
Há três anos 
em Portugal, 

THAIANE 
ANJOS,  

de 30 anos, 
assume-se 

completamente  
dedicada à 

representação 

Depois de 
“Ouro Verde”, 

a atriz 
brasileira 
integra o 
elenco da 
próxima 

novela da TVI, 
“Valor 

da Vida”

“Costumo 
ser eu 
a dona 
do meu 

coração„ 

A
os 17 anos mudou-se 
para o Rio de Janei-
ro para estudar jor-
nalismo. Nessa altu-
ra, confessa, que as 

saudades da família e o ter que 
aprender a fazer tudo sozinha 
foi o mais difícil. A representa-
ção surgiu como um hobby mas 
com o tempo, Thaiane Anjos, 

encantou-se e percebeu que 
esse poderia ser o caminho para 
a sua vida. Há três anos, no ve-
rão, veio conhecer Lisboa e aca-
bou por ficar. Depois de “Ouro 
Verde” está no elenco de “Valor 
da Vida”, um papel que está a 
ser um desafio, já que a obriga 
a sair da sua zona de confor-
to. Aos 30 anos, Thaiane diz-

-se concentrada na sua carreira. 
Considera que a sinceridade é 
uma qualidade necessária para 
a conquistar, mas que neste mo-
mento formar família não é uma 
prioridade: “Por enquanto não, 
estou num momento muito legal 
da minha carreira e quero dedi-
car-me a isso integralmente.”
Lux – Nasceu em Manaus e aos 

17 mudou-se para o Rio de Ja-
neiro. Como foi essa mudança?
Thaiane Anjos – Nasci em Manaus 
e morei lá 6 anos. Meu padrasto 
era militar e mudávamos de cida-
de a cada dois anos. Quando fiz 
17 anos e decidi fazer faculdade 
no Rio de Janeiro já estava ha-
bituada a mudanças, então foi 
tudo muito tranquilo.

Sem planos para 
formar família, Thaiane 
prefere manter a sua 
vida privada discreta 
e não assume se tem 

namorado ou não

“O Brasil 
é lindo e a 

família está  
lá, mas sou  
muito feliz  
em Lisboa„

A atriz, que completou 
recentemente 30 anos, 
diz sentir saudades da 

família, que vive no 
Brasil, mas está  

a desfrutar da estadia 
em Portugal



Lux – Quando se mudou foi já 
atrás do sonho da representa-
ção?
T.A. – A princípio mudei-me para 
estudar Jornalismo.
Lux – Foi sozinha para o Rio de 
Janeiro?
T.A. – Sim, os meus irmãos eram 
pequenos e a minha mãe não 
queria viver num cidade grande 
como o Rio de Janeiro.
Lux – Quais as maiores dificulda-
des que encontrou?
T.A. – A distância da família com 
certeza foi a maior dificuldade. 
Além disso, era a primeira vez 
que morava sozinha, tudo era no-
vidade. Tive que aprender muita 
coisa na prática e ainda conciliar 
os estudos com todas as respon-
sabilidades de uma vida adulta.
Lux – Como surgiu a representa-
ção na sua vida. Era um sonho 
de criança?
T.A. – Não. Comecei a fazer tea-
tro amador com 16 anos e no 
início era muito mais uma ativi-
dade de descoberta do que um 
sonho de futuro. Fui, com o tem-
po, me aprofundando mais nessa 
área, estudando e conhecendo 
pessoas do meio e me encantei 
pela representação e entendi que 
ser atriz era uma possibilidade na 
minha vida.
Lux – Teve o apoio da família 
quando tomou essa decisão?
T.A. – Sim. A minha mãe sempre 
esteve ao meu lado, me elucidan-
do e tentando descobrir comigo 
quais os melhores caminhos e 
escolhas a fazer. Somos muito 
unidas e ter o apoio dela e dos 
meus irmãos deu-me muita força.
Lux – Tem várias peças de teatro 
no currículo. É uma das suas ar-
tes de eleição?
T.A. – Tenho uma paixão pro-
funda pelo teatro. Todo o pro-
cesso de criação, ensaio, estar 
no palco me trazem um prazer 
realmente indescritível, é um 
misto de sentimentos e sen-
sações únicas. O teatro exige 
uma entrega tão profunda e 
uma troca tão sincera que me 
sinto completa com ele.
Lux – Quando surgiu a oportuni-
dade de se mudar para Portugal?
T.A. – Há três anos, tinha-me for-
mado em artes cénicas e queria 
experienciar coisas novas na mi-
nha vida e profissão, mas ainda 

não sabia exatamente o quê. 
Conversando com uma amiga, 
ela sugeriu Lisboa no verão. Vim 
para conhecer a cidade e me en-
cantei. Lisboa é incrível!
Lux – Que memórias guarda da 
Aparecida de “Ouro Verde”?
T.A. – A Aparecida foi um presen-
te enorme. Era uma personagem 
ingénua que com o tempo ga-
nhou força e me fez descobrir 
as infinitas possibilidades den-
tro dos bons sentimentos. Pude 
ressignificar crenças religiosas e 
me entregar profundamente em 
situações até então desconheci-
das. Cresci muito e sou grata por 
essa oportunidade tão especial 
que ela me permitiu viver.
Lux – Quais são as maiores di-
ferenças entre fazer novelas no 
Brasil e em Portugal?
T.A. – Acho que a grande diferen-
ça é a estrutura física. O Brasil faz 
novelas há mais tempo e tem um 
público muito maior, isso faz com 
que, na maioria das vezes, o ator 
não tenha acesso a muitas coi-
sas dentro da produtora. Aqui, 
por ser menor, fazemos parte de 
todo o entorno de uma produ-
ção, conhecemos e relacionamo-
-nos com todas as áreas e essa 
proximidade faz com que exista 
uma troca maior, deixando todo 
mundo mais próximo e dando 
mais liberdade para a criação.
Lux – Gosta de arriscar, ou é mais 
cuidadosa na hora de enfrentar 
novos desafios?
T.A. – Gosto de arriscar com cui-
dado. Não costumo ter medo e 
por isso gosto de novos desafios, 
acho que tudo é uma possibili-
dade de crescimento.
Lux – Está a gravar “Valor da 
Vida”, onde há vários atores 
brasileiros. É como voltar a casa?
T.A. – Estar cercada de atores in-
críveis, que eu pude ver em tra-
balhos no Brasil quando era mais 
nova, é como voltar para um pas-
sado onde fui muito feliz!

A atriz integra o elenco de “Valor da Vida”, onde desempenha o papel de Dalva  
e onde vai contracenar com muitos nomes da representação brasileira 

“Dar vida a Dalva tira-me do lugar  
de conforto, às vezes deixa-me insegura,  
mas sempre me traz um prazer enorme„ 

O padrasto da 
atriz era militar e, 
por isso, de dois 
em dois anos, a 

família trocava de 
cidade. Daí que 
a mudança seja 

algo natural para 
Thaiane 

“Acho a 
sinceridade 

a melhor 
qualidade num 

homem„ 



Lux – Como têm corrido as gra-
vações?
T.A. – Não poderia estar melhor! 
Estou feliz com a minha perso-
nagem, a história da novela é in-
crível, o texto é surpreendente, 
os atores são ótimos, a equipa 
está super unida fazendo um 
trabalho muito lindo.
Lux – O que se pode esperar 
da Dalva?
T.A. – A Dalva é uma persona-
gem cheia de nuances e que 
nos vai fazer questionar sobre 
muitas certezas que temos na 
vida, se nos imaginarmos nas 
situações pelas quais ela pas-
sa. Tem uma força que me im-
pressiona a cada episódio. Dar 
vida a Dalva tira-me do lugar de 
conforto, às vezes deixa-me in-

segura, mas sempre me traz um 
prazer enorme.
Lux – Prepara-se quando tem de 
entrar num novo personagem? 
Há rituais que segue?
T.A. – Tenho um trabalho de cria-
ção de personagem muito con-
sistente e uso um método que 
acredito ser o melhor para mim.  
Sempre que inicio um projeto 
crio e escrevo todas as carac-
terísticas, físicas e emocionais, 
as preferências, o passado e as 
relações que existem na vida da 
personagem, mesmo que essas 
informações não tenham sido 
apresentadas dentro do guião. 
É uma forma de solidificar a per-
sonalidade dela. Além disso, faço 
pesquisas em vídeos e livros, 
que me servem de inspiração.  

Lux – Essa preparação é solitária 
ou coletiva?
T.A. – Quando existe a possibili-
dade dessa preparação ser feita 
com quem vou contracenar é ain-
da melhor. Foi o que aconteceu 
em “Valor da Vida”, os próprios 
realizadores e diretores de atores 
propuseram jogos e experiências 
para a criação conjunta das per-
sonagens. Foi uma experiência 
enriquecedora para os atores.
Lux – Assiste em casa às nove-

las que faz? É crítica com o seu 
trabalho?
T.A. – Todos os dias. Preciso ver 
o que estou fazendo para en-
tender o que funciona ou não. 
Sou muito crítica comigo e, às 
vezes, sofro um pouco com isso, 
acho sempre que poderia ter 
sido melhor.
Lux – Já teve oportunidade de 
visitar Portugal? Alguma zona 
de que goste mais?
T.A. – Amei todos os lugares que 

conheci em Portugal, o Algarve 
é lindo demais! Mas neste mo-
mento estou numa relação de 
amor com Guimarães, cidade 
aonde se passa a novela e onde 
temos ido muitos dias para gra-
var. A cidade é linda e as pes-
soas têm nos recebido com mui-
to carinho.
Lux – O seu coração tem dono?
T.A. – Costumo ser eu a dona do 
meu coração (risos).
Lux – O que é que um ho- 

mem precisa de ter para a con-
quistar?
T.A. – Sinceridade. Acho essa a 
melhor qualidade!
Lux – Casar e ter filhos é algo 
que faz parte dos seus planos?
T.A. – Por enquanto não. Estou 
num momento muito legal da 
minha carreira e quero dedicar-
-me a isso integralmente. n

Thaiane já visitou vários locais de Portugal. Diz que o Algarve 
“é lindo” e que tem “uma relação de amor com Guimarães”

“Quando não estou a trabalhar 
gosto de ver séries, ir ao cinema, 

encontrar os amigos e viajar„

Quando decidiu seguir representação, Thaiane teve todo o apoio da mãe. Hoje, a atriz conta que vê sempre os seus trabalhos 
para perceber se há algo que deveria mudar. O seu lado crítico leva-a sempre a achar que poderia ter feito melhor

“Na maior parte do tempo sou uma pessoa tranquila,  
disponível e atenta ao que me cerca, prefiro ouvir a falar„ 
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