
 

Timidez, teatro e infância – conheça a rotina 

da atriz mirim Valentina Novais, de 7 anos 

Quem vê a modelo e atriz Valentina Novais, de 7 anos, atuando, fotografando e apresentando 
vídeos em seu canal no Youtube, o "Panos pra Manga", nem imagina que a menina enfrenta a 
timidez desde muito pequena. Aos 3 anos já fotografava, e começou no teatro como uma 
tentativa de curar a timidez. Hoje, já fez uma peça, dois curtas metragens, um musical e ensaia 
para o espetáculo “Achados e Perdidos”, que tem previsão de estreia para setembro. 
 
A menina que no último fim de semana se divertiu no Game XP, evento gamer realizado no 
Parque Olímpico no Rio de Janeiro se divide um uma infância divertida e de muito aprendizado. 
Quanto as redes sociais, ela diz que adora, mas que só usa quando não está trabalhando ou 
estudando. “O que mais gosto é de tirar as fotos para postar e amo fazer boomerang – conta 
ela, que também gosta muito de moda e escolhe suas próprias roupas - a maioria peças 
básicas, mas com muito glitter.  
 
Para o espetáculo “Achados e Perdidos”, que estimula as reflexões e o encantamento nas 
crianças a frequência de ensaios é grande e a menina concilia com a escola e as aulas de canto, 
ballet, jazz, sapateado e natação. 
 
Quando perguntada se a rotina muda muito com a preparação de algum trabalho, a mãe e 
produtora Mary Novais diz que muda demais. “No musical por exemplo, nossa vida passa a ser 
quase toda dentro do Downtown, onde são os ensaios para a peça. Para todo o lazer fora do 
espetáculo, usamos a #naopossotenhoensaio”, brinca.  
 
Valentina Novais integra o quadro de atores infantis da Rede Globo e participa do programa “Tá 
No Ar". É atriz no Centro Nacional de Artes (CNARTES), do casting exclusivo da agência 
niteroiense Désir e faz parte dos Sistemas Integrados de Elenco Oopha e Elenco digital. 
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