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RESUMO 
 

Thalita Rebouças é um dos maiores expoentes da literatura juvenil contemporânea 
brasileira. Com 16 livros publicados e mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos, ela é 
presença constante na mídia e possui status de celebridade. Com base nos estudos sobre 
celebridades de autores como Morin, Kellner, Rojek, Marshall e Boorstin, o objetivo 
deste artigo é compreender o processo de construção e consolidação da identidade 
midiática da autora, a partir de algumas de suas incursões televisivas. Dentre os 
programas e atrações analisados estão aqueles em que a escritora participou como 
apresentadora (Vídeo Show e Esporte Espetacular, exibidos pela TV Globo, e 
Desencalha, do Multishow), bem como aqueles em que sua participação se deu como 
convidada e/ou entrevistada (programas Mais Você e Caldeirão do Huck e telenovela 
Malhação, da TV Globo, e A Máquina, exibido pela TV Gazeta).  

   
 

PALAVRAS-CHAVE: celebridades; construto; identidade midiática; Thalita 
Rebouças. 
 
 
 

Thalita Rebouças é um dos maiores expoentes da literatura juvenil no Brasil na 

atualidade, tem 16 livros publicados, mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos, com 

status de celebridade e um capital midiático bastante expressivo. Jornalista por 

formação, ela é presença constante na mídia, frequentemente em abordagens sobre si, 

sua obra e seu sucesso comercial. Porém, muitas outras vezes, é convocada a falar sobre 

assuntos diversos, como esportes e culinária, por exemplo, o que acaba contribuindo 

para que possa, mesmo de maneira indireta, reforçar e consolidar a sua imagem pública.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 6 – Interfaces Comunicacionais do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sudeste, realizado de 22 a 24 de maio de 2014. 
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3 Orientadora do trabalho. Pesquisadora e Professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio, 
e-mail: claudiapereira@puc-rio.br 
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Tendo como ponto de partida uma análise da presença e participação da escritora 

na mídia, em especial a televisiva, pretende-se compreender o processo de formação e 

consolidação de seu construto midiático, o que pode ajudar no entendimento das razões 

que a levaram a se consagrar como importante fenômeno cultural e de consumo junto 

aos adolescentes.  

A rápida incorporação da imagem da autora na mídia, bem como a frequência 

com que isso tem acontecido, é notória. Em 2009, na TV Globo, Thalita Rebouças 

apresentou um quadro, o Puxando Assunto, no programa Mais Você, em que estimulava 

o diálogo entre mães e filhas. No ano seguinte, ganhou um quadro no programa Vídeo 

Show, o Fala Sério, Vídeo Show!, com matérias de comportamento. Também em 2010, 

depois de grande sucesso na internet, estreou o EE de Bolsa, dentro do Esporte 

Espetacular, com a missão de esclarecer dúvidas básicas de quem não entende nada 

sobre esportes. Em 2011, foi jurada no quadro Soletrando do Caldeirão do Huck. Em 

2012, gravou uma participação na novela infanto-juvenil Malhação, no papel dela 

mesma, em que dava uma palestra aos alunos do colégio fictício da trama. Duas de suas 

empreitadas televisivas mais recentes foram o programa de auditório Desencalha, 

exibido pelo canal de TV por assinatura Multishow, em que foi a apresentadora e no 

qual se propôs a facilitar a aproximação entre jovens que buscam encontrar um parceiro 

afetivo, e sua participação no quadro Bolsa Redonda, exibido quinzenalmente dentro do 

dominical Esporte Espetacular, da TV Globo, no qual ela é uma das quatro 

apresentadoras, que discutem futebol a partir de um ponto de vista feminino.  

A força da imagem pessoal da autora é tamanha que se mistura com sua própria 

obra. Um de seus livros de maior sucesso, Tudo por um pop star, foi adaptado para o 

teatro com ares de superprodução, lotando dois teatros simultaneamente no Rio de 

Janeiro, um na Zona Norte e outro na Zona Sul, e alcançando bastante sucesso também 

em sua temporada paulista. Na peça, Thalita era praticamente um personagem do 

espetáculo, com depoimentos seus aparecendo no telão entrecortando a narrativa. Ela 

entrava para explicar de onde surgiu a ideia para escrever algum trecho da história ou 

mesmo para contar alguma curiosidade de sua vida pessoal, que tivesse ligação com o 

que estava acontecendo no palco.  

Vale registrar a enorme mobilização dos fãs em torno da escritora. É o que se 

pode observar, por exemplo, em seguidas edições da Bienal do Livro, em que ela 

costuma estar presente por vários dias e, mesmo assim, gera grande tumulto, ao ponto 

de, em 2011, uma sessão de autógrafos ser cancelada porque estava colocando as 
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pessoas presentes em situação de risco. Tendo em vista sua grande penetração junto ao 

público adolescente, em 2012, Thalita Rebouças ganhou uma coleção da marca Fitá em 

sua homenagem. Seus produtos vão de agendas, capas de fichário, camisolas e canecas a 

objetos de decoração como almofadas e organizadores. A mais recente novidade é que a 

partir de maio deste ano de 2014, chegará às lojas Fala sério – O jogo, fabricado pela 

Brinquedos Estrela4, e baseado nos livros da autora.  

Toda essa presença midiática, essa legião de fãs conquistados pela autora, assim 

como o lançamento de produtos que levam o seu nome, conferem a ela o status de 

celebridade, sempre em evidência, atendendo ao requisito primordial proposto por Fred 

Inglis: “A celebridade só brilha enquanto está visível” (INGLIS, 2012, p. 60).  

 

As celebridades na contemporaneidade  

 

“Celebridade = impacto sobre a consciência pública” (ROJEK, 2008, p. 12). 

Essa equação proposta por Rojek e por ele mesmo classificada como “grosseira”, pode 

ser um bom ponto de partida para uma discussão sobre celebridades. O autor apresenta 

o termo como referente à “atribuição de status glamoroso ou notório a um indivíduo 

dentro da esfera pública” (ROJEK, 2008, p. 11), sendo que é preciso fazer uma 

diferenciação: glamoroso é quando esse reconhecimento é favorável e notório seria o 

reconhecimento desfavorável. Vamos, aqui, centrar a discussão na celebridade 

glamorosa, portanto, com características favoráveis e associada a valores positivos. Para 

o autor inglês, as celebridades podem ter três diferentes tipos de status: a conferida, 

ligada, por exemplo, a uma descendência nobre; a adquirida, quando o indivíduo se 

destaca por talento ou alguma realização especial em alguma área específica; e 

atribuída, quando é resultado de grande visibilidade promovida pelo que ele chama de 

intermediários culturais.  

Contrapondo a celebridade contemporânea aos heróis, que eram conhecidos e 

adorados por seus grandes feitos e realizações, Boorstin chama a atenção para o 

esvaziamento do mérito da celebridade: “O herói era um grande homem; a celebridade é 

um grande nome”. (BOORSTIN, 2006, p. 81)5. Para ele, “A celebridade é uma pessoa 

que é conhecida por ser muito conhecida”. É o que ele chama de “pseudo-evento 

                                                 
4  Informação disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2014/04/1434163-escritora-thalita-reboucas-
lanca-jogo-baseado-na-serie-fala-serio.shtml. Acesso em 10/04/2014. 
 
5 No original: “The hero was a big man; the celebrity is a big name”. 
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humano”. (BOORSTIN, 2006, p. 79)6. Ao analisar mais especificamente as grandes 

estrelas do cinema, Edgar Morin (1989) também traça uma comparação com os heróis 

clássicos e afirma que o ator ou atriz absorve traços da essência heroica de seus 

personagens, ao mesmo tempo em que conferem a esses personagens características que 

são suas. “Quando se fala em mito da estrela, trata-se portanto em primeiro lugar do 

processo de divinização a que é submetido o ator de cinema, e que faz dele ídolo das 

multidões”. (MORIN, 1989, p. 26). Sobre esse poder da celebridade diante de sua 

audiência, Marshall afirma: “O poder da celebridade é a sua capacidade para 

personificar um público e mais especificamente o investimento afetivo de um público” 

(MARSHALL, 2006, p. 635)7 

Esse grande impacto da celebridade sobre o público só pode ser compreendido 

se inserido na engrenagem do consumo cultural. As celebridades funcionam como 

artefatos regidos por motivações mercadológicas e que operam como construtos da 

indústria cultural. Autores contemporâneos são categóricos com relação a essa questão: 

“Celebridades são fabricações culturais” (ROJEK, 2008, p. 12), “...a cultura de massa é 

cultura comercial, que vende mercadorias culturais para a plateia” (KELLNER, 2001, p. 

364) e “A estrela se fabrica” (MORIN, 1989, p. 36). Sobre as estrelas de cinema, Edgar 

Morin afirma:  

 

A estrela é uma mercadoria total: não há um centímetro de ser corpo, uma 
fibra de sua alma ou uma recordação de sua vida que não possa ser lançada 
no mercado. Esta mercadoria total tem outras qualidades: é a mercadoria-
símbolo do grande capitalismo. Os enormes investimentos. As técnicas 
industriais de racionalização e uniformização do sistema transformam 
efetivamente a estrela numa mercadoria destinada ao consumo das massas. A 
estrela tem todas as virtudes dos produtos fabricados em série e adotados no 
mercado mundial, como o chiclete, a geladeira, o detergente, ol barbeador 
etc. A difusão maciça é assegurada pelos maiores disseminadores do mundo 
moderno: a imprensa, o rádio e, evidentemente, o filme. Sem falar que a 
estrela-mercadoria não se gasta nem se estraga no ato de consumo. A 
multiplicação da sua imagem, ao invés de alterá-la, a torna ainda mais 
desejável. (MORIN, 1989, p. 76) 

 

Perante o público, a celebridade é poderosa. Porém, essa adoração, o culto às 

celebridades, é composto de relações imaginárias. Mesmo aquelas celebridades 

consideradas bastante acessíveis ao público, não estão à disposição da forma como o 

                                                 
 
6 No original: “The celebrity is a person who is known for his well-Knowness”. 
 
7 No original: “The celebrity´s power is its capacity to embody an audience and more specifically the affective 
investment of an audience”. 
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público gostaria. Sendo assim, não só há uma enorme busca pelos produtos tradicionais 

lançados pelos ídolos, como livros, filmes, shows e DVDs, dependendo de cada caso, 

mas também os fãs querem ir além, desejam consumir a própria celebridade. Vem daí a 

busca incessante por notícias sobre a celebridade na mídia, a procura por um contato 

com o ídolo, as filas por um autógrafo e uma foto, os acampamentos em portas de 

hotéis, e a aproximação via redes sociais. “O fã quer saber tudo, ou seja, quer possuir, 

dominar e digerir mentalmente a imagem integral do ídolo. O conhecimento se torna 

assim um meio de apropriação mágico” (MORIN, 1989, p. 60).  

Neste sentido, a mídia desempenha um papel fundamental na relação entre as 

celebridades e seus fãs. Não só porque é através dela que os fãs se alimentam de 

informações e material sobre as celebridades, mas também porque é por meio dela que 

se dará a maioria dos contatos entre um e outro. Além disso, se as celebridades 

requerem, como proposto por Rojek, um impacto sobre a consciência pública, a mídia é 

aí um aliado indispensável. A ubiquidade da mídia é, de certa forma, transferida para a 

celebridade que é nela presença constante.  

Tendo em vista nosso estudo de caso, vale aqui um comentário mais específico 

sobre as celebridades da literatura. Rojek lembra que os leitores sempre foram 

fascinados pela persona do autor e afirma que grandes expoentes literários do século 

XIX, como Baudelaire, Dickens e muitos outros, já usavam suas imagens pessoais na 

divulgação de seus livros, por meio de fotografias para as quais eles posavam com este 

objetivo específico. Nas décadas de 1920 e 1930, escritores como Fitzgerald e 

Hemingway personificavam o espírito da época e já eram considerados celebridades. 

Sendo que atualmente esta prática está em seu ápice:  

 

Autores atuais como Will Self, Jay McInerney, Martin Amis, Jeanette 
Winterson, Salman Rushdie e Bret Easton Ellis ampliaram o culto da 
personalidade, de modo que a sua imagem pública sem dúvida alguma tem 
mais reconhecimento público do que as suas obras (ROJEK, 2008, p. 139- 
140). 

 

Fred Inglis também aborda o assunto e faz uma análise específica de Lord 

Byron, importante poeta inglês do século XIX e uma das figuras mais influentes do 

Romantismo: “Talvez possamos dizer que foi durante a vida breve de Byron – ele 

morreu aos 36 anos em 1824 – que o charme e o glamour, devidamente exagerados e 

distorcidos, tornaram-se valores públicos, perseguidos como atributos de celebridade” 

(INGLIS, 2012, p.81). Seu grande talento, aliado a suas atitudes impulsivas, despertam 
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a atenção do público, e vem muito daí o interesse do público pela vida privada e tantas 

vezes pouco regrada das celebridades.  

 

Thalita Rebouças e seu construto midiático 

 

Analisar a trajetória midiática da autora, suas entrevistas e participação em 

programas televisivos, pode ser um caminho importante para a compreensão de sua 

imagem pública, assim como para a identificação dos valores e atributos a ela 

associados. Cabe esclarecer que usaremos aqui o termo construto tal como utilizado por 

Kellner em sua análise da pop star Madonna, ou seja, como algo produzido por nós e 

que pode ser modificado à vontade (KELLNER, 2001, p. 341). Mais especificamente o 

termo construto midiático ressalta a importância da mídia nessa produção. 

Em outubro de 2008, sua participação como convidada no programa Mais Você, 

apresentado por Ana Maria Braga8, foi determinante para sua entrada na TV Globo e já 

apontava atributos que foram sendo agregados à sua imagem9. Em primeiro lugar, ela é 

mostrada como a escritora que entende os adolescentes. Ana Maria Braga a apresenta 

assim: “O dom da Thalita é entreter e entender direitinho o que se passa na cabeça dos 

adolescentes. Ela parece saber tudinho o que eles gostam e o que não gostam também”. 

Mais adiante, uma fala da própria autora reforça: “As pessoas perguntam: ‘Ah, mas 

como é que você entende a cabeça deles?’. Eu não sei. Eu acho que eu sou uma 

adolescente na minha alma, sabe?”.  

Temos aqui um ponto-chave para compreender a personagem midiática Thalita 

Rebouças. Essa alegação de ter uma alma adolescente reivindica uma espécie de selo de 

autenticidade. De acordo com o filósofo Charles Taylor, vivemos sob a moral do ideal 

de autenticidade moderno que propõe que cada ser humano possui um modo único de 

viver e que é preciso viver de acordo com essa essência, sem imitar ninguém e 

reforçando aquilo que é próprio e intrínseco a cada um:  

 

Ser fiel a mim significa ser fiel a minha própria originalidade, e isso é 
uma coisa que só eu posso articular e descobrir. Ao articular isso, eu 
também me defino. Estou realizando uma potencialidade que é 
propriamente minha. Essa é a compreensão por trás do ideal moderno de 

                                                 
8 Ana Maria Braga é jornalista e, desde outubro de 1999, apresenta o programa Mais Você, na TV Globo.  
 
9 Cópia do programa disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=vQJP80eqyhw; 
http://www.youtube.com/watch?v=LRATSDENNt0; http://www.youtube.com/watch?v=WDQK5xm_hxI; 
http://www.youtube.com/watch?v=NKCBDPxzAxU 
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autenticidade e dos objetivos de autorrealização e autossatisfação nos 
quais são usualmente expressos. Esse é o pano de fundo que confere força 
moral à cultura da autenticidade, incluindo suas formas mais degradadas, 
absurdas ou triviais. É o que dá sentido à ideia ‘fazer suas próprias 
coisas’ ou ‘encontrar sua própria realização’”. (TAYLOR, 2010, p. 39) 

 

Desta forma, a escritora não teria escolhido escrever para o público adolescente, 

mas muito mais do que isso, esta seria a sua missão, a qual só lhe cabe cumprir. Fica 

subentendido aí também que, em comparação com os demais escritores, talvez eles não 

sejam tão autênticos como ela, pois é ela a que escreve de acordo com um valor maior: 

o de fazer valer o seu dom, a sua missão, para a qual foi predestinada. Vale ainda 

lembrar o que vai além desse discurso de possuir uma alma adolescente. A escritora 

adota um comportamento, um jeito de ser, em que incorpora gestuais, gírias e 

expressões que são próprios de seu público. 

Esta autenticidade é reafirmada ainda a cada aparição pública, ou a cada 

encontro com os fãs. Rojek afirma que esses encontros face-a-face entre a celebridade e 

seus fãs podem ter três diferentes consequências: “confirmação, no qual o rosto público 

da celebridade acaba sendo reconquistado e confirmado pela interação direta com os 

fãs”; “normalização, no qual o status de celebridade se expressa através da articulação e 

do reconhecimento de traços comuns entre a psicologia e a cultura das celebridades e 

dos fãs”; e “dissonância cognitiva, no qual encontros conflitam radicalmente com 

imagens de celebridade da mídia de massa, expondo o rosto público à condenação 

crítica como uma fachada ou suporte calculados.” (ROJEK, 2008, p. 19-20). No caso da 

escritora objeto de nosso estudo, essa interação é sempre positiva, já que as 

características a ela associadas são continuamente reafirmadas, uma vez que 

alegadamente autênticas. Portanto, dificilmente, o fã irá se frustrar. 

Vale ainda mais uma observação sobre a suposta alma adolescente da autora. 

Para Morin, o mais comum processo de identificação do público com as estrelas se dá 

por meio do “alter ego”, o que quer dizer que esse público tende a se identificar com 

celebridades do mesmo sexo e da mesma idade que ele (MORIN, 1989, p. 64). Este é 

um aspecto fundamental porque, apesar de seus atuais 39 anos no início de 2014, ao se 

comportar, agir e “pensar” como uma adolescente, esse caminho para a identificação 

com seu público é facilitado. 

Voltando à participação da escritora no programa Mais Você, em seguida essa 

alma adolescente é associada a uma aparência que parece ser considerada esteticamente 

agradável. Ao entregar à escritora um presente no palco da atração, a apresentadora Ana 
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Maria Braga afirma: “Esse é pra você, a adolescente mais bonita que eu já conheci”. E 

em seguida tem-se: “Quem sabe a gente não faz alguma coisa juntas? Com esse olhão 

verde aí que você tem?”. Em entrevista posterior, Thalita Rebouças conta que, após sua 

participação no programa, o diretor da atração a procurou e a convidou para apresentar 

um quadro. Em janeiro de 2009, pouco mais de dois meses após sua ida ao programa, 

ela estreava o quadro Puxando Assunto, que foi ao ar durante as férias da apresentadora, 

em janeiro de 2009, e no qual assumiu o papel de mediadora de conversas entre pais e 

filhos10.  Com a volta da apresentadora, o quadro foi encerrado.  

Em seguida, o mesmo diretor a convidou para apresentar outro quadro, desta vez 

no programa Vídeo Show, no qual ela estreou em dezembro do mesmo ano. Em Fala 

Sério, Vídeo Show, nome que faz alusão à série escrita pela autora, ela fazia matérias de 

comportamento com adolescentes. O tom das matérias sempre foi o humor e a 

descontração. Alguns temas abordados foram os adolescentes que fazem figuração no 

Projac, principal estúdio de gravação da TV Globo no Rio de Janeiro, os bastidores da 

peça Confissões de Adolescente, os jovens que enfrentaram horas de fila à espera da 

entrada no estádio para o show da cantora Beyoncé, a festa de aniversário de uma 

adolescente famosa, os DJs adolescentes e muitos outros. 

Em 2010, Thalita Rebouças assumiu a função de jurada no quadro Soletrando do 

Caldeirão do Huck. Ao lado do professor Sérgio Nogueira, seu papel era dizer se os 

participantes haviam acertado ou não a soletração de alguma palavra. Neste caso, ela 

assumiu um papel que se diferenciava do habitual, ao requerer, pela primeira vez, o 

papel de especialista. Apesar de negar o papel de especialista em adolescentes, por se 

posicionar, como vimos mais acima, como uma autêntica adolescente, aqui, neste caso, 

ela aceita e assume o papel de especialista na língua portuguesa. Esse ponto é 

importante porque a credencia a ser escritora e alude à sua competência na construção 

de narrativas ficcionais. Ela tem uma alma adolescente, mas não é uma adolescente 

como outra qualquer, é aquela que tem talento, capacidade e conhecimento técnico para 

escrever livros.  

Ainda no ano de 2010, a escritora estreou como uma das apresentadoras do EE 

de Bolsa, quadro dentro do Esporte Espetacular, que chegou às TVs após fazer sucesso 

na internet. Ali, a escritora se coloca no papel de leiga, ao apresentar um programa 

                                                 
10 Informações disponíveis em: http://noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2010/04/20/escritora-thalita-reboucas-
ganha-quadro-fixo-no-video-show.jhtm e  http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,papo-de-adolescente-no-
mais-voce,299390,0.htm 
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sobre futebol e assumir não entender do assunto. Esse era justamente o mote da atração, 

explorado em sua divulgação, o de ser um programa no qual o público poderia aprender 

junto com as apresentadoras. Essa característica pode ser comprovada também em 

diversas falas da autora, como esta, ao conversar com uma espectadora: “Você não 

gosta de futebol porque você não gosta ou porque você não entende? Eu é porque não 

entendo. Então, vamos aprender juntas”11.  

Pode-se dizer que o EE de Bolsa foi o embrião de um novo quadro, o Bolsa 

Redonda, que estreou também dentro do Esporte Espetacular, em novembro de 2013, e 

é uma das mais recentes empreitadas televisivas da autora. Na atração, que costuma ir 

ao ar quinzenalmente, a escritora e mais três apresentadoras participam de um bate-papo 

sobre futebol, no que se propõe a ser a primeira mesa redonda feminina sobre o esporte 

da emissora. Contrariando o estereótipo de que apenas os homens gostam e entendem de 

futebol, a proposta do quadro se dá em duas vertentes: mostrar que há mulheres que 

também entendem do esporte e ainda abrir espaço para aqueles que não entendem 

mesmo e possuem muitas dúvidas que gostariam de esclarecer. O clima é bastante 

descontraído e passa a sensação de ser de fato um bate-papo entre amigas. Antes da 

estreia, no domingo 03/11/2014, foi veiculada uma vinheta com uma chamada para o 

quadro. A vinheta fez uma apresentação da atração, esclarecendo a que ela se propõe: 

“primeira mesa redonda feminina da Globo”, “falar sobre futebol de um jeito diferente”, 

“misturar informação com descontração” e, como na fala da própria  Thalita: “Com elas 

eu não tenho medo de passar vergonha. Por exemplo, cabeça de chave. Que que isso, 

gente?”12. 

 A vinheta de apresentação, que precedeu a exibição do primeiro episodio, é 

bastante elucidativa quanto ao papel de cada apresentadora no programa:  

 

“Glenda Kozlowski – Apresentadora, ex-atleta, cobriu duas Copas do 
Mundo e três Olimpíadas. Sabe muito de esporte!” 
“Christine Fernandes – Atriz, torcedora de estádio, adora futebol. E não 
tem medo de criticar, doa a quem doer” 
“Fernanda Gentil – Jornalista esportiva na veia, vai a clube, entrevista 
jogadores e participa de transmissões”. 
“Thalita Rebouças – Escritora, mais de um milhão de livros vendidos, 
curiosa e corajosa. Se for preciso, pergunta, quem é a bola?” 

                                                 
11 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=2G3686zNG1o 
 
12 Disponível em http://globotv.globo.com/rede-globo/esporte-espetacular/v/chamada-bolsa-redonda-do-
esporte-espetacular/2931133/ 
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(Transcrição da vinheta de apresentação do programa, exibido em 
10/11/2013)13 

 
Como indicado no texto, Glenda Kozlowski é repórter esportiva da TV Globo há 

muitos anos, contando em seu currículo com a cobertura de grandes eventos e a 

experiência de ser ex-atleta. Vale frisar que é, inclusive, apresentadora do próprio 

programa Esporte Espetacular. Pode-se dizer que Kozlowski assume uma posição de 

especialista no quadro, suas participações são pontuais e normalmente consistem em 

falas de quem entende do que está falando, de quem carrega um histórico e já 

testemunhou diversos acontecimentos importantes do mundo dos esportes.  

Christine Fernandes é atriz e, mesmo antes de participar do quadro, não era raro 

vê-la na mídia, vestida com a camisa do time carioca Flamengo, pelo qual ela torce. 

Frequentemente está presente nos estádios e encarna mesmo um papel de torcedora 

apaixonada. Ao analisar as diversas edições do quadro que já foram ao ar, é possível 

observar que Christine Fernandes traz sempre para a atração a instituição da família, 

como podemos observar em algumas de suas falas. No programa de 26/01/2014, em que 

se debatia o tema “violência nos estádios”, ao demonstrar sua indignação com a 

questão, ela afirma: “Estou falando como mulher. A educação começa na mulher. As 

mães não podem deixar seus filhos virarem selvagens nos estádios”14. No episódio de 

02/03/2014, ao comentarem um episódio de racismo sofrido por um jogador, ela 

chamou a atenção para o filho do jogador, criança, que ficou constrangido em ir à escola 

depois do episódio15. 

 Fernanda Gentil, tal como Glenda Kozlowski, assume a posição de especialista. 

Porém, mais do que isso, é ela quem lidera o quadro, que faz as chamadas, as 

introduções das matérias, ficando claro para o espectador que é ela quem tem a 

responsabilidade de fazer cumprir o roteiro e o que foi previamente programado. Ela 

demonstra ter bastante conhecimento sobre os assuntos abordados e várias vezes afirma 

que estuda para poder apresentar o programa.   

Já Thalita Rebouças, tal como no antecessor EE de Bolsa, assume o papel de 

quem não entende nada sobre o assunto, e mais do que isso, é aquela que assume 
                                                 
13 Disponível em: http://globotv.globo.com/rede-globo/memoria-globo/v/esporte-espetacular-quadro-bolsa-redonda-
2013/3002981/ 
  
14 Disponível em: http://globotv.globo.com/rede-globo/esporte-espetacular/t/edicoes/v/esporte-espetacular-programa-
deste-domingo-26012014-na-integra/3104018/ 
 
15 Disponível em: http://globotv.globo.com/rede-globo/esporte-espetacular/v/com-mascaras-meninas-do-bolsa-
redonda-protestam-contra-racismo-e-reforcam-apoio-a-tinga/3151831/ 
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ignorar o tema e que não tem vergonha de fazer nenhuma pergunta, mesmo as mais 

básicas ou inusitadas, como brinca a vinheta do programa com o “qual é a bola?”. Em 

muitas outras situações, esse papel é evidenciado. Em divulgação do quadro, exibida no 

domingo anterior à estreia, ela afirma: “Com elas eu não tenho medo de passar 

vergonha. Por exemplo, cabeça de chave. Que que isso, gente?”16. Na mesma semana, 

outro vídeo de divulgação foi veiculado, com a seguinte fala dela: “E eu, como você (se 

dirigindo ao público), que pode não gostar de futebol, mas é interessado no assunto, 

estou aqui pra aprender com elas, porque elas sabem tudo. E se você não gosta, não 

tenha vergonha, não, vergoinha não tem nada a ver. Vem pro Bolsa Redonda”17. No 

primeiro episódio, ela dá exemplo de expressões que considera complicadas e cujos 

significados não consegue entender: “Tiro de meta, não entendo; pequena área, pra que 

serve; meia-lua, pra que tá lá? Eu acho que a gente podia debater essas coisas todas que 

eu não aprendi. A gente quer aprender futebol, é a paixão nacional!”18 O segundo 

episódio, exibido em 24/11/2013, começa com o vídeo de uma espectadora colocando 

uma dúvida. A escritora acertou a resposta e em seguida afirmou: “Gente, arrasei. Perdi 

o emprego agora, né?”19. Muitos e muitos outros exemplos poderiam ser dados aqui, 

mostrando a consistência deste papel de leiga assumido pela autora. Vale mencionar que 

as dúvidas são colocadas por ela sempre com bom humor e descontração. 

Esta mesma característica de assumir, sem constrangimento, desconhecer um 

assunto, ficou em evidência quando, em 2012, Thalita Rebouças gravou uma 

participação na novela Malhação, na qual fazia um bate-papo com os alunos da escola 

fictícia da trama. Na cena, a professora dos alunos a apresenta da seguinte maneira: “A 

Thalita Rebouças é uma escritora que já vendeu mais de um milhão de livros, escreve 

pros jovens, com a linguagem dos jovens, com muita propriedade”. No bate-papo com 

os alunos, quando fizeram a ela uma pergunta que não soube responder, ela disse: “Ui, 

                                                 
16 Disponível em: http://globotv.globo.com/rede-globo/esporte-espetacular/v/chamada-bolsa-redonda-do-esporte-
espetacular/2931133/ 
 
17 Disponível em: http://globotv.globo.com/rede-globo/esporte-espetacular/v/bolsa-redonda-traz-debates-esportivos-
femininos-para-o-esporte-espetacular/2937388/ 
 
18 Disponível em: http://globotv.globo.com/rede-globo/esporte-espetacular/v/esporte-espetacular-programa-de-
domingo-10112013-na-integra/2953297/ 
 
19 Disponível em: http://globotv.globo.com/rede-globo/esporte-espetacular/v/bolsa-redonda-mulheres-destacam-o-
primeiro-jogo-da-final-da-copa-do-brasil/2975586/ 
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essa pergunta é difícil. Até porque eu não sou nenhuma especialista, eu escrevo ficção, 

né?”20.  

Se considerarmos, como proposto por Rojek, que “As celebridades oferecem 

afirmações peculiarmente fortes de pertencimento, reconhecimento e sentido em meio 

às vidas de seu público” (ROJEK, 2008, p. 58), podemos afirmar que, ao assumir sua 

falibilidade, a escritora facilita o processo de identificação de seu público com relação a 

ela. Thalita Rebouças é uma celebridade que não se coloca em um pedestal, não se 

distancia do público e nem reivindica uma posição de autoridade ou especialista. Pelo 

contrário, se aproxima dos fãs não só no modo de agir e falar, mas ao assumir que tem 

também fraquezas e dificuldades.  

Cabe aqui ainda uma análise do programa Desencalha, apresentado pela Thalita 

Rebouças, e que teve a primeira temporada exibida pelo canal por assinatura Multishow, 

de 18 a 22 de novembro de 2013. O programa segue uma dinâmica fixa: começa com 

uma música alta para a entrada da apresentadora, que inicia um diálogo com o público 

presente na plateia, e chama para a exibição de um vídeo do principal participante do 

programa, o “encalhado” ou “encalhada” do dia. Após o vídeo, o participante é 

chamado ao palco, Rebouças oferece os serviços de seu maquiador e figurinista e, em 

seguida, o participante volta ao programa, todo produzido. Com os olhos vendados para 

não ver os demais participantes, é conduzido para uma espécie de divã, onde fica a 

maior parte do tempo. São chamados, então, quatro participantes do sexo oposto, que 

vão enfrentar provas e brincadeiras até que um seja escolhido, para tentar beijar o 

“encalhado” do dia.  

A primeira prova é a da sintonia musical. O DJ do programa toca cinco músicas, 

e quem tiver maior compatibilidade com as escolhas do “encalhado”, é o vencedor da 

prova e ganha como prêmio o direito de dar um abraço no pretendente. A segunda etapa 

consiste em uma espécie de jogo da verdade, em que a apresentadora faz perguntas a 

cada um. O “encalhado” vai escolher como vencedor aquele que ele considerar o mais 

sincero, e que ganhará como prêmio alguns segundos de dança com o pretendente ao 

som de música lenta e romântica. A terceira prova é uma declaração de amor ao 

“encalhado”, que pode ser feita cantando uma música, recitando uma poesia, ou falando 

com suas próprias palavras. O vencedor ganha alguns minutinhos de conversa a sós com 

                                                 
20 Disponível em: http://globotv.globo.com/rede-globo/malhacao-2012/v/thalita-reboucas-conversa-com-os-alunos-
do-quadrante/2214686/ 
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o pretendente que, neste momento, estará novamente de olhos vendados. Então, é 

chegada a hora da decisão. O encalhado diz, um a um, os candidatos que elimina, até 

que sobra apenas um, que é o vencedor da disputa. Os dois serão colocados frente a 

frente e podem se beijar ou não, dependendo de cada um. E o programa chega ao fim. 

Apesar dessa estrutura rígida, pode-se observar que há espaço para que as 

características constituintes do construto (KELLNER, 2001) da autora sejam 

observadas. Toda a sua atuação demonstra bom humor e descontração, sua “alma de 

adolescente” é evidenciada nos gestos e principalmente nos termos e gírias utilizados: 

“vai curtir ou vai gongar”, pergunta ela após um participante se declarar; “hashtag: fica 

a dica”, quando o “encalhado” afirma que o abraço de um dos pretendentes poderia ter 

sido melhor; “dar um tapa no visual”, quando o participante vai se produzir para 

participar do programa, entre outros exemplos.   

Vale ressaltar aqui mais uma característica de seu construto, que é muito 

reforçada neste programa, a da escritora “fofa”. Em todos os episódios, ela “empresta” 

seu maquiador e figurinista para o participante se produzir e sempre frisa o valor desta 

atitude. No primeiro episódio, ela afirma: “Cara, eu sou incrível. Sou muito gente boa. 

Eu tenho um figurinista e maquiador, que eu posso emprestar pra você. Eu sou a fofura 

em pessoa.” No segundo episódio, neste mesmo momento da atração, ela fala para a 

participante: “Bruna, sou super fofa. Você sabe, né? Então assim, eu posso te emprestar 

minha figurinista e meu maquiador pra você dar um tapa no visual”. Esse atributo 

“fofa” perpassa toda a sua atuação e está no próprio texto de apresentação da autora em 

seu site oficial (www.thalita.com.br): “Sou fofa. Pelo menos é o que dizem as boas 

línguas”. Essa atitude é evidenciada também nos contatos face-a-face com os fãs 

quando, mesmo com enormes filas de espera para pegar um autógrafo dela, ela faz 

questão não só de assinar cada livro, mas também de beijar a primeira página, deixando 

a marca de seu batom, de abraçar cada um e se fotografar ao lado de cada um21.  

Em entrevista ao programa A Máquina, exibido pela TV Gazeta no dia 

29/05/2012, essa postura ficou bastante evidente, sendo ainda reforçada pelo discurso da 

escritora. No quadro Inimigo Secreto, o entrevistado é solicitado a falar mal de alguém. 

Ela afirma: “Ah, eu não posso. Eu sou fofa, como eu vou falar mal de alguém?”. Mesmo 

                                                 
21 A pesquisa do programa Desencalha foi feita diretamente no acervo do canal de TV por assinatura 
Multishow. 
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com toda a insistência do apresentador, ela se recursou a falar mal, preferindo “pagar 

uma prenda” em vez disso22. 

Buscando o significado do termo “fofa” em dicionários de língua portuguesa, 

encontramos algumas definições, porém a que mais se aproxima do significado utilizado 

neste caso é, como encontrado no dicionário Houaiss: “que encanta pelo aspecto bonito 

e gracioso” e no dicionário Caldas Aulete: “aquele que é encantador, bonito, gracioso”. 

Além disso, “fofa” é um adjetivo, quase uma gíria, muito usada, principalmente, entre 

as adolescentes, quando desejam expressar que alguém é querida, simpática, afetuosa. 

Essa graça e encanto pautam sua conduta em cada contato com os fãs, pessoalmente ou 

via televisão.  

 

Considerações finais  

 

A análise da identidade midiática da escritora Thalita Rebouças, feita com base 

em diversas de suas aparições televisivas, aponta para um construto coeso e coerente. 

Entre os atributos que a autora reivindica e reforça consistentemente, estão a sua 

autêntica capacidade de entender como os adolescentes pensam e como se sentem, o que 

se daria em função de ela possuir uma “alma adolescente”, reforçada por atitudes 

comportamentais e pelo uso de um vocabulário também próprio desses jovens. Outro 

atributo que é muito fortemente associado à autora é o de assumir desconhecer alguns 

assuntos, como o futebol, por exemplo, e mesmo assim se expor a falar deles e não 

sentir vergonha ou constrangimento por fazer perguntas muitas vezes básicas e 

inusitadas, assumindo um caráter de falibilidade. Este recurso a aproxima de seus fãs. 

Apesar de ela ser uma celebridade, muitas vezes mesmo considerada um ídolo por seus 

leitores, ela busca esse canal de aproximação e de identificação, que a retira de qualquer 

pedestal em que possam tê-la colocado e se a iguala a eles. Fortemente associados a ela, 

ainda, estão o bom humor e a descontração, e a reivindicação de uma postura “fofa”, 

que consiste, entre outras coisas, em tratar a todos com carinho, atenção e consideração.   

Sendo as celebridades um dos ícones de nossa sociedade de consumo 

contemporânea, estudá-las como construções midiáticas e analisar suas formas de 

interação com o público, podem ser caminhos para identificar e melhor compreender 

muitas de nossas dinâmicas sociais. Considerando ainda que o consumo é um fenômeno 

                                                 
22 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=OoOMuQCHC3g 
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social e cultural, as mercadorias são dotadas de valores simbólicos e, assim como elas, 

as celebridades também o são. Identificar a atribuição desses valores, seus diferentes 

usos, e a forma como deles o público se apropria são possibilidades de se alcançar um 

melhor entendimento não só da celebridade em questão ou de seu público específico, 

mas da sociedade de um modo geral. 

 

Referências bibliográficas 

  

BOORSTIN, Daniel. J. From hero to celebrity: the human pseudo-event. In: 
MARSHALL, P. David (ed.). The celebrity culture reader. New York: Routledge, 
2006. P. 72-90. 
 

INGLIS, Fred. Breve história da celebridade. Rio de Janeiro: Versal, 2012. 
 

KELLNER, Douglas. A cultura da mídia. Bauru: EDUSC, 2001. 
 

ROJEK, Chris. Celebridade. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. 
 
MARSHALL, P. David. New Media - New Self: The changing power of celebrity. In: 
MARSHALL, P. David (ed.). The celebrity culture reader. New York: Routledge, 
2006. P. 634-644. 
 
MORIN, Edgar. As estrelas: mito e sedução no cinema. Rio de Janeiro: J. Olympio, 
1989. 
 
TAYLOR, Charles. A ética da autenticidade. São Paulo: É Realizações, 2011.  
 


