-
lume. Marise, esposa dele, dançava e rodopiava enquanto servia 
drinks aos fregueses. Pierre é francês e Marise, cubana. Um típi-
co exemplo de amor sem fronteiras.

— Olá! Pierre, boa tarde. — Sentei em um dos bancos 
próximos ao balcão. — Uma água de coco, por favor. 

— Saindo uma água de coco especial para a senhorita 
Ana. — Ele ainda mantinha um pouco do sotaque de seu país de 
origem. — Mon amour! Olha quem resolveu aparecer.

— Ana! — Marise parou de dançar e apoiou a bandeja 
numa mesa. — Que prazer revê-la! Está melhor? Dora me contou 
o que houve.

— Não foi nada demais. Agradeço a preocupação. — tra-
tei logo de abrir um largo sorriso para mostrar que estava tudo 
bem.

Mamãe deve ter contado a ela que desmaiei na escola. Se 
todos soubessem que essa não fora a primeira vez que aconteceu, 
não me deixariam em paz. Mas a verdade é que também estava 
preocupada. O que havia de errado comigo?

— Que bom, meu bem! Dê lembranças aos seus pais.
— Com prazer! Tchau, Marise e obrigada pelo coco, 

Pierre.
Vesti a roupa por cima do biquíni encharcado e então per-

corri o caminho de volta para casa. O Vilarejo das Flores, onde 
morava, estava próximo.

 As casas eram simples, todas feitas num mesmo padrão, 
mas existia uma graciosidade ali. As construções eram feitas em 
madeira, possuíam janelas largas, varanda e jardim. Quando a 
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primavera chegava eram flores de diversos tipos e gostos, tudo 
que se plantasse florescia de uma forma exuberante. Rosas, lírios 
e bromélias. O Vilarejo por si só era vivo de cores, pássaros e 
borboletas. A grama era tão verde e tão macia que parecia um 
tapete aveludado. 

Minha casa era a de número vinte e seis, com varanda 
pequena e uma decoração cheia de personalidade. Mamãe tentou 
adaptar o seu estilo clássico com a presença de objetos mais rús-
ticos, a maioria de origem local.

— Cheguei! — Abri a porta e entrei a passos largos. — 
Mamãe? Dada? Alguém em casa? — Pelo silêncio percebi que 
estava vazia.

Por um instante fiquei observando os porta-retratos na 
parte superior da estante: meus pais, Toni e Dora Maia no dia 
do casamento. Ele ainda não era calvo e sempre mantinha um 
sorriso sutil no rosto. Mamãe estava deslumbrante em seu vestido 
de noiva. Os cabelos loiros presos de uma forma desorganizada 
eram seguros por um arranjo de flores brancas na lateral. Ela 
gargalhava de forma tão intensa que chegava a quase fechar os 
olhos, escondendo a sua cor esverdeada. O casamento aconteceu 
na cidade de Recife, Brasil, onde nasceram.

Em outra fotografia, eu aparecia sorrindo com os braços 
elevados. Usando um tutu de tule amarelo e coque no cabelo, par-
ticipava da minha primeira apresentação de ballet. Eu devia ter 
uns três ou quatro anos.

Uma imagem de meu irmãozinho Daniel em seu primei-
ro aniversário nunca passava despercebida. Sorri ao me lem-
brar de seus cabelos sempre arrepiados e de suas bochechas 
rosadas. Quando ele nasceu tudo mudou. A família agora esta-
va completa.

Contemplei a foto oficial de toda a família no meu aniver-
sário de quinze anos. Vovô Antônio e vovó Celeste fizeram ques-
tão de vir para a festa. São meus avós paternos, sempre atencio-
sos. Vovô Antônio é um gênio. Possui uma memória invejável e 
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adora poesia. Sempre me presenteia com um livro, pois, segundo 
ele, não há nada que traga mais cultura do que uma boa leitura. 

Entrei no meu quarto e joguei a bolsa em cima da cômoda, 
logo abaixo da janela. As cortinas pareciam uma seda delicada 
com vários desenhos de estrelas-do-mar. As paredes eram de um 
tom azul claro, sendo uma delas repleta de conchinhas coladas, 
centenas delas. Como de costume, trouxe mais algumas para com-
pletar a coleção.

Que bagunça! Parece que passou um tornado por aqui. 
Meus livros jogados no chão, cama desforrada, roupas espalha-
das, um par de sapatilhas desgastadas e penduradas na quina da 
cadeira. Tenho o hábito de ser uma pessoa organizada... Se bem 
que ultimamente venho sentindo uma fadiga interminável e o caos 
se estabeleceu de vez. Que tal começar a colocar cada objeto em seu 
devido lugar, hein, Dona Ana?

 Abri a gaveta de roupas do ballet e guardei as saias e os 
collants que estavam espalhados pelo quarto. Que vontade eu ti-
nha de voltar a usá-los. Segurei uma das minhas sapatilhas prefe-
ridas. A impressão era de estar perdendo tempo, ficando para trás 
sem meus treinos, mas meu médico achou prudente suspender 
qualquer tipo de atividade física por um tempo e não houve acordo 
com mamãe. Talvez, por isso, não contasse com que a sensação de 
mal-estar pudesse continuar.

Continuava... O mal-estar continuava...
O que será que eu tinha? Uma doença...
Fechei os olhos e respirei fundo para afastar esses pen-

samentos que insistiam em me torturar. Estou bem! Tenho que 
estar bem!

Depois de um banho demorado, fiquei olhando o meu refle-
xo num antigo espelho circular em meu banheiro de lajotas ama-
relas. Alta, magra, pele bem clara, algumas sardas no rosto, olhos 
azuis bem escuros e cabelos compridos cor de mel que, apesar de 
molhados, ainda revelavam suas ondulações. 
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— Mas o que é isto?! — Uma mancha vermelha crescia 
perto do meu ombro esquerdo. Quanto mais eu esfregava, mas ela 
coçava e ardia.

— Pequenina? Você está aí? — alguém gritou.
— Dada! Já estou indo! — Vesti uma blusa mais composta 

para esconder a mancha e saí como se nada tivesse acontecido.
— Ele brincou tanto que dormiu. — Uma senhora ofe-

gante segurava o meu irmão nos braços. Dada estava um pouco 
acima do peso, mas nada a impedia de ter disposição. Apesar do 
jeito meio ranzinza de ser, tinha uma bondade sem limites e fazia 
as melhores comidas do mundo. Ela cuidou de mim desde que eu 
era recém-nascida. — A propósito, seus pais avisaram que vão 
demorar. — balbuciou antes de desaparecer no corredor. 

A noite caiu. 
Em minha cama, Dada penteava pacientemente os meus 

cabelos. Ela sempre me contava algumas histórias da Ilha Azul; 
suas lendas e mistérios. Eu adorava e queria saber de todos os 
detalhes.

— Então, foi assim que os pescadores conseguiram fugir 
do feitiço do mar.

— E como eles conseguiram voltar para casa sem o bar-
co, Dada?

— Não faça pergunta difícil, Pequenina! Só sei que volta-
ram! — Para Dada eu sempre seria a sua pequenina. — O avô de 
Dada não ia mentir. Já está ficando tarde.

— Está bem, Dada. Está bem. — Não quis contrariá-la. 
— Boa noite!

Dei corda na caixinha de música da minha cabeceira e uma 
bonequinha engraçada, usando uma saia colorida, começou a gi-
rar ao som da melodia, balançando uma pequena sombrinha que 
segurava em uma das mãos. Segundo mamãe tratava-se do frevo, 
um dos ritmos típicos de seu país. Foi o suficiente para meus olhos 
se fecharem. Adormeci.
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***

— Ana, acorde! Vamos! Meu bem, você precisa vir conos-
co — disse mamãe.

Olhei para o relógio, cinco e trinta e sete da manhã. Minha 
cama naquele momento era o paraíso.

— Mãe, por favor! Hoje é domingo! O que aconteceu? — 
Cobri o rosto com o lençol enquanto ela abria as cortinas e a ja-
nela sem a menor cerimônia. O céu estava nublado e uma brisa 
gelada penetrou o meu quarto.

Papai entrou logo em seguida, sentando ao lado da minha 
cama. 

— Ana, chegou o dia, o velho Bio acabou de ligar e deve-
mos ser rápidos.

— Claro! — Levantei de súbito. — Como pude me esque-
cer?!

A Praia dos Encantos ficava a alguns quilômetros de nos-
sa casa e dava acesso a uma área isolada onde ficava a Reserva de 
Proteção às Tartarugas Peroladas da Ilha Azul.

Uma faixa de areia encontrava-se repleta de pequenos 
cercadinhos circulares e bandeiras de identificação. Numa placa 
lia-se: área de ninhos em monitoramento.

Um senhor barrigudo e com uma barba completamente 
branca e malfeita já nos aguardava. Seu boné achatado escondia 
os poucos fios de cabelo que ainda lhe restavam. Ele veio correndo 
ao nosso encontro.

 — Está acontecendo, Dona Dora! Venham, por favor, ve-
nham — disse ele. — Cada um destes ninhos deve ter pelo menos 
uns cento e vinte ovos! Que maravilha! Que maravilha!

O Sr. Bio trabalhava na Reserva desde a sua implanta-
ção, comandada pelo antigo biólogo Tom Dylan. Ele, que sempre 
amou os animais, obteve através da prática ensinamentos que fo-
ram muito além dos livros. De tanto conhecimento, passou a ser 
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chamado pelos outros funcionários de Sr. Biólogo e, com o passar 
dos anos, Sr. Bio.

Com muito cuidado, o Sr. Bio removeu alguns dos cercadi-
nhos, deixando livre apenas aquela areia fofa que se movimentava 
suavemente. Esperamos mais alguns minutos e um pontinho azul-
-turquesa e brilhante brotou lá de dentro.

Fiquei admirando as inúmeras tartaruguinhas que saíam 
da areia em direção ao mar. Já vira aquela cena uma dezena de 
vezes, mas nunca me cansava. Como elas nascem tão independen-
tes? Era o espetáculo da natureza que se concretizava.

Papai carregava Daniel nos braços, enrolado a uma man-
ta com desenhos de super-heróis, protegendo-o da chuva leve 
que caía.

— O que está acontecendo? — Daniel choramingou. — 
Mamãe, quero ir pra casa.

— Olha, Dan! As tartaruguinhas estão por toda parte! — 
Papai apontou para os filhotes que corriam em disparada pela areia.

— São pequenas iguais a você. — Tentei despertá-lo a 
participar daquele momento. 

— Já sou grande! — Daniel cruzou os braços. — Tenho 
quase cinco anos e mamãe disse que já sou um homem. — Ele 
puxou o lençol por cima da cabeça e voltou a dormir.

Todos começaram a rir.
 — Parece que foi ontem que recebemos o convite para 

assumir a Reserva e cuidar das tartarugas peroladas — disse 
mamãe.

Antes de virem para cá, meus pais trabalhavam no Bra-
sil, no arquipélago de Fernando de Noronha, em um projeto que 
revolucionou a luta pela preservação de espécies ameaçadas de 
extinção.

— E pensar que há algumas décadas acreditava-se que 
existiam apenas sete espécies de tartarugas marinhas no mundo. 
— Papai adorava falar sobre isso. — Eis que um belo dia uma 
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embarcação pesqueira prende por engano uma tartaruga de casco 
azulado e brilhante, diferente de todas as outras já encontradas.

— É verdade... Foi uma descoberta e tanto, papai.
— E foi mesmo! Tanto que a notícia dessa oitava espécie 

saiu em uma série de noticiários. Biólogos de todo o mundo logo 
se interessaram em conhecer e estudar esse animal exótico.

— Elas são realmente encantadoras. — Confesso que ti-
nha certa fascinação pelas tartarugas peroladas. Desde criança, 
lembro-me das inúmeras vezes que meus pais me levaram lá na 
Reserva e me ensinaram como esses animais marinhos sobrevi-
viam. Detestava pensar que a cada mil filhotinhos, apenas um ou 
dois iriam atingir a idade adulta... Era assustador.

O Sr. Bio não parava de andar de um lado para o outro, 
acompanhando as pequeninas criaturas que corriam sem parar.

— Vejam como este filhote aqui é esperto — disse ele. — 
Não deixe nenhum tubarão traiçoeiro te pegar, vai fundo!

Mas, de repente, o sorriso se desfez dos lábios dele dando 
lugar a uma expressão séria e distante. 

— Sr. Bio! O que houve? Elas vão ficar bem. A natureza 
é muito sábia. 

— Antes o problema fosse esse, menina Ana. Já não bas-
tassem os desafios que os filhotes têm de enfrentar em seu primei-
ro ano de vida em mar aberto, ainda correm o risco de perder a 
vida por causa desses humanos irresponsáveis! 

— Sei ao que se refere. — Tinha visto a reportagem no 
Ilha Azul Notícias há alguns dias. — Também soube da tartaruga 
que foi encontrada morta na Costa dos Pescadores, engasgada por 
um pedaço de plástico. 

— Está vendo?! — Ele se exaltou. — Elas não têm como 
se defender! Não sabem diferenciar plástico de comida! E do jeito 
que as coisas vão, daqui a pouco teremos mais plásticos que peixes 
no oceano! Pelo menos não serão mais capturadas por aqueles... 
aqueles... bandidos desgraçados!

— Quem são eles? — perguntei. 
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Marcela Franca

— Piratas!
— Uau, piratas! — Daniel despertou de seu sono mais 

uma vez. — Papai, quero ser um pirata também.
— Não fale bobagens, criança! — o Sr. Bio esbravejou. 

— Você não sabe o que diz. Eles são perigosos, impiedosos, não 
gostam de animais e muito menos de crianças. Só pensam em po-
der e dinheiro, muito dinheiro. Suas riquezas são conquistadas a 
custo de sangue inocente!

— Por favor! Não comece com essas histórias novamente 
— disse papai. — O senhor está assustando o Daniel.

— Não são histórias, Sr. Maia! Não sou nenhum louco! Eu 
os vi com meus próprios olhos, mas... eles se foram. Um dia vou 
provar o que digo e você vai me dar razão. 

Todos se calaram. Ouvia-se apenas o som das nossas pró-
prias respirações e das ondas da praia.

— Bio, seja razoável — suplicou mamãe —, hoje o dia 
será longo. Temos uma série de relatórios para terminar e ainda 
tem a Molly Blue, que não está reagindo à medicação. 

— Não se preocupem. Não aborrecerei mais ninguém com 
meus devaneios. Se me permitem, vou para a ala da enfermaria 
cuidar da Molly.

Molly Blue era a tartaruga perolada mais antiga de que 
tínhamos registro. Ela foi encontrada muito ferida alguns dias 
antes. Mamãe tinha feito de tudo para salvá-la: antibióticos, ener-
géticos e uma alimentação diferenciada, mas todos os esforços 
aparentemente estavam sendo em vão.

Daniel correu em direção à água para ver os filhotes 
partirem.

— Não ligue para o que o Sr. Bio falou. — Sentei ao lado 
de papai. — Ele está nervoso por causa da Molly.

— Ele é um bom homem, minha filha. Uma pena que o 
abandono da esposa o tenha deixado tão perturbado.

— Nunca entendi muito bem o que houve.
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Scamonis – o outro lado de mim

— Elizabeth o abandonou há mais de vinte anos — disse 
mamãe.

— É uma longa história. — Papai desconversou. — Acho me-
lhor terminarmos esse assunto. Conversarei com o Bio mais tarde.

Ouvi um barulho de marteladas e serra elétrica. De longe, 
era possível observar os tapumes de madeira que escondiam as 
novas instalações da Reserva. Pelo visto, os trabalhadores come-
çaram bem cedo hoje.

— Quando vamos inaugurar o Museu? — perguntei.
— Estamos fazendo o possível para acelerar as obras, 

querida — disse mamãe —, mas você sabe... Quando se trata de 
uma obra, imprevistos sempre acontecem!

— Não aguento mais trabalhar entre tijolos e pregos! — 
disse papai. — Ao menos, sei que vai valer a pena! Estamos to-
mando todos os cuidados para não interferir diretamente no ecos-
sistema. Tudo foi planejado com muito cuidado. Tenho certeza 
que o Museu vai nos ajudar ainda mais na conscientização dos mo-
radores e turistas quanto à preservação das tartarugas peroladas.

— Não tenho dúvidas, papai. Estou ansiosa para convidar 
todos os meus amigos para a inauguração! 

A chuva aumentou de intensidade, mas não saímos dali. 
Corríamos e brincávamos como crianças. Às vezes as pessoas 
pensam que para ser feliz é preciso muito – grandes acontecimen-
tos, riqueza, posição social –, mas se esquecem de que a felicidade 
pode estar em pequenos momentos, nas coisas mais simples do 
cotidiano.

Queria guardar essas imagens para sempre. Daniel entu-
siasmado, perseguindo as tartaruguinhas, o sorriso no rosto de 
papai e o brilho nos olhos de mamãe. Aquele foi sem dúvidas um 
dos dias mais felizes da minha vida. Não existe um modelo de fa-
mília perfeito. Todos têm seus problemas, suas particularidades, 
formas diferentes de se relacionar, mesmo que não tenham laços 
de sangue. Sei que temos defeitos, mas nos amávamos tanto que 
não desejaria ter outra família ao meu lado.




