
Ana Clara Colombi Neto, 17 anos. 

Eu sou Ana Clara Colombi, tenho 17 anos e moro em Vila de Abrantes a 4 anos. Antes eu 

morava no Rio Grande do Sul. Eu faço parte da Viva a Vida esse tempo que estou aqui, sendo 4 

anos no teatro e 1 ano no Grupo Vila Jovem. 

Quando eu cheguei na Bahia estava muito triste e solitária, meus pais quando decidiram se 

mudar me falaram que eu ficaria com meus avós, mais eles também decidiram vir para as 

férias, então eu vim também. 

Lá eu já tinha minhas melhores amigas, minha escola, minhas notas sempre foram excelentes. 

Vim pra cá até me desanimou a estudar. Lembro que minha reação foi: 

“Não vou fazer nenhum amigo, não vou fazer nenhuma amigo, vou pedir minha mãe para ir 

embora.” 

O que me salvou foi conhecer a Viva a Vida, o teatro. Evelin (a coordenadora de projetos) dava 

umas oficinas no colégio, no Marques, e divulgou as vagas no teatro, então eu convidei umas 

amigas e fomos. Isso foi abril maio, eu nunca vou esquecer! 

Entrar para o teatro me ajudou muito, eu não queria saber de mais nada, o teatro me fez 

aceitar a Bahia. Agora mesmo eu tive a oportunidade de ir embora e não vou porque não vou 

deixar o teatro, porque tenho pena de largar, não vejo a vida sem teatro. Foi aqui que aprendi 

e mudei minha forma de pensar, a maneira de tratar as pessoas, até em casa eu mudei... fiquei 

menos respondona.  

O que me motiva a ficar são as pessoas, a ONG, tudo aqui teve tanta importância... porque 

mudou o que sou, me ensinou o que posso ser e abandonar isso tudo... impossível! 

Mesmo sabendo que eu podia ter uma vida melhor: uma condição de vida financeira e lá tem 

minha família, todos os meus parentes. 

Na Viva a Vida eu me sinto muito feliz, me sinto bem, às vezes quando eu tenho algum 

problema eu corro para cá, aqui é meu porto seguro. Aqui as pessoas podem ser o que quiser, 

aqui eu posso ser eu mesmo, aqui eu perdi a metade da timidez. 

Isso me ajuda em varias coisas, antes se eu tropeçasse na rua eu queria enfiar minha cabeça 

no buraco, de tanta vergonha, agora eu dou é risada das coisas. 

Sem o que eu aprendi na Viva a Vida eu não teria amigos na escola, porque eu nem sabia 

chegar nas pessoas. Em casa eu nem conversava com minha família, hoje eu converso mais e 

respondo menos (risos). 

 Já estou até pensando em várias coisas para a faculdade: ou arte cênica, cinema ou áudio 

visual pra dirigir espetáculo teatral ou letras. Isso por influência e minha paixão pelo teatro, 

mesmo a professora (Simone Requião) dizendo desde o começo que não estava aqui para 

formar atores e atrizes. 

 



 

 

 


