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Uma vida mais
TRANQUILATRANQUILA

BARBARA FERRAGINI
“Eu sou jornalista, tenho 33 anos, 

e vivi boa parte de minha vida em 
Andradina (SP). Mudei para Campo 
Grande (MS) para fazer a faculdade e, 
lá, morei por nove anos mais ou me-
nos. Como uma garota do interior, eu 
tinha uma rotina considerada normal 
aos olhos da sociedade. Fiz faculda-
de, terminei, comecei a trabalhar na 
área da Comunicação, trabalhava na 
Record e em uma ONG ambiental. Fiz 
uma pós-graduação em Marketing, 
um mestrado em Comunicação e 
Retórica, mas sempre senti um vazio 
dentro de mim e uma vontade de 
jogar tudo pro alto e viver uma vida 
alternativa. Senti que não acreditava 
muito no que estava fazendo, mas 
faltava coragem para arriscar tudo e 
viver mais autenticamente.

Comecei a fazer yoga e meditar, 
alimentar-me o mais natural possível. 
E um dia, senti que não fazia sentido 
o estilo de vida que eu levava – tinha 
dinheiro, mas não tinha tempo para 
viver o que eu queria. Decidi largar 
os dois trabalhos e embarcar para a 
Colômbia para três meses de trabalho 
voluntário em hospitais. A princípio, 

minha família e amigos ficaram sem 
entender meus motivos, mas confiei 
no meu coração e fui.

Foram três meses de muito apren-
dizado, levando alegria para as crian-
ças e adultos em situação terminal, 
na forma de palhaço. Realmente foi 
o divisor de águas em minha vida. 
Isso foi em 2014. De lá pra cá, passei 
por muitas transformações pessoais 
e ainda estou nesse processo.

Morei em Piracanga, uma ecovila 
holística no sul da Bahia. Fiz cursos 
de reiki e leitura de aura, voluntaria-
do com permacultura, tratamento de 
resíduos, morei em um ashram Hare 
Krishna com devotos – em Alto Paraí-
so (GO) –, fiz uma série de cursos de 
autoconhecimento, acroyoga e mo-
rei nos EUA. Uma cultura totalmente 
diferente e oposta ao que eu estava 
buscando – excesso de consumismo, 
individualismo, longe da natureza, o 
que me fez rever tudo o que eu estava 
passando e aprendi muito com esse 
choque cultural, inclusive a me adaptar 
e aceitar tudo o que chega até mim.

Não foi uma fase fácil e ainda não 
é. O aprendizado é diário e, hoje, 
sinto que não preciso estar isolada 

em um templo ou vivendo na natureza 
para praticar tudo o que aprendi – o 
meu templo é interno, onde quer que 
eu esteja. Minha paz é interna, posso 
me alimentar bem e em consonância 
com o que acredito. Tem seus desa-
fios, obviamente, estar nos grandes 
centros, mas muitos aprendizados.

Em 2016, viajei por quase um ano, 
toda a América do Sul, fazendo vo-
luntariado. Foi a experiência mais rica 
da minha vida – viver com indígenas 
no caribe colombiano, ensinar inglês 
para as crianças de comunidades em 
situação de vulnerabilidade social, em 
fazendas orgânicas. Vivi praticamente 
três anos de minhas economias, não 
tinha uma fortuna, mas aprendi a usar 
meu recurso financeiro com sabedoria.

Resumindo, tinha um ritmo de 
vida bem agitado – dois trabalhos, 
vivendo em uma cidade grande, pe-
gava quatro ônibus por dia, fazendo 
tudo no piloto automático, vivendo o 
padrão do sistema visto como normal 
pela nossa sociedade. Até que um dia 
resolvi escutar meu coração e percebi 
que havia motivos maiores para mi-
nha existência, não só vender minha 
energia em forma de trabalho, que 

DEPOIMENTOS

16 • Viva Bem



Histórias reais de 
quem deixou para 

trás uma rotina 
agitada com o 

intuito fazer o que 
gosta e seguir os 
próprios planos

“Precisamos de dinheiro para viver, mas 
só me proponho a fazer, me envolver, em 
projetos que sinto meu coração vibrar e não 
importa em que área. Podem ser fazendas 
orgânicas, cuidar de crianças, trabalhos em 
comunicação, terapias e tudo o que fizer 
meu coracão vibrar, lá estarei eu!”

ENTREVISTAS Érica Aguiar
DESIGN Ana Paula Maldonado

poderia ser mais criativa, ajudar mais 
o próximo e confiar na abundância e 
perfeição da vida.

Mudei minha alimentação e passei 
a valorizar cada dia como o último. 
Passei a olhar muito mais para den-
tro do que para fora porque sempre 
tentei me encaixar nos padrões da 
sociedade e, de certa forma, me 
sentia diferente. Quando me abri 
pro mundo, vi que tinha muita gente 
pensando como eu, então decidi 
me unir a essas pessoas com visão 
semelhante e, desde então, sinto um 
novo sentido para minha vida.

Hoje, minha relação com o trabalho 
mudou: precisamos de dinheiro para 
viver, mas só me proponho a fazer, 
me envolver, em projetos que sinto 
meu coração vibrar e não importa em 
que área. Podem ser fazendas orgâni-
cas, cuidar de crianças, trabalhos em 
comunicação, terapias e tudo o que 
fizer meu coração vibrar, lá estarei eu! 
Esses três anos, tenho vivido uma vida 
nômade entre Brasil, América do Sul 
e Estados Unidos. Estou começando 
um blog para compartilhar minhas 
experiências de viagem: mochileira-
domundo.wordpress.com”
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DANIELA TROLESI MARTINS
“Por mais de 15 anos trabalhei com 

gestão de comunicação corporativa de em-
presas multinacionais de diversos portes e 
segmentos como Nextel, Banco ABN Amro 
Real, Accenture e Villares Metals, além de 
agências como Burson-Marsteller (WPP) 
e LVBA Comunicação. Sempre tive uma 
carreira que me demandou muitas horas 
de trabalho, além de uma rotina complexa 
com muitas viagens e reuniões e, durante 
muito tempo, isso fazia sentido para mim e 
me motivava – apesar de sempre sofrer com 
o fato de que durante a semana não existia 
tempo para mais nada além do trabalho.

Em 2015, por conta de uma mudança 
profissional do meu marido para Curitiba 
(aliada a um processo de autoconhecimento 
e revisão dos meus objetivos, valores, priori-
dades e autocrítica), resolvi buscar um novo 
formato de carreira que me trouxesse mais 
qualidade de vida, mas no qual eu pudesse 
continuar atuando na minha área, pois, ao 
contrário de muitas pessoas que começam 
a empreender, eu não queria mudar de seg-
mento, pois sempre amei minha profissão. 
Mas queria, sim, ter mais flexibilidade de 
agenda e rotina, atuar com projetos com os 
quais eu realmente acreditasse e conseguis-
se agregar valor, colocar meus dons (aquilo 
que eu realmente faço de melhor!) a serviço 
dos clientes e sentir que eu estava atuando 
em consonância com meu propósito. Enfim, 
meu objetivo era aliar realização pessoal, 
profissional e financeira. 

Então comecei a atuar como freelancer 
nas áreas de comunicação, produção de 
conteúdo e assessoria de imprensa. Quando 
voltei para São Paulo, em março de 2017, 
vi que havia uma demanda desses serviços 
principalmente para profissionais liberais 
e pequenas e médias empresas – e que 
valia a pena continuar com um formato 
empreendedor. Por isso abri oficialmente 

minha empresa, a Fortius Comunicação e 
Reputação. Já tive propostas para retornar 
ao mundo corporativo, mas optei por conti-
nuar em um formato que, apesar de também 
ser intenso em termos de horas trabalhadas, 
me possibilita ter flexibilidade de agenda, 
de local de trabalho, de projetos. Consigo 
meditar todas as manhãs, fazer yoga ou 
um curso online na hora do almoço ou ir 
sem culpa ao médico numa tarde – mesmo 
que à noite tenha que trabalhar algumas 
horas adicionais... Organizei meu tempo 
para, além de continuar com minha rotina 
profissional, me dedicar a projetos pessoais 
que são relevantes e me trazem felicidade. 
Sem contar a sensação de realização quando 
vejo que meu trabalho ajudou, de forma 
genuína, outro profissional ou negócio. Isso 
faz meus olhos brilharem! E fico feliz por 
ver que, assim como eu, há um movimento 
de pessoas que estão buscando uma vida 
profissional que traga mais prazer, qualidade 
de vida, equilíbrio e realização. Acho que 
esse é o caminho mais sustentável e é ele 
que eu vou sempre buscar”

DEPOIMENTOS
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GLAUCIANA MONTEIRO NUNES
“Eu sou da área de comunicação, sou jor-

nalista e relações públicas. Logo depois que 
me formei, eu fui pra São Paulo e sempre 
trabalhei muito, era um prazer mesmo. Não 
era só por necessidade, eu sempre gostei de 
trabalhar e sempre me empenhei demais. 
Trabalhava muitas horas por dia. Tinha uma 
rotina muito acelerada em São Paulo e aí, 
num determinado momento, eu entendi que 
eu estava perdendo grande parte da minha 
vida no trabalho. Esse ‘clique’ se deu quan-
do meu casamento acabou. Eu tinha dois 
filhos pequenininhos, bebês de três e um 
ano. Nesse momento, eu trabalhava como 
gestora de comunicação de uma multina-
cional, eu fazia a gestão das mídias sociais 
do Santander no Brasil inteiro. Trabalhava 
das oito da manhã às oito da noite. Quan-
do meu casamento acabou, eu mergulhei 
num profundo autoconhecimento e eu fui 
buscar terapia, procurar me entender. Eu 
vi que o que eu tanto valorizava na vida, 
que era o trabalho, dinheiro, status social, 
isso não valia mais pra mim, então eu rompi 

radicalmente com o modelo de 
trabalho tradicional. 

Pedi demissão do Santander, 
dei adeus a um alto salário de 
gerente, eu doei 24 sapatos de 
salto, 64 cachecóis e lenços, todas 
as minhas roupas, os terninhos de 
trabalho e sacos de brinquedos 
dos meus filhos. Eu tinha acabado 
de comprar um apartamento, que 
eu tinha decorado, feito a refor-
ma. Coloquei-o para alugar. Ti-
nha comprado um carro SUV dos 
sonhos, automático, importado. 
Vendi o automóvel e me mudei 
pro litoral norte da Bahia, com 
os dois filhos. Fui viver na praia. 

Fiquei um ano para reaprender 
a ser mãe, reaprender a descansar 

porque estava muito cansada daquela vida, 
daquele modo de trabalho, de São Paulo, de 
levar uma vida acelerada, atribulada. 

Fiquei um ano na Bahia. Foi um período 
incrível que me aproximou dos meus filhos, 
passei a cozinhar, a participar ativamente da 
escola que eles estudavam, que era comunitá-
ria. Depois desse ano sabático, eu voltei. Não 
deu para ficar lá porque era longe demais. 

Eu voltei pra Assis, que era a minha cida-
de, no interior de São Paulo e continuei no 
meu estilo tranquilo, trabalhando em casa e 
nos modelos sem empregada, sem grandes 
gastos, televisão à cabo, acreditando que, 
às vezes, precisamos reduzir um pouquinho 
os custos para ter mais qualidade de vida.

Eu tinha vivido 30 anos da minha vida 
em um modelo, acreditando que aquilo era 
o certo, que era como tinha que ser a vida 
de todo mundo. No momento em que eu 
comecei a me conhecer mais e notei que 
tinha coisas mais legais no mundo, eu pre-
cisava aprender a viver daquela forma. ‘O 
insight eu já tive, ótimo. Já rompi com tudo, 
mas como eu vou viver bem nesse modelo?’ 

Eu tinha um dinheirinho para passar 
aquele ano. Pude me dedicar ao que eu 
amava, tinha um blog e eu me dediquei 
muito a ele. Isso acabou virando um negó-
cio, mas eu só consegui me dedicar a ele 
quando consegui parar. Consegui fazer algo 
com propósito e, inevitavelmente, o dinheiro 
veio, mas o ano sabático foi fundamental 
porque, sem sair da loucura, a gente não 
pensa em nada. Quando você está no olho 
do furacão, você não vê nada.

Hoje, já não faz mais sentido viver na-
quela rotina porque não acredito que a 
minha felicidade esteja pautada naqueles 
valores de consumo. Eu reaprendi a viver. 
Cansaço pra mim é um desgaste mental 
porque o físico, nós dormimos. Eu cansei 
de estar preocupada com a minha mente 
cheia de coisas desnecessárias”

“Hoje, já 
não faz mais 
sentido viver 

naquela rotina 
porque não 

acredito 
que a minha 

felicidade 
esteja pautada 

naqueles 
valores de 

consumo. Eu 
reaprendi a 

viver. Cansaço 
pra mim é 

um desgaste 
mental porque 

o físico, nós 
dormimos”
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MARCOS MURIANO JÚNIOR
“Eu fazia faculdade de engenharia de 

materiais. O curso era integral e estava 
buscando ter uma segurança financeira 
pela carreira e me cobrava demais por 
conta disso. Eu morava com 15 rapazes 
e tinha uma vida muito agitada.

Estava em um meio onde as pessoas 
estimulavam muito a corrupção das ques-
tões que eu considero que são corretas, 
por exemplo, tinha amigos meus que 
queriam que eu mentisse para as na-
moradas que eles estavam traindo; tinha 
amigos formados que trabalhavam em 
multinacionais e falavam que era preciso 
se corromper para crescer e continuar 
dentro da empresa. 

Então, acabou acontecendo que 
eu já gostava da área ambiental e um 
amigo meu de infância veio a falecer 
num acidente. Estávamos muito distan-
tes e isso fez com que repensasse um 
pouco mais o que eu estava fazendo 
com a minha vida.

Na época, eu tinha 21 anos e não 
acreditava em Deus, não tinha uma 
esperança além dessa vida. Com isso, 
eu entrei em luto, um princípio de de-
pressão, não sei exatamente o quê. 
Pensei em tirar minha vida, acabar com o 
sofrimento que eu sentia porque gostava 
da área ambiental mesmo. Comecei a 
estudar essas questões e vi que teria 
muitas coisas que poderia mudar. Eu me 
responsabilizava com os impactos am-
bientais que eu gerava para o ambiente 
e para outras pessoas. Os impactos 
sociais na saúde que isso poderia gerar. 

Aí, tranquei o curso na faculdade e 
acabei buscando fazer coisas que me 
agradavam, me deixavam mais tran-
quilo. Voltei a fazer teatro, me valorizei 
como indivíduo novamente e comecei 

a buscar aprender mais, entrar numa 
carreira que me agradasse e, assim, fui 
estudar agroecologia. É bem parecido 
com agronomia, mas ligado mais à ques-
tão de desenvolvimento socioambiental 
do meio rural.

Agora, estudo teologia, mas não 
tenho atuado como agroecólogo, apesar 
de trabalhar com venda de produtos 
naturais de casa em casa, livros a respeito 
de saúde e, às vezes, eu visito algumas 
famílias e faço trabalho de educação 
alimentar dentro das casas e, ao mesmo 
tempo, ofereço os materiais. Isso me dá 
a possibilidade de continuar os estudos 
aqui, para me manter e ao mesmo tempo 
poder viver uma vida mais tranquila.

Desde criança eu gostava disso, 
achava interessante poder trabalhar para 
outras pessoas. Quando eu fui para o 
Amazonas, eu consegui fazer meu estágio 
obrigatório num projeto trabalhando 
com os ribeirinhos e, lá, não tinha ener-
gia elétrica e água encanada. Trabalhei 
desenvolvimento rural com eles e a vida 

era muito tranquila. Tinha uma satisfação 
muito grande no viver deles. Deus se 
mostrou fortemente através da criação 
pra mim. E acabou acontecendo que, 
através disso, eu vi a necessidade de 
aprender mais sobre a Bíblia, o caráter 
de Deus, como Deus se revela, sobre o 
amor, para transmitir isso com mais se-
gurança para outras pessoas, para poder 
levar essas questões de uma forma mais 
tranquila, mais consciente.

Eu tenho uma alimentação diferente 
da que eu tinha na época. Hoje, sou 
vegetariano, busco dormir mais cedo e 
tomar sol. Embora não faça tanto exercí-
cio físico como eu fazia, eu não me sinto 
tão cansado quanto me sentia antes 
porque busco fazer as coisas com mais 
prazer, um prazer nas questões cotidia-
nas. Então, o que é o cansaço pra mim? 
O cansaço é você fazer algo contrário ao 
que você considera prazeroso ou não ter 
prazer no que você está fazendo naquele 
momento, principalmente se você está 
indo contra a sua consciência”

“Hoje, sou vegetariano, 
busco dormir mais cedo 

e tomar sol. Embora 
não faça tanto exercício 

físico como eu fazia, 
eu não me sinto tão 
cansado quanto me 
sentia antes porque 

busco fazer as coisas 
com mais prazer, um 
prazer nas questões 

cotidianas”

DEPOIMENTOS
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DOUGLAS DURAN
“Eu estudei administração e trabalhei 38 anos no 

Grupo Abril até chegar à vice-presidência de finanças, 
mas sempre tive um plano de vida, um projeto: quando 
estivesse por volta de 60 e poucos anos, parar. Porque um 
dia você precisa parar, precisa ter um fim. Fui planejando 
minha vida desde os 30 anos e criando, obviamente, 

condições - poupança, previdência privada - para não 
depender do INSS. 

Quando completei 63 anos, eu não tinha 
nada em vista, mas tinha condições de buscar 

oportunidades. Comecei a estudar vários 
negócios e sabia que a internet iria 

mudar quase todos os que existiam. 
Estudando o assunto, cheguei à 

conclusão que a música é um negócio 
que nunca vai acabar. Esse ramo que 

escolhi, o sertanejo universitário, deve ter 
20 ou 30 cantores de sucesso. Quer dizer, há 

espaço para muita gente nova surgir.
Então comecei a explorar a área, procurar talentos 

que tivessem diferencial. Conheci, através de um amigo 
que é produtor musical, uma dupla de compositores 
fantásticos. Conversando com eles, resolvi contratá-los 
e comecei do zero numa agência.

‘Você entende de música? Não, eu entendo de gerir 
negócio’. Quando você entende de administrar negó-
cios, busca as pessoas certas e consegue tocar em frente 
qualquer coisa e nunca é tarde para se reinventar.

Hoje, minha rotina é muito mais agitada do quando 
eu era executivo. Porque quando você está numa grande 
organização, tem todo o apoio de outras áreas. Quando 
monta seu próprio negócio, tem que fazer muitas coisas 
que não fazia no passado. No meu caso da música, por 
exemplo, a demanda de trabalho, controle, agencia-
mento, viagem, decisões de investimento, é muito mais 
intensa. Devo trabalhar 30%, 40% a mais, mas de forma 
agradável. Eu sou dono do meu tempo, não tenho mais 
aquela loucura de sair daqui, ir a São Paulo, ficar uma 
hora e meia no trânsito. É quase como um hobby. Você se 
mantém na ativa, conhecendo pessoas diferentes, então, 
começa a enxergar que tem um mundo de oportunidades 
no mercado que basta você ser um cara empreendedor”

“Hoje, minha 
rotina é muito 

mais agitada do 
quando eu era 

executivo. Porque 
quando você está 

numa grande 
organização, tem 

todo o apoio 
de outras áreas. 
Quando monta 

seu próprio 
negócio, tem que 

fazer muitas coisas 
que não fazia no 

passado”

Marcos, ao centro
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