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VIAJE NA CRIATIVIDADE

Viajar é viver novas experiências. 
Quando saímos da nossa zona de con-
forto, nós funcionamos diferente, 
agimos diferente e até mesmo pensamos 
de forma diferente. Ver novos lugares 
estimula nosso cérebro a trabalhar 
mais. Temos mais energia, acordamos 
cedo sem reclamar, andamos mais e 
cansamos menos. Como temos um tempo 
limitado e queremos aproveitar ao 
máximo cada momento, ficamos mais co-
nectados ao presente. Amamos viajar, 
porque são dias cheios de VIDA. Novi-
dade nos inspira, mas não precisamos 
ir longe para encontrá-la.
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No mês de junho aconteceu a Expedição 
Femingos Amazônia. Uma das viagens 
que promovemos e que você também pode 
participar um dia. Confira como foi a 
última edição:

A conexão que surge entre o grupo nas 
expedições só pode ser descrita como 
mágica. No primeiro dia já parecemos 
amigos de infância, porque afinal, 
todos têm pelo menos um gosto em 
comum: o canal Femingos. Costumamos 
contar nossas histórias no início da 
viagem e é um momento muito especial, 
porque nos mostra que mesmo com vidas 
bem diferentes, somos muito pareci-
dos. Como a Anne falou, parece que a 
história de cada um ali se mistura com 
a dela e é isso o que sentimos também. 
Além disso, estarmos juntos no meio 
da floresta Amazônica, um lugar tão 
poderoso, só poderia oferecer uma ex-
periência marcante. Navegamos por 
igarapés, fizemos trilhas pela flo-
resta, vimos pôr do sol e céu estrela-
do, acampamos na selva, cantamos mú-
sicas da Disney, experimentamos novas 
comidas, visitamos uma aldeia indíge-
na e conhecemos a cultura local atra-
vés dos nossos guias maravilhosos. 
Todos do grupo se desafiaram e se 
apoiaram a todo momento. Estendendo a 
mão para quem precisasse (literalmen-
te) e emprestando o item mais valioso 
da viagem: repelente. É até difícil 
descrever a conexão e experiências 
que vivemos nas expedições, mas pode-
mos dizer que voltamos transformadas. 

A EXPEDIÇÃO AMAZÔNIA

POR AMANDA LONGONI

Viajar nem sempre será uma opção, mas 
podemos aprender a enxergar o mesmo 
lugar de forma diferente. Nos acostu-
mamos com a mesma paisagem e não a en-
xergamos mais, mas ela continua lá. É 
possível viajarmos na nossa própria 
cidade. Fazer um passeio diferente, 
um novo caminho, conversar com desco-
nhecidos, caminhar mais e prestar 
atenção a detalhes que passam desper-
cebidos. 

Um dia estava voltando do trabalho a 
pé e começou a chover. Em vez de 
apressar o passo, aproveitei para 
sentir as gotas caindo no meu rosto. 
Aquela foi a melhor parte do meu dia, 
porque me fez sentir algo novo. Era o 
mesmo caminho de sempre, mas me per-
miti viajar. Nossa família costumava 
mudar de cidade, o bom disso é que sa-
biamos que não ficaríamos naquelas 
cidades para sempre. Então aproveita-
mos para conhecê-las o máximo possí-
vel. Como tínhamos essa limitação de 
tempo, fizemos passeios que pessoas 
que sempre moraram lá nunca fizeram e 
talvez nunca façam. Quando achamos 
que algo estará sempre lá, deixamos 
para depois. Sempre há algo novo para 
descobrir ao nosso redor e explorar 
nossa própria imaginação pode ser a 
melhor aventura de todas. 

MESMO LUGAR,
NOVOS OLHARES
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O QUE FAZ SUA IMAGINAÇÃO VIAJAR? 

AMANDA LONGONI, 27 ANOS

Estar em movimento costuma fazer meus 
pensamentos fluírem com mais facili-
dade. Então quando estou caminhando, 
no ônibus ou andando de bicicleta, 
minha imaginação percorre novos cami-
nhos. É justamente quando não estou 
pensando em nada que novas ideias co-
meçam a surgir. Quando me sinto es-
tagnada, pesada e meus pensamentos 
entram em um ciclo repetitivo, eu 
procuro me movimentar de alguma 
forma. Às vezes caminhando, dançando, 
fazendo yoga e até pulando. Acho in-
crível como me sinto diferente e mais 
leve depois. Fazer isso me ajuda a 
mudar a direção dos pensamentos e a 
escutar mais minha imaginação.

FERNANDA LONGONI, 23 ANOS

Eu amo sonhar. Na minha humilde opi-
nião sonhar baixo e sonhar alto tem o 
mesmo preço e é de graça hahaha. Ge-
ralmente minha imaginação corre solta 
quando eu começo a pensar em ideias 
para o futuro, criações malucas e 
inusitadas que podem não ser nada re-
alistas, mas sempre são bem criati-
vas. Eu me perco pensando em como eu 
criaria um parque de diversão, um 
museu, uma loja física, um atelier, 
uma escola, um café, um evento, um 
desfile de moda... me deixo levar e 
quem sabe um dia, de pouquinho em pou-
quinho, vou transformando em relaida-
de.
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GABI COUTINHO, 30 ANOS

Relembrar lugares que eu já visitei. 
Recordar memórias com pessoas que co-
nheci. Ouvir música, assistir filmes 
e séries, ler livros, sentir o vento 
bater, olhar para o céu. Buscar ins-
piração nas histórias que vivi. Cada 
experiência me muda um pouquinho, e 
traz algo novo à minha imaginação. O 
mundo ao meu redor me modifica cons-
tantemente, sejam elas mudanças para 
carregar sempre comigo ou aquelas que 
estão apenas de passagem. 

Tudo o que eu vivo, eu carrego na ba-
gagem. E é essa a bagagem que me faz 
viajar (em grande parte das vezes, 
sem sequer sair do lugar).

A Empório Femingos está aberta de 20 a 28 de julho. 
Encontre materiais que vão fazer sua imaginação 

voar em FEMINGOS.COM.BR 

www.femingos.com.br
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A VIDA É UMA ESTRADA 

 “O que eu aprendi é que a vida é uma longa estrada que essencialmente 
percorremos sozinhos. E é sobre a estrada. Eu não sei te dizer sobre o que 
o destino final se trata ou como ele aparenta. Alguns acreditam que existe 
algo lá e outros não. Na dúvida, eu percorro essa estrada da forma mais 
bonita que consigo. Eu vou admirando as paisagens e dançando ao som dos 
ritmos que escuto vindo das cidades. Carrego pouca bagagem na mão para que 
nada me atrase ou me impeça de ir mais longe. Tão bom quanto fazer amigos 
no caminho, só as paradas em casa para descansar. Eu converso pra cá, provo 
um sabor diferente lá, mas é maravilhoso ter um lugar para repousar.

      Às vezes tropeço e preciso de força para levantar. Às vezes vou parar 
em uma estrada escura que nunca tive intenção de pisar. Como eu cheguei 
aqui? Acho que me distraí no caminho. Dou meia volta, refaço meus passos e 
entro no curso de novo. Vou atrás dos caminhos que parecem certos, que eu 
sinto serem os meus. Nem sempre é fácil descobrir quais são, mas sempre 
posso recalcular a rota. É tão bom dividir essas estradas com você. Fico 
feliz de ter gente por perto para podermos ir pulando, rindo e se abraçando 
no trajeto. Até que nos separamos. Estávamos lado a lado, de mão dadas nessa 
rua de chão batido, mas cada um de nós escolheu um lado diferente da 
bifurcação. Faz parte! Sem esse trecho da estrada eu não teria chegado até 
aqui.

     Daqui mais um pouco ouço uma voz gritando meu nome do outro lado da 
cerca. É um velho amigo na rua paralela, alegre demais em me rever. Eu aceno 
de volta e me ponho a perguntar sobre as novidades. Quando a gente está 
sozinho, um rosto conhecido é como estar em casa, consigo até repousar 
nesse sorriso. Sobe morro, desce morro, escorrega no tobogã e pega carona 
em um balão (é um caminho criativo afinal). Vou uma vida inteira assim e 
sei que daqui eu parto sozinha, mas meu intuito é poder dizer: como foi boa 
essa viagem!”

Trecho do nosso livro Despertar Criativo 
(Lançamento previsto para outubro)
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Quer experimentar um pouquinho de como foi 
nossa viagem para a Amazônia? Clique aqui para ir 

no canal Femingos e confira o Travel Journal.

https://youtu.be/owxFQBCsbfA

