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Pessoa apaixonada é Jania. 
Amante das escolhas e de como 
decidiu viver. Ela adora cada de-
talhe, dos maiores aos mais minu-
ciosos. Decora a realidade e fica 
por aí, sempre arquitetando para 
si e para os outros. 

Aliás, isso é uma das coisas 
que ocupam a maior parte do 
tempo, dos dias e dos anos. A 
profissão a escolheu ainda no 
colégio. As construções encan-
taram a infância. Mas, o incen-
tivo derradeiro veio mesmo de 
dentro de casa. Filha de pedrei-
ro, Jania nunca ignorou as chan-
ces de correr por entre as obras e 
os projetos. Programa imperdí-
vel era assistir ao pai colocando 
um tijolo sobre o outro até as pa-
redes tomarem forma. Quanto 
orgulho tinha dele por isso! 

A tristeza foi perder o ídolo 
tão cedo. Ela só tinha oito anos 
quando o trabalho o machucou e 
o levou embora. A lembrança da 
mãe chorando a perda do compa-
nheiro e do sonho de ter a própria 
casa de alvenaria marcou as lem-
branças em definitivo. Por isso, a 
arquiteta conservou o desejo na 
memória como uma motivação. 
O primeiro desenho trazido à re-

alidade foi o da morada de quem 
mais a quis. A matriarca da famí-
lia ganhou o lar e Jania a carreira. 

Em uma década, além dos tra-
ços que deram formato a ideias, 
ela encontrou milhares de mi-
lhas viajadas. É que a profissão 
também trouxe vários prêmios 
e, com eles, passeios pelos uni-
versos arquitetônicos da Itália, 
Áustria, França, Dinamarca e até 
do Brasil. Entretanto, o encanta-
mento verdadeiro aconteceu em 
Dubai. A modernidade rendeu 
sorrisos de satisfação como em 
nenhum outro destino. 

O que impressiona mais, hoje, 
é apenas a gargalhada da filha. A 
menina, de nem dois anos, mu-
dou muito a agenda de Jania. 
Agora, ela não trabalha incansa-
velmente e tem apresso aos mo-
mentos nos quais o computador, 
os lápis e as borrachas descan-
sam. Nesses instantes, as raquetes 
de tênis também fazem par com a 
rotina. O esporte agrada a neces-
sidade de movimento. Desacele-
rar não combina. Mulher prática, 
a arquiteta prefere se manter na 
ativa. Nem mesmo filmes baca-
nas brecam a vontade de ir e vir. A 
solução é não parar quase nunca.  

Quem é: Jania Maria Pereira 
Quantos anos tem:  43
O que faz: é arquiteta 

Onde trabalha: Formato D Arquitetura e Design
O que estudou: Arquitetura e Urbanismo e pós em 

Administração de Obras
Como está: é casada 

Filhos: Uma filha, Maria Luiza Pereira Gonzalez, e 
dois enteados, Rodrigo e Adriano Gonzalez

BEATRIZ SASSE

• Eu acredito: em Deus
• Tenho sempre comigo: muita fé
• Ah se eu pudesse: acabaria com a pobreza e a miséria do mundo
• Fico feliz quando: estou junto de minha família
• Eu não resisto: a um convite para uma partida de tênis
• Nunca consegui entender: a maldade e a inveja nas pessoas
• Sempre quis ter: sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida e saber reconhecer os meus erros
• No meu canto eu: me encontro com Deus e recebo soluções para todos os meus problemas
• Eu não pagaria por: nada, qualquer coisa que fosse somente para impressionar as pessoas
• Estou lendo: A Cabana
• Estou ouvindo: música gospel
• Estou vendo: minha filhinha crescer sem perder nenhum detalhe
• Eu me chateio quando: vejo algo errado sem poder fazer nada
• Falta muito por aí: paz e união entre famílias
• Meu sabor predileto: frutos do mar
• Sou um completo desastre: em pratos doces
• Sou ótima em: conquistar pessoas
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