
O melhor projeto foi 
tornar a vida mais doce 

“
Me encontrei na confei-
taria, me faz feliz, hoje 
está na moda a gastro-
nomia, mas isso vem lá 
dos meus 11 anos...”

NAJARA KNABACH
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dia da mulher

Quando se é adolescente e chega a hora de 
prestar vestibular, é inevitável fazer planos, 
escolhendo um curso que valorize as poten-
cialidades e possa até mesmo ser chamado 
de vocação. Com Najara Knabach não foi 
diferente. Depois de terminar o Ensino Médio, 
optou pela Arquitetura e Urbanismo, aos 17 
anos. Formou-se, trabalhou como funcionária, 
foi sócia de escritório, chegou a 
atuar sozinha. Mas se frustrou. 
A felicidade não estava ali, na 
profissão que pensava ser sua.

Para alguns, é impensável 
largar de mão o ofício no qual 
investiu anos e anos e um bom 
dinheiro. Não para Najara. 
Ela decidiu escolher o que a 
realizaria. E a inspiração veio 
de casa. Aos 11 anos, relembra, 
ela aprendia com sua saudosa 
mãe, Valéria, doceira de mão cheia. Foi du-
rante a crise enquanto arquiteta que percebeu 
que podia aplicar a estética na confeitaria. 
Acabou fazendo coisas para complementar as 
encomendas da mãe. 

“Me encontrei na confeitaria, me faz feliz, 
hoje está na moda a gastronomia, mas isso vem 
lá dos meus 11 anos. É incrível como sei coisas 
que aprendi com a mãe, sem perceber que se 
tratava de uma técnica da confeitaria. Apenas 
faço. Nós duas tínhamos planos de montar 
uma cozinha profissional para trabalharmos”, 
conta Najara, relembrando a dor da perda 

súbita da mãe, em agosto. E 
como o mundo reserva sur-
presas, pois dois meses depois 
engravidou, plano que já nutria 
há um ano. “Tenho certeza que 
foi ela (Valéria) que mandou 
pra mim, porque a solidão de 
perder a mãe nova é horrível, 
ela mandou para acalmar meu 
coração.” A nova vida - uma 
menina - ajudou Najara a se 
reinventar. Está construindo 

sua cozinha profissional, planeja casamento e 
uma vida doce para a filha que chega. É sobre 
fazer escolhas e tentar ser feliz. Assim Najara 
se reinventou e projetou a nova vida, com mais 
doçura e serenidade.


