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APRESENTAÇÃO 

 

 As narrativas infantojuvenis despertam minha 

atenção desde sempre. Cresci sendo amparado por Bojunga 

e desenvolvi minha personalidade acompanhado de 

Lispector. As histórias que antes me encantavam como 

leitor hoje são um dos recortes da minha visão como 

pesquisador. 

O primeiro capítulo deste livro, Narrativa, estilo e 

idolatria juvenil, nasceu com as leituras e debates da disciplina 

O poético na mídia, ministrada pela professora Dr.ª Míriam 

Cristina Carlos Silva. Nele, analiso a construção da atriz 

Thalita Meneghim enquanto ídolo na hipermídia, por meio 

da websérie A Vida de Mel. 

O segundo capítulo, Narrativa, estilo e literatura 

infantojuvenil, surgiu como um ensaio após provocações do 

professor Dr. Luiz Fernando Gomes, a respeito de 

semiótica e textos literários. Nele, verifico como algumas 

figuras de estilo associadas à imagética (comparação, 

imagem, metáfora e alegoria) têm sido utilizadas na literatura 

brasileira para crianças e adolescentes. 

O terceiro capítulo, Narrativa, estilo e websérie juvenil, 

teve sua origem nas discussões da disciplina Produção cultural 

dos meios audiovisuais, ministrada pelos professores Dr. Wilton 

Garcia Sobrinho e Dr. Maurício Reinaldo Gonçalves. Nele, 

examino como os aspectos estilísticos ajudam a configurar 

o clima de suspense na websérie Cápsula. 



 

Os apêndices desta obra reúnem duas entrevistas: a 

primeira, com a atriz Thalita Meneghim; a segunda, com o 

ator Thalles Cabral – que auxiliaram a compor os capítulos 

I e III deste livro, respectivamente. Ambas as entrevistas, 

realizadas em 2013, serviram como base também para o 

desenvolvimento da dissertação de mestrado no Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da 

Universidade de Sorocaba. 

Em vez de me prolongar na apresentação, é 

preferível que as pesquisas falem por si. Nesse sentido, só 

tenho a desejar uma boa leitura! 

 

Setembro de 2018, 

João Paulo Hergesel 
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CAPÍTULO I 

Narrativa, estilo e idolatria juvenil 

 

 

1. Hipermídia e imagem adolescente  

 

Em sua página pessoal do Facebook 

(https://goo.gl/eBFjHW), a atriz Thalita Meneghim 

registra a seguinte opinião:  

  

Nunca foi tão bom mentir. Enganar aqueles que querem 
ser enganados. E convencê-los de que um personagem 
tem vida. E fazê-los acreditar que, naquela hora, não sou 
eu. É simples, é Teatro. Meu trabalho é uma completa 
mentira! E quanto melhor eu mentir, mais gostarão dele. 

  

Seu trabalho como atriz, no entanto, não se restringe 

aos palcos teatrais, mas cria links com a televisão, com as 

redes sociais e, especialmente, com as webséries e vlogs – 

formatos em que a jovem se destaca. Mais do que uma 

artista midiática, Thalita Meneghim se caracteriza como 

ídolo juvenil hipermidiático. 

A hipermídia é o exagero nas formas de 

comunicação. Sobre a palavra em si, Vicente Gosciola 

(2003) apresenta que mídia é um aportuguesamento da 

                                                           
 Capítulo originado de estudo prévio publicado em: 

HERGESEL, João Paulo. Thalita Meneghim como Melissa Berengher: 
a composição poética do ídolo juvenil na websérie A vida de Mel. 
Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau, v. 8, n. 1, p. 
69-89, 2014. 
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pronúncia inglesa media, que por sua vez deriva do latim e 

significa meios; enquanto isso, o hiper é o prefixo que 

representa extensão, ampliação. Dizendo de outra maneira, 

hipermídia são meios ampliados, estendidos.  

Ao levarmos em consideração palavras semelhantes, 

como hipermercado ou hiperglicemia, percebemos que o 

prefixo tende a engrandecer o objeto: o hipermercado nada 

mais é do que um mercado em tamanho ampliado com uma 

variedade maior de produtos; a hiperglicemia caracteriza-se 

pelo excesso da quantidade de açúcar (glicemia) no sangue.  

Se apelarmos para a estilística, o estudo da relação 

entre linguagem e sensibilidade (BALLY, 1909), 

encontramos uma figura de linguagem chamada hipérbole, 

cujo próprio significante utiliza-se do respectivo prefixo. 

Mais do que qualquer outro exemplo, a hipérbole clarifica o 

exagero, o excesso: faz séculos que tal evento se sucedeu.  

No caso da hipermídia, portanto, esta seria a mídia 

carregada de informações, que não se contenta com um 

único meio de comunicação (a escrita, o vídeo, a música) ou 

uma única linguagem (escrita, visual, sonora, audiovisual), 

mas busca reuni-las – ou pelo menos mais de uma –, 

relacionando-as entre si.  

Isso nos remete ao hipertexto, que se apresenta 

como o texto que abriga hiperlinks, ou seja, um texto remete 

a outro, sempre que necessário, fazendo com que não 

tenhamos uma noção exata da quantidade de texto que certo 

espaço contém. Com Gosciola (2003), tanto o hipertexto 
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como a hipermídia são meios comunicacionais que 

permitem saltos entre os conteúdos oferecidos.  

Assim, ainda com Gosciola (2003), a hipermídia é 

considerada a aglomeração de meios que possibilitam o 

acesso concomitante a textos verbais, imagéticos, sonoros, 

de forma interativa e sem linearidade, criando ligações entre 

os objetos midiáticos e permitindo que se tenha um controle 

sobre a navegação, que se estabeleça uma sequência gerada 

pelo próprio usuário.  

O lugar da hipermídia, portanto, é o ciberespaço e, 

dado que esta pesquisa engloba aspectos da comunicação e 

cultura juvenis na internet, escolhemo-la como campo de 

estudos, uma vez que ela é “mais aplicável nas produções 

artísticas, de entretenimento e ficcionais do que a multimídia 

e até mesmo mais do que o hipertexto.” (GOSCIOLA, 

2003, p. 32). 

 

 
Figura 1. Extra Mel canta “Lis Ten”. Disponível em: 

<https://goo.gl/wfkMqh>. Acesso em: 03 jun. 2013. Anotações em 
negrito. (Legenda: I. H. = Interação Hipermidiática). 
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A imagem é um registro (print screen) de uma cena do 

vídeo Mel canta “Lis Ten”, conteúdo extra da websérie A 

Vida de Mel. Nela, podemos perceber a influência de outros 

tipos de textos hiperlinkados ao audiovisual. Em (1), 

percebemos um texto visual que, ao ser clicado, remete a 

um episódio da websérie Crises Inúteis de um Relacionamento 

Qualquer, da mesma produtora; em (2), notamos o logotipo 

da produtora que, ao ser clicado, direcionará a página ao 

canal da produtora no YouTube; em (3), temos a legenda, 

texto verbal escrito que foi habilitado por um dos botões da 

barra de tarefas; em (4), vemos um sinal (» em vertical) que, 

ao clicado, abre uma janela de publicidade, característica do 

respectivo site de vídeos.  

O usuário mais constante da hipermídia é o jovem. 

Com facilidade de compreensão das – e de adaptação às – 

tecnologias emergentes, a juventude – entendida pela 

comunicação como a faixa etária entre 15 e 24 anos 

(MATTOS, 2010) – é o grupo que mais dialoga com o 

espaço cibernético, fazendo uso de diversas mídias 

simultaneamente. Para exemplificar nossos estudos sobre a 

relação entre hipermídia e adolescência, selecionamos o 

caso da atriz Thalita Meneghim1 – na época, famosa pela 

personagem Melissa Berengher, protagonista da websérie A 

Vida de Mel. 

                                                           
1 Desde 2013, a atriz é uma das apresentadoras do canal Depois das Onze, que 
reúne aproximadamente 3 milhões de inscritos e quase 400 milhões de 
visualizações no YouTube – conforme dados obtidos em 22 de junho de 2018. 
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Figura 2. Visão geral da página no YouTube do episódio piloto da 

websérie A Vida de Mel. Disponível em: <https://goo.gl/akVbQp>. 
Acesso em: 31 maio 2013. Anotações em negrito. 

 

A Vida de Mel é uma websérie cômica sobre a vida 

adolescente de Melissa Berengher (personagem de Thalita 

Meneghim), uma jovem que, ao concluir o Ensino Médio, 

decide seguir seu maior sonho: ser atriz. Mel, no entanto, 

acredita que, por ter encenado uma peça na escola e por já 

ter lido alguns livros sobre teatro, já é uma famosa estrela. 

Idealizada por Phil Rocha e Douglas Jansen, responsáveis 

pela produtora A Gente Faz Séries, a websérie faz muito 

sucesso entre os adolescentes, alcançando alta audiência no 

YouTube.  

  

 

 



 

(14) 

2. O nascimento da celebridade na hipermídia: o ídolo- 

-artista  

 

Uma das maiores virtudes do ser humano é saber 

admirar o trabalho do próximo. Reconhecer as benfeitorias 

de outrem e ovacioná-las é uma forma de promover o bem-

-estar mútuo. No entanto, quando falamos em seres 

midiáticos (no caso, oferecidos pela mídia como objeto de 

consumo), a situação se reconfigura: existe uma multidão 

aplaudindo o trabalho de um único, geralmente com 

exagero e entusiasmo. É o caso da idolatria.  

A princípio, o termo “idolatrar” era exclusivo das 

práticas religiosas (idolatravam-se somente divindades); no 

entanto, esse termo passou a ser aplicado aos “deuses 

terrenos”, seja na televisão, seja na música, seja na literatura, 

seja no esporte. Aqui, temos como foco a presença do ídolo 

nas webséries.  

Com a derivação grega eidôlon, cujo significado é 

imagem, a palavra ídolo caracteriza “a imagem que se 

estabelece pela relevância do que alguém fez em 

determinado tempo e espaço” (MORATO; GIGLIO; 

GOMES, 2011, p. 1). Nas webséries, formato em que a 

definição de tempo e espaço não é fixa, o ídolo acaba 

levando mais tempo para se consolidar – dependendo da 

velocidade com que o vídeo será acessado – e prevalecendo 

por mais tempo – enquanto o vídeo continuar acessado.  

Para Morin (1989), o ídolo representa um elemento 

mitológico e, até mesmo, mágico, na sociedade 
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contemporânea. O autor explica que, mesmo que os 

espectadores façam uma distinção entre espetáculo e vida, 

essa concepção se dissolve ao se tratar de estrelas: esse mito 

se consolida num espaço mesclado e cheio de confusão, 

localizado entre o divertimento e a crença. A respeito da 

construção do ídolo, o autor disserta que:  

  

Só se pode fazê-lo [compreender esse fenômeno] 
relacionando-o com: 1. os carácteres fílmicos da presença 
humana na tela e a questão do ator; 2. a relação 
expectador-espetáculo, isto é, os processos psicoafetivos 
de projeção identificação particularmente vivos nas salas 
escuras; 3. a economia capitalista e o sistema de produção 
cinematográfica; 4. a evolução sócio-histórica da 
civilização burguesa. (MORIN, 1989, p. xi).  

  

Com base nessa teoria, entendemos que, na 

websérie, o ídolo se mitifica em três passos: (1) a 

caracterização do personagem, a presença humana que está 

na tela e é interpretada pelo ator; (2) a interação entre o 

público e a narrativa, a identificação que o webespectador 

tem com o personagem que o ator está interpretando; (3) a 

interferência histórica, o costume de se ter alguém para 

admirar. Em alguns casos, já é possível elencar o quarto 

elemento: o interesse financeiro, a venda de produtos 

assinados pelo ator – embora essa característica ainda não 

seja tão recorrente.  

No caso de Thalita Meneghim, exclusivamente 

quanto à personagem Melissa Berengher, podemos localizar 

esses três requisitos: (a) a personagem é bem caracterizada 
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como uma adolescente atrapalhada que acredita piamente 

ser atriz; (b) o público tem facilidade para se identificar com 

a personagem, pelo carisma e pela ingenuidade que ela 

transmite; (c) há uma prévia preparação para que a 

personagem seja admirada, muitas vezes mesclando ficção 

com realidade (envolvimento com situações 

contemporâneas e diálogo com pessoas verídicas, por 

exemplo). Há, inclusive, um novo elemento: o 

relacionamento intercomunicacional que a personagem 

estabelece com os fãs pelas redes sociais.  

Conforme Sibília (2010, p. 1), “a internet oferece um 

outdoor com espaço para todos: nessas vitrines mais 

populares, qualquer um pode ser visto como tem direito”. 

E acrescenta que há uma ampla opção de meios para que o 

ídolo faça uso: “As opções são inumeráveis e não cessam de 

se multiplicar: blogs, fotologs, Orkut, Facebook, MySpace, 

Twitter, Youtube e um longo etcétera.” (SIBÍLIA, 2010, p. 

1). 

 

 
Figura 3. Perfil da atriz Thalita Meneghim no Facebook. Disponível 

em: <https://goo.gl/MigV5m>. Acesso em: 31 maio 2013. 
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Morato, Giglio e Gomes (2011, p. 1) dizem que 

“para ser ídolo é preciso ter quem idolatre, admirando ou 

imitando suas imagens. Para que a admiração aconteça é 

preciso estabelecer vínculos”. Na mídia televisiva, 

cinematográfica ou estereofônica, o artista é trabalhado para 

que se torne ídolo, destacando um ponto altamente 

relevante se si: o ator, por exemplo, pode ser destacado pela 

sua interpretação arrepiante, pela sua aparência agradável, 

por seu carisma excessivo ou qualquer outro elemento que 

desperte o carinho do público e o interesse em ter sua 

imagem por perto.  

Com o avanço tecnológico e o imediatismo 

cibernético, no entanto, o vínculo se dá em outras formas; a 

hipermídia marca “o fim do antigo esquema celebridade- 

-mídia-público. Pois, agora, os fãs podem interagir 

diretamente com seus ídolos (e vice-versa), sem precisar de 

um intermédio” (OCTAVIANO, 2010, p. 1). Por meio dos 

perfis em redes sociais, os fãs podem enviar mensagens a 

seus ídolos e, até mesmo, conversar em tempo real com eles 

– além de saber as novidades em primeira-mão sobre a vida 

dos webartistas. 
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Figura 4. Perfil da atriz Thalita Meneghim no Twitter. Disponível em: 

<https://goo.gl/QQUJNY>. Acesso em: 31 maio 2013. 

 

A atriz Thalita Meneghim mantém perfil em várias 

redes sociais para interagir com os fãs e divulgar seu 

trabalho. Entre elas, podemos enumerar o Facebook, no 

qual promove, inclusive, os eventos que realiza como 

produtora, além de responder aos comentários e mensagens 

dos fãs, e o Twitter, em que faz pequenos desabafos e 

registra pensamentos, bem como contesta as postagens 

direcionadas a ela. 
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Figura 5. Perfil da atriz Thalita Meneghim no Instagram. Disponível 

em: <https://goo.gl/KwrbiX>. Acesso em: 31 maio 2013. 

 

Outra rede social utilizada pela atriz é o Instagram, 

onde publica fotos pessoais e facilita o acesso dos fãs a 

informações além-profissionais, como imagens do animal 

de estimação, conforme vemos na imagem acima. Fora isso, 

ainda há uma página no Google Plus, na qual os fãs podem 

adicioná-la aos seus círculos de amizade, conforme vemos 

na imagem abaixo. 
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Figura 6. Perfil da atriz Thalita Meneghim no Google Plus. 

Disponível em: <https://goo.gl/6GwjYG>. Acesso em: 31 maio 
2013. 

 

A presença da atriz nas redes sociais tem uma 

relevância na vida dos fãs. Para Morin (1989, p. 61), “o 

mexerico corresponde a uma necessidade de conhecimento 

fetichista”. Em outras palavras, “o peso da estrela, sua 

comida predileta, a marca de suas cuecas, a medida do peito 

são portadores de sua presença, dotados da concretude e da 

objetividade do real na ausência do próprio real”. Como 

vimos, com o uso da internet, as informações pessoais do 

artista facilita esse fetiche por parte do fã.  

Sobre a configuração da celebridade hipermidiática, 

Baio (2009, p. 108) explica que, na internet, “a identidade é 

construída com a ajuda do outro, colaborativamente e sem 

a necessidade de figuras de referência, e mesmo assim 

possui um caráter extremamente individual, uma vez que, 
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dentro da lógica de redes, cada um constrói seu próprio 

caminho”.  

Ainda para Baio (2009), a internet, cumprindo seu 

papel comunicativo hipermidiático, oferece inúmeros 

recursos que permitem que os usuários componham 

comunidades de acordo com seu interesse, surgindo assim 

as discussões on-line. Dentro desses grupos virtuais nascem 

as personalidades que se destacam e, consequentemente, 

tornam-se ídolos da hipermídia.  

Como o jovem é o maior experimentador do 

universo cibernético, ele é o principal responsável pelo 

surgimento dos ídolos da internet. Morin (1989, p. 103) 

explica que “é no momento da indeterminação psicológica 

e sociológica da adolescência, quando ainda se está em busca 

da personalidade, que o papel da estrela [...] é mais eficaz” e 

que o adolescente busca um ídolo de idade proporcional à 

sua.  

Em entrevista (cf. Apêndice A), a atriz contou que 

se preocupa com a influência que seus personagens podem 

causar no público e que, por isso, busca se posicionar de 

forma ética: “Gosto de passar uma imagem boa a quem me assiste”. 

Morin (1989) também comenta sobre a imitação que o fã 

adolescente faz e como isso interfere na formação de sua 

personalidade:  

  

No estágio da adolescência, surge uma mimese 
socializadora que contribui para a formação de uma 
personalidade adulta. É nessa fase que são mais eficazes 
as influências das estrelas [...]. Paralelamente, já surgem 
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as influências psicóticas das estrelas [...], que podem levar 
ao ensinamento e à neurose bovarista; nesse sentido as 
estrelas podem contribuir para aprofundar as solidões 
individuais. (MORIN, 1989, p. 106).  

  

Sobre esse processo de imitação, Morato, Giglio e 

Gomes (2011) dizem que, ao admirar, o jovem vê 

detalhadamente as características de seu ídolo e, ao imitá-lo, 

tenta realizar seus próprios sonhos, ainda que de forma 

simbólica, como uma maneira de se aproximar do ídolo e 

ocupar seu posto.  

  

3. A transfiguração do prosaico em poético: o ídolo- 

-personagem  

 

Interpretar cenas inspiradas na realidade é o mesmo 

que representar a “teatralidade prosaica do cotidiano” 

(BRETAS, 2006). O maior desafio dos produtores e do 

elenco que criam a narrativa – seja no teatro, na televisão 

ou, de acordo com o nosso foco, nas webséries – é 

transmitir as cenas de forma que o prosaico se transforme 

em poético. E isso se dá ao consolidar o mito.  

De acordo com Barthes (2009, p. 199), “o mito é um 

sistema de comunicação, uma mensagem [...] tudo pode 

constituir um mito, desde que seja suscetível de ser julgado 

por um discurso”. Dessa forma, podemos considerar que o 

personagem é o exemplo mais visível de um mito na 

narrativa. No entanto, o que tende a fortalecer e perenizar 
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esse mito não é apenas o roteiro, e sim a forma como o ator 

o interpreta. Conforme exemplifica o autor:  

  

Uma árvore é uma árvore. Sim, sem dúvida. Mas uma 
árvore, dita por Minou Drouet, já não é exatamente uma 
árvore, é uma árvore decorada, adaptada a um certo 
consumo, investida de complacências literárias, de 
revoltas, de imagens, em suma, de um uso social que se 
acrescenta à pura matéria. (BARTHES, 2009, p. 200).  

  

Utilizando a personagem Melissa Berengher como 

exemplo, ela surgiu de um roteiro escrito e estudado por um 

especialista no assunto, foi aconselhada por um preparador 

de elenco, recebeu tratamento cinematográfico... Contudo, 

ela recebeu uma carga estilística da atriz que a interpreta. Se 

em vez de Thalita Meneghim outra atriz ficasse responsável 

pela personagem, certamente ela teria outros recursos 

expressivos próprios.  

O mito é, portanto, “um conjunto de condutas e 

situações imaginárias”, sendo que a “elegância supera a 

verossimilhança” e o “estético domina o real” (MORIN, 

1989, p. 31). Isso justifica, portanto, o fato de a personagem 

Melissa Berengher ter características que podem ser 

consideradas até surreais, mas que, mesmo assim, conquista 

o público alvo ao qual se dirige: a imagem (não apenas física, 

mas também psicológica) da personagem expressa um 

posicionamento carismático, mágico, mítico. 
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Figura 7. Perfil no Twitter da personagem. Disponível em: 

<https://goo.gl/bS1mvn>. Acesso em: 31 maio 2013. 

 

O mais interessante da figura de Melissa Berengher 

é que ela foi personificada: tem vlog, blog, perfil no Twitter, 

página no Facebook, caixa postal... E os fãs podem entrar 

em contato com ela. Em seu Twitter, há postagens de links 

para seus vídeos, além de comentários a respeito de si – tudo 

sempre escrito com o estilo linguístico próprio pela 

personagem. 
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Figura 8. Página no Facebook da personagem. Disponível em: 

<https://goo.gl/xFSgzo>.Acesso em: 31 maio 2013. 

 

Na página do Facebook, por exemplo, ela é descrita 

como: “Cantoura, apresentadoura, atriz, bonita, divertida, 

espontânea, talentosa, ambiciosa, bastante incrível, humilde, 

simples mas cheia de brilho natural.” (sic). Há, inclusive, 

uma biografia escrita em primeira pessoa:  

  

Faço teatro há mais de um ano, já li 6 livros inteiros e já 
escrevi mais de 2 peças sozinha, uma delas apresentei 
para 100 pessoas. Foi sucesso. Já participei do filme “O 
Curta” da diretora Brava. Fiz comercial do Cabelo Clean 
(eu era a foto do antes) e participei de um musical no qual 
não posso revelar.  
Eu também poderia ser dançarina e cantora de musicais 
da Broadway.  
Todo mundo me chama de Mel. Tenho poucos amigos 
(sou seletiva), vários fãs (sou famosa). Sou atriz, cantora, 
bailarina, coreógrafa, escritora, já li seis livros do teatro 
(incluindo Stanislaviski).  
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O processo de personificação foi tão intenso que, 

segundo a própria atriz (cf. entrevista no Apêndice A),  

  

[...] a maioria das pessoas não acreditou que aquilo era 
tudo pensado, combinado, decorado. Acreditavam 
realmente que a Melissa era uma pessoa (esquisita). 
Demorou para as pessoas realmente entenderem. De um 
outro lado, isso é muito legal, pelo menos pra mim. 
Mostra que realmente a Mel é viva e convence. No 
Facebook e no Twitter, as pessoas conversam “com a 
Mel” como se ela realmente existisse. E eu acho mágico! 
Incrível!  

  

Os fãs, por sua vez, fazem perguntas, deixam 

sugestões, elogios, críticas... E os comentários são 

respondidos sempre que possível. Morin (1989) justifica 

esse posicionamento como uma forma de se enxergar no 

ídolo – ainda que, no caso, o ídolo seja um personagem 

fictício.  

  

O amor do fã não pode possuir, nem no sentido 
sociológico nem no sentido físico do termo. O amor pela 
estrela não provoca ciúme ou inveja, é partilhável, pouco 
sexualizado, ou seja, adorador. A adoração implica uma 
relação verme-estrela. Certamente esta relação se 
estabelece num amor verdadeiro entre dois seres, em 
toda a sua reciprocidade. O adorador quer que a adorada 
também seja uma adoradora. Por outro lado o verme 
quer ser estrela. (MORIN, 1989, p. 52).  

  

Lopes (2011) posiciona bem os prós e contras de ser 

um fã: da mesma forma que o ídolo transforma-se em uma 

ótima fonte para se inspirar para as realizações pessoais, 

tudo se torna perigoso se a admiração se transfigurar em 
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fanatismo, especialmente para adolescentes que sofrem com 

baixa autoestima e têm pouca autoconfiança. Conforme 

explica, ao enxergar o ídolo como elemento principal de 

existência, esse jovem acaba sentindo que é importante 

apenas quando há o intermédio do outro e acabam 

esquecendo-se de si próprios, sendo um sinal de fuga se si, 

da angústia de ter que fazer suas próprias escolhas e 

reflexões.  

Para Marques (2011, p. 2), os fãs procuram no ídolo 

algo que preencha o espaço vazio que há em si, aquilo de 

que se sente falta. Assim, o ídolo acaba se tornando um ser 

capaz de gerar ilusões, pois está rodeado de peculiaridades 

que os fãs sonham em ter. Isso explicita a relevância para 

um fã e poder dialogar com seu ídolo, real ou personificado 

– funcionalismo possibilitado pela hipermídia. 
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Figura 9. Interação entre ídolo (personagem) e fãs no Facebook. 

Acesso em: 31 maio 2013. 

 

O retorno que a personagem Melissa Berengher 

possibilita aos fãs é também uma das principais causas para 

que ela continue querida e aplaudida por todos que a 

acompanham, já que, conforme Morin (1989, p. 62), “como 
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os primitivos fazem com o deus que não acolhe suas preces, 

os fãs censuram as estrelas que não cumprem o dever da 

resposta, do conselho, da consolação”.  

O carinho do fã, contudo, supera os limites das 

cartas e e-mails. Em muitos casos, considerando o ídolo até 

mesmo como um semideus (MORIN, 1989), o fã se 

submete a loucuras, manifestações grandiosas para chamar 

a atenção do ser que está louvando.  

No caso de Thalita Meneghim, algumas fãs, que se 

denominam Thalináticas, criaram no Tumblr (uma espécie de 

blog que permite a presença de texto escrito, vídeos, 

fotografias, citações, sons, bem como a possibilidade de um 

usuário seguir o outro e criar links para postagens alheias) 

nomeado Portal Thalita. Nessa página, além de provas de 

tietagem, são publicadas informações sobre a atriz. 

 

 
Figura 10. Portal Thalita, página no Tumblr feita por fãs. Disponível 

em: <https://goo.gl/aoL6qY>. Acesso em: 03 jun. 2013. 
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4. Apenas para encerrar este pensamento...  

 

A websérie A Vida de Mel tem como foco a mimese, 

ou seja, a representação da realidade de uma adolescente de 

17 anos. No entanto, Thalita Meneghim consegue 

transformar a “teatralidade prosaica do cotidiano” 

(BRETAS, 2006) em algo mágico, caracterizando, assim, a 

figura do mito. Em outras palavras, faz com que o 

webespectador, mesmo ciente de que a personagem é 

fictícia, prefira acreditar numa suposta veracidade da 

identidade. 

 

 
Figura 11. Thalita Meneghim interpretando as personagens Roberta 

Vasconcellos de Crises Inúteis de um Relacionamento Qualquer (à esquerda) 
e Melissa Berengher de A Vida de Mel (à direita), no especial Cara a 

Cara com Melissa. Disponível em: <https://goo.gl/GC73eR>. Acesso 
em: 03 jun. 2013. 
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Embora também interprete a personagem Roberta 

Vasconcellos, cuja personalidade é irritante e grosseira, foi 

por meio da personagem Melissa Berengher que a atriz 

Thalita Meneghim se lançou como ídolo juvenil 

hipermidiático. A personagem, por sua vez, não se limitou à 

narrativa midiática que lhe foi imposta, mas ganhou vida, 

marcando presença em outros veículos de comunicação, em 

especial as redes sociais virtuais. Esse fenômeno é 

reconhecido pela estilística como prosopopeia ou 

personificação.  

Os motivos da personificação da personagem e da 

idolatria dos adolescentes pela atriz Thalita Meneghim 

podem ser enumerados, portanto, da seguinte forma: (1) 

houve processo de criação e preparação para o objeto; (2) 

fez-se a inserção na narrativa valorizando os recursos 

expressivos característicos do indivíduo; (3) existe uma 

interrelação de equilíbrio entre ficção e realidade; (4) 

permite-se uma abertura para que o público se manifeste.  

Os adolescentes, por sua vez, identificam-se com a 

Melissa (e, consequentemente, com a Thalita) devido à idade 

da personagem e seu esforço na luta para realização de um 

sonho — ainda que ele pareça impossível aos que estão ao 

seu redor, toda a mágica que se passa na mente dela, faz com 

que ela acredite na possibilidade de tudo. Esse 

sentimentalismo reflete as dúvidas e conflitos juvenis em 

busca daquilo que “eu quero ser” e daquilo que “os outros 

querem que eu seja”.  
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Por fim, a personagem Melissa Berengher se 

solidificou mito e, por mais que, em algum determinado 

momento, receba um desfecho por parte dos produtores, já 

se tornou perenizada (e poderá ser acessada a qualquer 

momento) e marcou o tempo e o espaço dos anos iniciais 

da década de 2010. Da mesma forma, a atriz Thalita 

Meneghim se mitificou, pois foi a responsável em cena por 

cristalizar em poético o que, a princípio, seria retrato do 

prosaico.  

 

REFERÊNCIAS  

 

BAIO, Luana Carolina. O status célebre: dos heróis às figuras da 
era midiática. Trabalho de Conclusão de Curso. Escola de 
Comunicação e Artes. Universidade de São Paulo: São Paulo, 2009. 
 
BALLY, Charles.Traité de stylistiquefrançaise: premier volume. 
Paris: Librairie C. Klicksieck, 1909. 
 
BARTHES, Roland. Mitologias. Tradução de Rita Buongermino, 
Pedro de Souza e Rejane Janowitzer. 4. ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 
2009. 
 
BRETAS, Beatriz. Interações cotidianas. In: FRANÇA, Vera; 
GUIMARÃES, César. Na mídia, na rua: narrativas do cotidiano. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
 
JARDIM, Gislene. Adolescência: do mito coletivo ao mito individual. 
Imaginario, v. 11, n. 11, São Paulo, dez. 2005. Disponível em:  
<https://goo.gl/vcym9U>. Acesso em: 23 abr. 2013. 
 
GOMES, Dhiogo Felipe Santos. O ídolo teen como referencial 
comportamental em adolescente. Psicologado, jan. 2012. Disponível 
em: <https://goo.gl/WYE7kz>. Acesso em: 23 abr. 2013. 
 



 

(33) 

GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para as novas mídias: do cinema às 
mídias interativas. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2003. 
 
LABRE, Isa Fernanda. Os adolescentes e seus ídolos “descartáveis”. 
Eu, a revista experimental produzida por alunos de 
Comunicação Social do CEULP/ULBRA, out. 2012. Disponível 
em: <https://goo.gl/QE34cc>. Acesso em: 23 abr. 2013. 
 
LOPES, Darla. Idolatria na adolescência: O que fazer para torná-
la saudável, ago. 2011. Disponível em: <https://goo.gl/cxoip2>. 
Acesso em: 23 abr. 2013. 
 
MARQUES, Maria Letícia. O papel dos ídolos na juventude. Toque 
da ciência, out. 2011. Disponível em:  
<https://goo.gl/4KAESq>. Acesso em 23 abr. 2013. 
 
MATTOS, Sérgio. O imaginário da juventude, a televisão e as 
tecnologias digitais. In: Comunicação, Cultura e Juventude. São 
Paulo: INTERCOM, 2010, p. 135-156. 
 
MORIN, Edgar. As estrelas: mito e sedução no cinema; tradução 
[da 3. ed. francesa] Luciano Trigo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. 
 
MORATO, Márcio Pereira; GIGLIO, Sérgo Settani; GOMES, 
Mariana Simões Pimentel. A construção do ídolo no fenômeno 
futebol. Motriz: rev. educ. fis. (Online), vol. 17, n. 1, Rio Claro, 
jan./mar. 2011. Disponível em: <https://goo.gl/1F86Re>. Acesso 
em: 23 abr. 2013. 
 
OCTAVIANO, Carolina. Os quinze minutos de fama e a 
espetacularização do cotidiano. ComCiência,  n. 121, Campinas, set. 
2010. Disponível em: <https://goo.gl/uL7sXw>. Acesso em: 29 abr. 
2013. 
 
RIBEIRO, Ana; BAKKER, Bruna; FAVORETTO, Julia. Pitty: 
Imagem midiática e celebridade da indústria fonográfica no mercado 
juvenil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA 
COMUNICAÇÃO, 30., ago./set. 2007. Anais.... São Paulo: Intercom, 
2007. Disponível em: <https://goo.gl/pCWLYb>. Acesso em: 23 abr. 
2013. 
 



 

(34) 

SIBÍLIA, Paula. Celebridade para todos: um antídoto contra a solidão. 
Ciência e Cultura, vol. 62, n. 2, São Paulo, 2010. Disponível em:  
<https://goo.gl/FrQ3tS>. Acesso em: 29 abr. 2013. 

 

 

  



 

(35) 

CAPÍTULO II 

Narrativa, estilo e literatura infantojuvenil 

 

 

1. Considerações iniciais 

Uma pesquisa de campo realizada por Parente 

(2008) apontou o estranhamento dos alunos, tanto de 

ensino fundamental quanto de ensino médio, com relação à 

estilística, especialmente motivada pela nomenclatura das 

figuras de linguagem. De fato, a maioria das figuras recebe 

nomes bastante incomuns, mas elas são as responsáveis por 

melhorar o estilo de um texto. Figuras de linguagem são 

recursos estilísticos, geralmente, classificados em três 

categorias: palavras, pensamento e construção. Em alguns 

casos, a sonoridade também é apresentada.  

Por ora, não pretendemos nos aprofundar nas 

figuras menos conhecidas, e sim fazer uso de quatro figuras 

de palavras que são responsáveis por provocar a imaginação 

do leitor. São as, aqui denominadas, figuras imagéticas: 

comparação, imagem, metáfora e alegoria. Essas figuras são 

muito próximas e, portanto, bastante confundidas, inclusive 

por comunicólogos e linguistas. Costumamos dizer que elas 

                                                           
 Capítulo originado de estudo prévio publicado em: 

HERGESEL, J. P. A imagética na estilística: comparação, imagem, 
metáfora e alegoria na literatura infantojuvenil brasileira. Revista 
Ensaios, v. 1, p. 55-69, 2011. 
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são irmãs e, ainda que muito parecidas, têm personalidades 

diferentes.  

Eis o objetivo principal deste capítulo: definir 

conceitos para essas figuras e, por meio de fragmentos 

literários retirados de obras infantojuvenis brasileiras, que 

são comumente utilizadas em salas de aula, exemplificar sua 

função. Para além do objetivo central, este ensaio une 

Narratologia e Estilística, demonstrando a relevância desses 

campos para a Comunicação Literária.  

  

2. A sutileza da Comparação  

A primeira irmã é a Comparação, a mais básica. Ela 

“consiste na associação entre dois termos diferentes, mas 

entre os quais há algo que permite aproximá-los” 

(RIBEIRO, [s.a.]). Outra característica evidente na 

Comparação são os conectivos. Conjunções (como, feito, que 

nem), locuções adverbiais (igual a, tão/tanto... quanto) e verbos 

de ligação (parecer, assemelhar-se) são recursos indispensáveis 

numa sentença comparativa. Mesmo sendo uma figura de 

linguagem sem muito que explorar, ela pode se apresentar 

em dois tipos: Simples e por Símile.  

Presente em nosso cotidiano, a Comparação 

Simples aparece sempre que precisamos definir um 

parâmetro para determinadas escolhas. É o caso, por 

exemplo, de quando vamos comprar um livro. No meio do 

acervo de uma livraria, encontramos livros de todos os 

tipos. Para decidir qual levaremos, tomamos por base 
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diversos critérios: gênero literário, preço, espessura, enredo, 

autor, etc. Ainda que inconsciente, processamos diversas 

premissas em nossa mente (Este é mais barato que aquele; O de 

capa azul é tão fino quanto o de capa laranja; Suspense é melhor do 

que aventura) antes de concluirmos qual gostaríamos de ter 

em nossa prateleira.  

Para ser usada com fins poéticos, a Comparação 

Simples pode não chamar muito a atenção a atenção, mas 

pode ser encontrada em praticamente todas as obras. No 

fragmento a seguir, temos como primeiro elemento (X) os 

latidos e movimentos do cachorro e, como segundo 

elemento (Y), os latidos e movimentos da cadela. Ambos 

pertencem ao mesmo grupo (expressões caninas) e são 

ligados por uma locução adverbial.  

  

• [...] os latidos e movimentos do cachorro são muito 

mais nervosos e agitados e bravos do que os latidos e 

movimentos da cadela (BRANDÃO, 2007, p. 9). 

  

Com a Comparação por Símile, não é diferente: 

também são delimitados critérios que permitem relacionar 

os elementos. A diferença é que eles não pertencem à 

mesma natureza, ou seja, seriam totalmente distintos, se não 

fosse uma pequena similaridade.  

Voltando à livraria, também podemos ter 

pensamentos mais complexos. Com o desenho da capa, o 

tipo da letra e até os critérios anteriores podemos criar uma 

associação bem trabalhada. Expomos nossos sentimentos 
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quando vemos a capa: se nos encanta, Está melhor do que ouro; 

se nos abomina, Está que nem lixo. Reagimos ao olhar a 

imagem do personagem: se é bonito, Ele parece um lírio; se é 

feio, Ele é mais monstruoso que o bicho-papão. Demonstramos 

nossas emoções a respeito do estilo do autor: se gostamos, 

Ele escreve como Deus; se não nos atrai, Ele escreve feito analfabeto.  

É perceptível que a capa do livro não se enquadra 

na mesma categoria semântica do ouro ou do lixo. Da 

mesma forma, a ilustração do personagem não segue a 

mesma linha de um lírio ou de um bicho-papão, bem como 

as palavras do autor não podem se passar por palavras 

divinas ou agramaticais. Mesmo assim, compreendemos a 

intenção do que foi expresso.  

Na literatura, a Comparação por Símile aparece nas 

mais inusitadas formas, o que pode tornar o texto divertido, 

dramático ou poético. No excerto seguinte, temos o 

eucalipto como elemento X e o mastro como elemento Y. 

Aparentemente, não há uma relação notória entre elas, mas, 

após uma interpretação, captamos o que há em comum: a 

altura.  

  

• Adriano escolheu uma árvore. Um dos eucaliptos 

maiores, majestoso, comprido como um mastro em 

busca do céu (BANDEIRA, 1994, p. 10). 

  

Outra forma da Comparação marcar presença é por 

meio das Orações Subordinadas Adverbiais Comparativas. 

A regra é a mesma: dois elementos ligados por um 
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conectivo, porém, no caso, eles serão duas orações 

(principal e subordinada).  

No fragmento abaixo, temos um exemplo de 

Comparação em uma oração subordinada com verbo 

omitido. Dentro do período, as marcações entre colchetes 

revelam os termos que ficaram ocultos.  

  

• A Literatura deveria ser um ramo da Biologia: trato as 

palavras como [se fossem] seres vivos que de uma hora 

para a outra podem decolar do papel e sair por aí, sem 

autor nem destino (KLEIN, 2005, p. 5). 

  

Em alguns casos, ocorre de um dos elementos estar 

implícito, zelando a estética. É o que acontece no próximo 

trecho, em que há a omissão para não provocar uma 

repetição desagradável. Os termos entre colchetes mostram 

a Comparação em sua forma completa.  

  

• Tenho medo da escuridão. Como qualquer outro [tem 

muito medo da escuridão], tenho muito medo da 

escuridão. [Tenho muito medo da escuridão] Como 

qualquer criança [tem muito medo da escuridão] (BRAZ, 

2003, p. 34). 

  

Em todos os casos, a Comparação permite um 

equilíbrio de focos. A ênfase não se dá em um determinado 

elemento, mas recai sobre os dois, destacando-os com a 

mesma intensidade. Vemos a Comparação como uma 
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balança de pratos, que, se colocadas as partes, uma de cada 

lado, permanecerá em linha reta, visto que os pesos são 

iguais.  

  

3. O enigma da Imagem 

Imagem, lexicograficamente falando, é um termo 

que permite diversas interpretações, dependendo 

exclusivamente do contexto. A palavra em si já é de rico 

valor semântico. Apresentamos algumas possibilidades de 

sua utilização:  

  

➢ Adorei a imagem da capa desse livro.  (ilustração)  

➢ Quanto custa essa imagem de Da Vinci? (quadro)  

➢ Coloquei sua imagem no porta-retrato. (fotografia)  

➢ Fiz minha oração em frente à imagem de Nossa 

Senhora. (escultura religiosa)  

➢ Guardou a imagem de Santa Luzia no bolso. (cédula)  

➢ O vídeo mostrou uma bela imagem do Rio de Janeiro. 

(cenário)  

➢ A imagem da televisão está ruim. (exibição)  

➢ Assustou-se com a imagem no espelho. (reflexo)  

➢ Gostei da imagem da sua camiseta. (estampa)  

➢ A imagem do meu ex-namorado me deixando não me 

sai da cabeça. (recordação)  

➢ O fracasso é a imagem atual da educação brasileira. 

(símbolo)  

➢ Deus nos fez à sua imagem. (semelhança)  
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➢ Depois de posar nua, a atriz sujou sua imagem. 

(conceito)  

➢ Você está com uma imagem tão pálida. (semblante)  

➢ Escolha uma imagem no formato JPG. (arquivo)  

➢ Apenas com uma imagem visualizaremos se o osso está 

quebrado. (raio-x)  

➢ Não acredite naquilo que é somente uma imagem. 

(miragem)  

➢ Que linda imagem vemos desta sacada! (paisagem)  

➢ Confesso que a primeira imagem que tive de você não 

foi muito boa. (impressão)  

➢ A imagem dessa música é tão intensa. (comparações, 

metáforas e alegorias)  

 

A Imagem está presente em praticamente tudo à 

nossa volta: desde elementos físicos e psicológicos até 

irreais. Porém, o que nos interessa no momento é a Imagem 

na Estilística, ou melhor, a Imagem centralizada nas figuras 

de estilo, como notamos na última oração exemplificada 

acima. 

Para começar, assim como Fayard (s.a.), 

consideramos a Imagem como um subgrupo das figuras de 

palavras. Enquadram-se nela as figuras responsáveis por 

provocar a imaginação do leitor. A comparação, a metáfora 

e a alegoria são exemplos de figuras imagéticas. O mais 

interessante é que a Imagem, como subgrupo das figuras de 

palavras, abrange também a Imagem, como figura de 

linguagem. É uma hierarquia em que a classe superior recebe 

o mesmo nome da destacada. A Imagem, como figura de 
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linguagem, é irmã quase gêmea da Comparação, da Metáfora 

e da Alegoria. Tão parecida, é constantemente confundida e 

até esquecida por dificuldade em ser classificada.  

O que vimos tentar esclarecer, contudo, é que 

Comparação, Metáfora, Alegoria e Imagem têm 

características distintas (RIBEIRO, s.a.). Afirmamos, 

portanto, que a Imagem é a figura responsável por ilustrar 

algo, tomando por base um elemento secundário. A 

Imagem corresponde àquilo que não pode ser classificado 

nas demais figuras imagéticas, mas que, mesmo assim, 

estimula uma representação mental. Posto isso, ressaltamos 

que a Imagem pode ser dividida em Simples, Metafórica e 

Simbólica (CEIA, s.a.).  

A Imagem Simples ilustra por meio de sentido mais 

literal do que figurado. Ela reforça uma tese, limitando a 

imaginação, por meio de algum critério. Para clarear as 

ideias, usamos como exemplo o fragmento abaixo:  

  

• A bolsa por fora: Era amarela. [...] Mas não era um 

amarelo sempre igual: Às vezes era forte, mas depois 

ficava fraco (NUNES, 1982, p. 27). 

  

Como numa Comparação, temos, nesse caso, dois 

elementos: a bolsa como X, e a cor amarela como Y – este, 

limitando a imaginação. O leitor poderá imaginar o 

tamanho, o formato, o tecido e até mesmo os tons... mas a 

bolsa sempre será amarela. Em síntese, a Imagem Simples é 

exatamente isto: dois elementos, um como complemento do 
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outro, auxiliando na produção da imagem pela mente do 

leitor, com um esforço pequeno para assimilar o elemento 

Y.  

A Imagem Metafórica não se difere muito disso, 

porém o foco no elemento Y é maior, visto que, para isso, 

será necessário um esforço médio para representá-lo. 

Consideramo-la uma Metáfora sintetizada ou uma 

Comparação implícita.  

  

• Eu estava estonteada, e assim recebi o livro na mão. [...] 

Saí andando bem devagar. [...] Sei que segurava o livro 

grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o 

peito. [...] Não era mais uma menina com um livro: 

era uma mulher com o seu amante (LISPECTOR, 

2009, p. 183). 

  

Aqui, temos como elemento X a emoção da garota 

ao abraçar o livro, mas temos como elemento Y o fato de 

uma mulher que já ama. A relação entre eles é o sentimento 

de amadurecimento: abraçar o livro é como ter alguém que 

se ama conjugalmente nos braços. Não consideramos uma 

Comparação, já que não há o termo conectivo, tampouco 

uma Metáfora, pois ambas as partes estão evidentes. 

Classificamo-la como Imagem Metafórica.  

Por fim, temos a Imagem Simbólica, que apresenta 

as mesmas características do Símbolo. A distinção é que, 

enquanto o Símbolo é universal (pomba, para paz; cruz, para 

morte; espada, para luta), a Imagem Simbólica trata-se do 
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símbolo atribuído no momento, muitas vezes sem relação 

por similaridade. Vejamos o poema a seguir:  

  

• Anzóis e um abacaxi / o homem pôs na cabeça / e 

disse: vou refletir / de segunda até terça: / já voltei ou 

vou sair? (CAPARELLI, 1995, p. 49). 

  

Os anzóis e o abacaxi (Y) podem representar uma 

ferramenta capaz de clarear o raciocínio do personagem (X). 

A única certeza é que a Imagem Simbólica alimenta, sim, a 

imaginação do leitor. O esforço para compreensão desse 

elemento Y é maior, mas a poeticidade, também.  

  

4. As divisões da Metáfora 

A terceira irmã é a Metáfora. E, sem querer, 

acabamos de fazer uso dela. De longe, a figura de linguagem 

mais complexa, a Metáfora é “uma transferência de 

significado pela semelhança das imagens” (FAYARD, s.a.). 

A Metáfora “corresponde a uma associação comparativa 

entre duas realidades, entre duas ideias, mas coladas uma à 

outra sem quaisquer elementos que explicitem essa 

associação” (RIBEIRO, s.a.).  

A Metáfora é basicamente composta por uma 

comparação com conectivo implícito. Notamos que há o 

elemento X (este, muitas vezes, elíptico) e o elemento Y, 

mas não percebemos o que é que os une; apenas sabemos 

que o conector está ali. Mais profunda que a Imagem, a 
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Metáfora não tem por mérito somente projetar uma 

representação mental, mas também estimular o nível de 

interpretação do que está sendo expresso. Metaforizar é 

analisar a fundo dois elementos e colher, dali, suas 

similaridades.  

Segundo J. V. Jensen, em seu artigo intitulado 

Metaphorical Constructs for the Problem-solving Process (1975 apud 

ABREU, 2006), a Metáfora se divide em cinco grupos: 

restauração, percurso, unificação, criativas e naturais. Estes, 

por sua vez, se dividem em subgrupos específicos. Para 

exemplificá-los, Jensen faz uso de textos jornalísticos, bem 

como Ramos (2006), em sua tese de doutorado, as recria e 

as aponta nos discursos de Lula; mas notamos que também 

é possível encontrá-los na literatura brasileira, inclusive, na 

infantojuvenil. 

 

4.1. Metáforas de restauração 

As metáforas de restauração se referem às 

estratégias de reparação. São as metáforas médicas (Já estou 

vacinado contra sua inveja), de roubo (Você é a garota que furtou 

meu coração), de conserto (Preciso passar uma massa corrida nesse 

episódio) e de limpeza (Varra seus problemas para longe daqui).  

A metáfora médica contida no fragmento seguinte 

mostra o sentido figurado da dor. Ela não é tratada como 

algo que fere e precisa de analgésicos, mas como um 

instrumento de revolta. Ainda que não seja a dor real, é uma 

perturbação que necessita de reparo.  
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• Até hoje, todas as mulheres que conheci na minha vida, 

principalmente as adultas, são tontas que dói (ÍNDIGO, 

2001, p. 63). 

  

O trecho a seguir contém uma metáfora de roubo. 

No entanto, não faz referência à atitude criminosa. Roubar, 

neste caso, ainda que signifique ocupar-se de algo que 

pertencia a outro, não condiz com um crime, e sim com uma 

circunstância do acaso.  

  

• Combati gigantes terríveis, e exércitos – mas o maldito 

mágico Freston sempre me roubou a maior parte das 

glórias (LOBATO, 1982, p. 41). 

  

A próxima passagem concentra em si uma metáfora 

de conserto. Ela não representa uma situação em que foi 

necessário cimento, tijolos e ferramentas para execução da 

tarefa, mas gera a ideia de reforma.  

  

• Então a linda filha do rei atirou-se na água de braços 

abertos, estilhaçando o espelho em tantos cacos, tantas 

amigas que foram afundando com ela, sumindo nas 

pequenas ondas com que o lago arrumava sua superfície 

(COLASANTI, 1979, p. 29). 

  

Já a metáfora de limpeza nos sugere tirar os 

empecilhos de algo. No excerto abaixo, não há intervenção 

de panos, rodos e alvejantes, mas a intenção é de tirar a 
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sujeira. A garganta, no caso, é o que precisa estar em 

perfeitas condições.  

  

• Daí dona Ofélia tossiu, limpou a garganta e continuou 

(MUNIZ, 2002, p. 11). 

  

No caso das metáforas de percurso, estas 

compreendem os termos que têm relação com trajetos. 

Encaixam-se nesse grupo as metáforas de percurso em terra 

(Essa dúvida me deixou numa encruzilhada), de percurso no mar 

(Afoguei-me numa maré de ideias), de percurso aéreo (Investiu 

tanto que o negócio decolou) e de cativeiro (Virei um escravo da 

estilística).  

A metáfora de percurso em terra se utiliza de 

expressões utilizadas ao percorrer espaços. No trecho a 

seguir, notamos que a palavra caminho não está 

representando uma trilha, mas as etapas que uma pessoa tem 

de enfrentar para alcançar suas metas.  

  

• — Se meteram no caminho do homem. E isso não é 

bom. Não é nada bom (CARR, 1992, e-book). 

 

A metáfora de percurso no mar figura desde um 

mergulho nas páginas de um livro até o naufrágio da 

educação no país. No próximo fragmento, existe a relação 

entre uma jornada marítima e o corriqueiro fato de utilizar 

a internet.  
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• [...] estou perdido na Internet, fui fisgado pela rede, não 

encontro a saída. Maldita hora em que inventei de 

navegar por esses lados (CUNHA, 2007, p. 10-11). 

  

A metáfora de percurso aéreo compreende as 

expressões referentes às trajetórias realizadas no ar. No caso 

do trecho a seguir, o verbo voar deixa de ter o significado 

denotativo. A maneira como o personagem saiu, altamente 

veloz, equipara-se a um voo.  

  

• Terminei então de tomar o café, tomei um banho rápido 

e saí voando pra escola (GOMES, 2003, e-book). 

  

Quanto à metáfora de cativeiro, podemos resumir 

que ela apreende o que for possível. No exemplo a seguir, 

não houve construção de cercas, paredes ou muralhas, 

porém expressa a ideia de que a personagem ficou sem 

saída.  

  

• Mas as freiras resolveram a questão e cercaram a madre 

com tantos pedidos que ela acabou concordando 

(POLIANA, 2001, p. 70). 

  

No grupo das metáforas de unificação, enquadram- 

-se as metáforas cujo elemento X abordado tem mais 

relação com o elemento Y do que características próprias. 

Pertencem a esse grupo as metáforas de parentesco (A 
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Comparação é irmã da Metáfora), pastorais (Abençoado seja aquele 

que me devolveu a carteira) e esportivas (Chutei tudo na prova).  

As metáforas de parentesco são relacionadas com a 

família. No fragmento a seguir, os cachorros são vistos 

como irmãos do ser humano. Obviamente, não são parentes 

no sentido real, filhos da mesma mãe, mas são assim 

comparados por pertencerem ao grupo dos animais.  

  

• De qualquer maneira, sobrenome de bicho é sempre uma 

homenagem que o homem presta aos seus irmãos 

irracionais (LESSA, 2001, p. 14). 

  

Não muito diferente, é a metáfora pastoral. 

Entretanto, neste subgrupo, os termos têm relação com a 

religiosidade. O trecho seguinte mostra a função do termo 

angelical para expressar algo belo, sem ligação com o anjo, o 

ser espiritual do qual derivou essa expressão.  

  

• Seus cabelos castanhos lhe davam um ar angelical, e 

seus olhos verdes eram repletos de emoção – quando 

não estava com raiva (MACHADO, 2009, p. 8). 

  

Para finalizar as metáforas de unificação, existem as 

metáforas esportivas. Estas se utilizam de expressões 

enraizadas no ramo dos esportes. No próximo excerto, 

recordes e medalhas são recursos utilizados para exagerar a 

situação. Eis uma metáfora hiperbólica.  
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• Inês aproveita, vai ao confessionário, bate o próprio 

recorde de permanência e volta com um sorriso 

equivalente à medalha de ouro em pureza da alma (...) 

(COSTA, 1997, p. 45). 

  

Partindo para o próximo grupo, das metáforas 

criativas, notamos que elas são formas que o autor encontra 

para relacionar dois elementos não muito semelhantes. É o 

caso das metáforas de construção (Você é o pilar da minha 

vida), de tecelagem (Acordei com o estômago costurado), de 

compositor ou composição musical (Estava encorajado, mas, 

na hora, desafinei) e de lavrador (Pesquisando, colhi bons frutos).  

Vemos a metáfora de construção como um tipo que 

pode ser facilmente confundido com a metáfora de 

conserto, já que ambas fazem uso de termos pertencentes à 

construção civil. A diferença está no fato de que, enquanto 

a metáfora de conserto foca no reparo de uma situação, a 

metáfora de construção se preocupa com a formação da tal. 

No fragmento abaixo, os pregos são vistos como ferramenta 

para manter o personagem estático. Neste caso, ela poderia 

até ser confundida com a metáfora de cativeiro, se não fosse 

o fato de que ele não ficou preso por força alheia, e sim em 

função dos acontecimentos.  

  

• Fiquei pregado no chão com o coração batendo na 

garganta e comecei a sentir os joelhos dobrando e caí no 

chão balbuciando: (...) (CARRARO, 2006, p. 52). 
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A metáfora de tecelagem tem a visão de uma 

sociedade totalmente têxtil. O excerto a seguir mostra 

exatamente isto: os funcionários de um hotel sendo 

comparados a um pedaço de pano que pode ser cortado e 

transformado em retalhos.  

  

• Cortei os que só funcionam no período noturno, já que 

tudo aconteceu de dia. / — Eu cortaria os empregados 

mais novos (REY, 2005, p. 53). 

  

Na mesma linha de poeticidade, é a metáfora de 

compositor ou composição musical, abordando temas 

como canto, melodia e, não obstante, a dança. O exemplo 

seguinte faz uso deste tipo de metáfora na gíria.  

  

• O menino foi, sujou, saiu quebrando, mas dançou. Foi 

pego (LAGO, 2009, p. 10). 

  

E também há a metáfora de lavrador, encontrada 

sempre que o texto trouxer imagens ligadas ao cultivo e à 

agronomia. O excerto abaixo apresenta o curioso caso do 

verbo plantar. Da mesma forma que se planta uma flor, 

fincando suas raízes na terra, uma pessoa se planta, 

posicionando-se rigorosamente em um lugar.  

  

• Então, se planta na frente dela, tira o boné como se 

fosse um chapéu de plumas, encosta no coração e diz um 

troço mais ou menos assim (STRAUSZ, 2003, p. 27). 
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Por fim, temos o grupo das metáforas naturais, 

responsáveis por tratar de todo elemento que o homem é 

capaz de observar na natureza. Fazem parte deste grupo as 

metáforas claro-escuro (A escuridão do destino o chamava), de 

fenômenos naturais (Estou com uma ideia para lá de tempestuosa) 

e biológicas (Cuidado com Diana, aquela víbora peçonhenta).  

A metáfora claro-escuro provoca o jogo de imagens 

luz & sombra. No excerto seguinte, vemos a luz 

simbolizando a vida. Só não a classifico como Imagem 

Simbólica, pois o poder metafórico é maior, visto que 

apresenta um grau de similaridade ponderoso.  

  

• Até os dias são de vida ou de morte. Umas vezes, é a luz 

dançando sobre as flores, laços de luz nos ramos, 

rendas de luz nas águas, pulseiras de luz pelo chão 

(MEIRELES, 2003, p. 152). 

  

A metáfora de fenômenos naturais é autoexplicativa. 

No fragmento coletado como exemplo, a personalidade da 

personagem é relacionada com a feracidade de um furacão 

e há, neste caso, a substituição de seu ser (pessoa, mulher) 

por tal fenômeno. É o que consideramos uma metáfora 

metonímica. Metáfora, pois provoca uma imagem; e 

Metonímia, porque há uma troca (aspecto físico pela 

personalidade) e pode ser categorizada como figura 

substitutiva.  
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• O furacão que atendia por dona Nenê tinha a mania de 

arrastar os móveis pela casa inteira, sem deixar um único 

objeto no mesmo lugar (VIEIRA, 1997, p. 9). 

  

Por último, temos a metáfora biológica. Esta faz 

uma associação entre seres humanos e animais, dando 

características destes àqueles. O exemplo escolhido mostra 

a relação entre a brutalidade de um garoto e a agressividade 

de um boi. Alegamos não ver diferença entre a metáfora 

biológica e o Zoomorfismo.  

  

• Olhei para Branco. A expressão bovina e o passo 

arrastado, indo para a cama dele (KUPSTAS, 2003, p. 

112). 

  

Em poucas palavras, a Metáfora diz aquilo que 

deveria ser dito, mas de uma maneira mais fantasiosa e 

poética.   

 

5. O maravilhoso mundo da Alegoria  

Todo mês de fevereiro, ouvimos o nome desta 

quarta irmã: Alegoria. A escola de samba inovou nos carros 

alegóricos; Tiraram nota dez no quesito alegoria... Afinal, qual a 

relação do Carnaval com essa figura de linguagem? Segundo 

Lausberg (1976 apud FERNANDES, 2009), “a alegoria é a 

metáfora continuada como tropo de pensamento, e consiste 

na substituição do pensamento em causa por outro 
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pensamento, que está ligado, numa relação de semelhança, 

a esse mesmo pensamento”.  

A Alegoria, grosso modo, é um conjunto de 

metáforas, imagens e comparações, formando assim uma 

produção totalmente fantasiosa, sem vínculo com a 

denotação. Só percebemos a realidade se compreendermos 

o que o texto quer nos transmitir. No Carnaval, o termo 

alegoria é utilizado para ilustrar a expressão do maravilhoso. 

Os enfeites são a imagem do fantástico, do encanto 

carnavalesco. 

A Alegoria, como figura de estilo, está presente em 

ditados populares, provérbios, fábulas e parábolas. Quando 

uma Alegoria é convincente a ponto de se acreditar nela, 

esta passa a ser chamada de Mito. O exemplo mais comum 

é a Alegoria da Caverna, de Platão, uma história sobre a 

ignorância do homem, que passou a ser conhecida como 

Mito da Caverna.  

O fragmento a seguir é um exemplo de Alegoria que 

pode ser encontrada na literatura infantojuvenil. É a história 

de um garoto envolvido com drogas que precisa superar 

essa barreira. A situação é representada por um pássaro que 

precisa atravessar uma vidraça.  

  

• O pássaro vem voando e bate contra uma vidraça: é um 

beija-flor, e fica pairando no ar, minúsculo helicóptero...  

Olha à sua frente e vê outro pássaro, igual a ele. Então 

agora são dois que pairam no ar. De um lado, o pássaro 

verdadeiro, do outro, o pássaro refletido na vidraça. O 
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pássaro real não sabe disso e continua ali, curioso, 

tentando alcançar o reflexo de si mesmo.  

Assim fica por longo tempo... o tempo que consegue 

suportar. Porém não desiste, quer alcançar o 

companheiro que é tão agitado e curioso quanto ele.  

Acima do pássaro, a vidraça tem aberturas laterais. Se 

voasse mais alto, encontraria a passagem para ele e para 

o outro que ele julga estar preso.  

Mas ele não faz isso. Apenas tenta ultrapassar a barreira 

que o impede de chegar ao companheiro.  

O pássaro é prisioneiro da sua própria ilusão. Da sala 

onde o observo – torturado e infeliz, debatendo-se já 

extenuando –, grito:  

– Voe, voe, para o alto, para o alto! – Tento, de todas as 

formas, indicar-lhe o caminho...  

Para mim parece tão simples, tão fácil. Mas será que ele 

me entende? O que sei da linguagem dos pássaros?  

Vai depender mais dele que de mim. Só mudando o curso 

do voo transformará o seu destino: que pode ser, como 

agora, uma dura vidraça; mas talvez seja... o espaço 

infinito!...  

(NICOLELIS, 2003 p. 103). 

  

Por ser totalmente fantasiosa e trazer uma ligação 

implícita com a realidade, consideramos a Alegoria uma das 

figuras de linguagem que mais exigem da imaginação do 

receptor. 
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6. Figuras imagéticas & literatura infantojuvenil  

 Após apresentar as irmãs da família imagética, 

definindo-as e exemplificando-as com excertos retirados de 

obras da literatura infantojuvenil brasileira, concluímos que 

esse recurso estilístico está fielmente presente no gênero, o 

que mostra que é capaz de existir muita riqueza literária nos 

textos destinados a crianças e adolescentes. Também 

concluímos, por meio dos fragmentos literários, que existem 

notáveis diferenças entre as quatro figuras de linguagem 

estudadas, devido à intensidade da produção imagética, 

comparando o texto escrito e a imagem projetada na mente 

humana.  
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CAPÍTULO III 

Narrativa, estilo e websérie juvenil 

 

 

1. Websérie, uma narrativa em cápsulas  

Segundo Aeraphe (2013), após ser mencionada pela 

primeira vez em um ensaio a respeito das novas narrativas 

audiovisuais desenvolvido pelos pesquisadores espanhóis 

Nuria Romero e Fernando Centellas, a websérie teve seu 

conceito renovado na obra Cultura da Convergência, de Henry 

Jenkins, na qual os autores discorrem sobre a narrativa 

transmídia e sua relevância no mundo pós-moderno.  

De forma simplificada, a websérie é uma narrativa 

audiovisual composta por episódios que são periodicamente 

lançados na internet e que podem ser acessados a qualquer 

momento e por qualquer computador ou aparelho com 

acesso on-line – ou seja, “as webséries nada mais são do que 

a fórmula clássica das séries televisivas aplicadas ao universo 

multiplataforma da internet”. (AERAPHE, 2013, p. 24).  

Cápsula, por exemplo, é uma websérie brasileira de 

ficção científica idealizada por Thalles Cabral – na época, 18 

anos e aluno da Academia Internacional de Cinema – numa 

                                                           
 Capítulo originado de estudo prévio publicado em: 

HERGESEL, J. P. A websérie como Cápsula estilística: os recursos 
expressivos comprimidos em uma webnarrativa juvenil de ficção 
científica. In: INTERPROGRAMAS DE MESTRADO, 9., 2013, São 
Paulo, SP. Anais.... São Paulo, SP: Faculdade Cásper Líbero, 2013. v. 1. 
p. 1-15. 
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coprodução da Blasé Filmes com a Inluzzio, entre setembro 

e dezembro de 2012. Além de criador, roteirista e diretor, 

Thalles também atua como protagonista, ao lado da também 

pós-adolescente Larissa Ribeiro. É uma websérie feita por 

jovens e, sobretudo, para jovens.  

Isso desperta ainda mais interesse, visto que, 

acompanhando Canclini (2008, p. 53), “a fala e a escrita dos 

jovens caracterizam-se por modulações linguísticas 

compartilhadas, apresentam códigos estilísticos e de 

autorreconhecimento semelhantes”, bem como a 

comunicação juvenil caracteriza-se pelas “formas que os 

adolescentes e jovens adultos escolhem para decidir quando 

e onde ser acessíveis, articular disponibilidade social e 

intimidade e transmitir mensagens que não se animam a 

dizer cara a cara” (p. 53).  

Dividida em seis episódios, a websérie narra a 

história de Pedro e Clara, jovens de 19 anos e estudantes 

universitários – ele, em Jornalismo; ela, em Direito. Ambos 

se submetem a uma entrevista de emprego na agência de 

publicidade Milênio, mas são estrategicamente sequestrados 

pelos funcionários que, na verdade, são enfermeiros e 

seguranças de um laboratório farmacêutico.  

Os dois ficam trancafiados em um cômodo, sendo 

espionados por uma câmera e recebendo, esporadicamente, 

a visita de uma das enfermeiras, que lhes leva comprimidos 

para a dor de cabeça e tontura que passam a sentir. Sem 

saber, ambos se tornam cobaias de um experimento que 

consiste em criar uma doença (Síndrome I.D.) responsável 
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por, entre tantos sintomas, ocasionar uma crise de 

identidade.  

A intenção do laboratório farmacêutico é 

desenvolver um vírus infectocontagioso cuja cura é 

desconhecida; assim, podem lucrar com as vendas do 

medicamento Billium, que promete resolver os problemas 

de crise de identidade, mas na verdade só alivia as dores e 

os sangramentos. Em suma, o desfecho da narrativa aborda 

uma crítica visível ao capitalismo, em que o dinheiro se 

torna mais relevante do que o próprio ser humano.  

Assim, essa websérie, cumprindo o papel de uma 

boa narrativa de ficção científica, 

 

[...] consegue nos mostrar um universo diferente [...], 
mesmo que faça com que a dúvida surja a ponto de não 
sabermos se o que está escrito é realmente ficção ou se 
passamos a acreditar que a narrativa não é uma realidade 
tão distante. (ROCHE, 2013, p. 32-33).  

 

A sociedade, da forma como é apresentada, sintetiza 

um conjunto simples de interações humanas alocada nos 

padrões pré-estabelecidos, concentrado em normas e 

valores. Ainda compartilhando a visão de Roche (2013), 

aplica-se aqui a visão de Karl Marx, de uma sociedade 

heterogênea, composta por classes sociais que se mantêm 

com base em ideologias dos possuidores do poder de 

controle dos meios de produção, isto é, as elites.  

A narrativa em si faz uso do tempo psicológico, 

abusando de flashbacks e mesclando realidade e alucinação, 
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para construir a história. Além disso, uma estratégia 

estilística interessante para despertar a curiosidade do 

espectador foi utilizar apenas uma frase de efeito para criar 

a sinopse dos episódios (CÁPSULA, 2012): 

 

• 1x01 – Trancados (Piloto): Chegou a hora. A vida deles 

nunca mais será a mesma.  

1x02 – Contato: As coisas estão piorando para Pedro e 

Clara.  

1x03 – Milênio: Eles não podem mais voltar atrás.  

1x04 – Seleção: Como tudo começou...  

1x05 – Síndrome I.D.: Pedro e Clara têm um plano.  

1x06 – Déjà vu: O efeito da Cápsula.  

 

As frases de efeito, além de aguçarem o interesse do 

espectador e facilitarem a leitura do texto escrito verbal – a 

brevidade é um fator predominante das narrativas nos 

tempos atuais, segundo Benjamim (1994) –, funcionam 

como cápsulas, porções superdiminuídas do enredo, em que 

ficam comprimidas as principais informações do respectivo 

episódio.  

Ao utilizar a metalinguagem como função estilística 

na descrição dos vídeos, a identidade da websérie é 

reforçada. Temos, portanto, a cápsula como assunto central 

da trama (o remédio para amenizar os sintomas da doença 

criada em laboratório), no cenário (os personagens ficam 

confinados em um pequeno cômodo) e também na parte 

externa (forma utilizada ao resumir os episódios).  
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O elemento mais interessante desta websérie, além 

da narrativa em si, é o fato de ter um jovem em sua 

produção. Como aluno do curso Filmworks, promovido 

pela Academia Internacional de Cinema (AIC), Thalles 

Cabral assumiu o posto de criador (ao lado de Larissa 

Ribeiro), roteirista, diretor, produtor e ator principal. Para 

compreender melhor a relação do jovem como realizador 

de uma obra audiovisual, discutimos um pouco o processo 

de produção dessa narrativa.  

  

2. O jovem como produtor audiovisual 

A Comunicação entende por jovem todo aquele 

inserido na faixa etária de 15 a 24 anos de idade, grupo 

representado por cerca de 35 milhões de brasileiros 

(MATTOS, 2010), em estimativa realizada no ano de 2010. 

“A mídia tem concentrado crescente atenção dirigida aos 

jovens nos últimos anos, oferecendo-lhes produtos com 

conteúdos específicos e cada vez mais segmentados, 

levando em conta a heterogeneidade desse grupo” 

(MATTOS, 2010, p. 135). 

O jovem, por sua vez, tem deixado de ser apenas o 

alvo, a recepção, o consumidor, e passado a agir como 

realizador, processador, criador de produtos midiáticos 

(principalmente, conteúdos na hipermídia), configurando 

um exemplo de diversidade. Uma amostragem desse 

fenômeno é a websérie Cápsula, cujo principal produtor, 

Thalles Cabral, tinha 18 anos durante o processo de criação.  
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Em entrevista cedida ao portal TeleSéries 

(CARLOMAGNO, 2012), Thalles contou que a ideia de 

Cápsula surgiu em 2011, quando Larissa Ribeiro (coautora) 

e ele se reuniram e fizeram um brainstorming, registrando 

tudo que pensavam. Desejavam criar algo no gênero 

suspense ou ficção científica, por serem temas com os quais 

se identificavam.  

Inspirado por Lost e Fringe, Thalles escreveu um 

episódio piloto cuja extensão permitiu que, posteriormente, 

com o amadurecimento das ideias, esse original se derivasse 

nos seis episódios da primeira temporada, sendo que cada 

um dos episódios passou por cerca de três tratamentos antes 

de chegar à versão final. 

O trabalho de roteirização durou cerca de seis meses 

e, então, iniciou-se a pré-produção da parte audiovisual, que 

levou aproximadamente duas semanas. Com uma equipe 

formada por alunos de cinema da Fundação Armando 

Alvares Penteado (FAAP) e da Academia Internacional de 

Cinema (AIC), a maior dificuldade encontrada foi o espaço 

para locação (sala vazia e sem janelas) – problema 

solucionado poucos dias antes da data prevista para o início 

das gravações.  

Em entrevista à própria AIC, Thalles explicou o que 

o levou a produzir a websérie: 

  

Foi uma alternativa que encontrei por essa área do 
audiovisual fazer parte de um sistema muito restrito, no 
qual os iniciantes não têm chance. O primeiro episódio 
foi lançado no dia 13 de setembro com o intuito de 
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observar a repercussão que teria. Como o retorno foi 
positivo, a websérie se solidificou e atraiu a atenção da 
Inluzzio Produções que, em um contrato de coprodução 
com nosso selo — Blasé Filmes —, topou bancar a 
primeira temporada completa de Cápsula, com seis 
episódios. (ACADEMIA, 2013, p. 1).  

  

Thalles também vê as novas mídias como uma 

oportunidade a quem está começando no audiovisual: “Tudo 

nesse universo da internet ainda é incerto, o que é ótimo. Temos isso a 

nosso favor, ela ainda está sendo descoberta. E, além disso, é 

completamente acessível, tanto para assistir quanto para disponibilizar 

projetos na rede. Todos podem criar.” (ACADEMIA, 2013, p. 1).  

Para esta pesquisa, Thalles Cabral ofereceu uma 

entrevista exclusiva (cf. Apêndice B), na qual revelou alguns 

aspectos pensados durante a produção do roteiro e da parte 

audiovisual, propriamente dita: “No final de 2011, eu e Larissa 

Ribeiro, amiga e atriz, decidimos que iríamos criar uma websérie. 

Começamos a fazer reuniões, brainstormings e, a cada encontro, íamos 

definindo algo sobre o projeto”. Além disso, ainda comentou 

sobre o processo de interação com o público e das 

expectativas atingidas, levando em consideração a recepção.  

 

3. Destrancando a linguagem de “Trancados” 

Após a apresentação da parte técnica da websérie 

Cápsula e da figura do jovem como responsável pela 

produção, apresentamos uma leitura do estilo aplicado na 

narrativa da sequência inicial do primeiro episódio (dos 

0'06" aos 3'41"), levando em consideração os estudos sobre 
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linguagem cinematográfica (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 

2002) e sobre recursos estilísticos (SUHAMY, 1994).  

  

• Sequência inicial do primeiro episódio de Cápsula: Clara e 

Pedro acordam na cápsula.  

• Duração da cena: 3'36". 24 planos.  

• Resumo da sequência — Clara acorda e percebe que está 

em um lugar desconhecido. Tenta sair, mas percebe que 

a porta está trancada. Entra em desespero e percebe que 

há um garoto (Pedro) com ela no cômodo. Pedro 

desperta, pergunta onde está e Clara diz que também 

não sabe. Ele tenta abrir a porta sem sucesso e nota que 

está com uma pulseira de identificação. Pergunta se 

Clara também tem uma. Ela entra novamente em 

desespero e começa a esmurrar a porta e a pedir por 

socorro.  

• Descrição dos planos da sequência — Os planos curtos são 

focados em um único personagem, enquanto os planos 

longos direcionam a narrativa para o diálogo entre 

ambos. Os planos médios servem como recurso para 

apresentar a situação ao espectador de uma forma não 

muito rápida, nem muito vagarosa, funcionando como 

forma de estabelecer um contato de identificação, de 

criar um vínculo com o público.  
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PLANO 1 [0'06" – 0'24"]. 19" (médio)  

➢ Trilha de imagem — Plano detalhe nos cabelos de Clara; 

movimento da câmera para a direita, com foco 

embaçado, enquadrando as sobrancelhas, os olhos 

fechados e o nariz; movimento leve de câmera, 

captando a abertura dos olhos; foco nítido, 

apresentando a movimentação dos globos oculares e o 

franzimento da testa; movimento da câmera para a 

direita.  

➢ Trilha sonora — Silêncio total durante a introdução da 

cena. Som off: entrada de uma música de suspense.  

➢ Interpretações estilísticas — A opacidade da câmera, no 

início, remete ao olhar embaçado da personagem, como 

quem acaba de acordar. O movimento dos olhos e o 

franzimento da testa indicam o estranhamento por não 

reconhecer o lugar em que está. Em se tratando de 

figuras de estilo, podemos mencionar que há o uso de 

uma imagem impressiva ou hipotética, aquelas 

responsáveis por gerar uma ilustração na mente do 

espectador, sem que seja necessário dizer objetivamente 

o que está acontecendo ou deixando de acontecer.  

  

PLANO 2 [0'25" – 0'45"]. 21" (médio)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo em Clara deitada 

sobre o lado esquerdo, vestindo uma camiseta branca; 

movimentação dos braços para conseguir apoio no piso 

de madeira e tentar se levantar; mãos levadas à cabeça e 

testa franzida; Clara senta-se. Câmera fixa.  
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➢ Trilha sonora — Som in: suspiros ofegantes; contato da 

mão com o piso. Som off: continuidade da música de 

suspense.  

➢ Interpretações estilísticas — Os dedos apoiando a têmpora 

e o franzimento da testa remetem a uma suposta dor de 

cabeça. Novamente, há a presença de uma imagem 

impressiva ou hipotética.  

  

 PLANO 3 [0'46" – 0'54"]. 9" (médio)  

➢ Trilha de imagem — Plano detalhe na parte alta da porta 

cinza e metálica, revelando a parede de tijolos à vista ao 

redor; imagem embaçada tornando-se nítida; 

movimentação de câmera até centralizar a fechadura.  

➢ Trilha sonora — Som fora de campo: suspiros ofegantes. 

Som off: continuidade da música de suspense.  

  

PLANO 4 [0'55" – 0'59"]. 5" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano de meio conjunto, 

apresentando (por trás) Clara sentada de frente para a 

porta; o piso ocupa o maior espaço no enquadramento. 

Clara, descalça e com calça comprida azul-escuro, 

levanta-se e corre até a porta. Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: continuidade da música de 

suspense.  

 

PLANO 5 [1'00" – 1'07"]. 8" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano detalhe no braço direito de 

Clara e sua movimentação para tentar abrir a porta; três 
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descidas na maçaneta e um soco na porta com o punho 

direito; Clara encosta-se na porta e vira o corpo. Câmera 

fixa.  

➢ Trilha sonora — Som in: barulho da maçaneta sendo 

forçada; contato do punho com a porta metálica; 

suspiros ofegantes; ruído da camiseta esfregada na 

porta. Som off: continuidade da música de suspense.  

➢ Interpretações estilísticas — A repetição no movimento de 

tentativa para abrir a fechadura corresponde à figura de 

estilo chamada epizeuxe e tem a função de enfatizar a 

situação, ou seja, confirmar de forma máxima que a 

porta estava trancada e que não havia por onde escapar.  

  

PLANO 6 [1'08" – 1'19"]. 12" (médio)  

➢ Trilha de imagem — Plano geral centralizando Clara 

encostada à porta e com olhar assustado; movimento da 

mão direita para afastar o cabelo do olho. Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Silêncio. Som off: entrada de uma nova 

música de suspense.  

  

PLANO 7 [1'20" – 1'38"]. 19" (médio)  

➢ Trilha de imagem — Plano médio contraplongê, 

aproximando a parte do ombro direito de Pedro, 

ocupando a metade inferior do enquadramento, e 

distanciado, no canto esquerdo, Clara encostada à porta. 

Clara avança três passos. Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: continuidade da música de 

suspense.  
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➢ Interpretações estilísticas — A aproximação por parte de 

Clara, indicada pelos passos sequenciais na direção do 

garoto, pode ser compreendida como uma gradação em 

clímax, representando certa adrenalina ao avizinhar-se 

do alvo.  

  

PLANO 8 [1'39" – 1'57"]. 19" (médio)  

➢ Trilha de imagem — Plano médio plongê, enquadrando o 

cruzamento das paredes do fundo e apresentando Pedro 

deitado sobre o lado direito com o braço direito sobre o 

abdômen; no canto esquerdo inferior, parte da traseira 

da cabeça de Clara. Pedro está trajando uma roupa 

semelhante à de Clara e também se encontra descalço. 

Clara avança um passo; Pedro abre os olhos; Clara 

recua. Pedro observa o ambiente e se senta. Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: continuidade da música de 

suspense.  

➢ Interpretações estilísticas — Como no plano anterior, o 

passo adiante de Clara representa um clímax, uma 

aproximação maior, enquanto o recuo caracteriza-se 

pelo anticlímax, um afastamento do alvo.  

  

PLANO 9 [1'58" – 2'33"]. 36" (longo)  

➢ Trilha de imagem — Plano americano, focalizando Pedro 

sentado na metade esquerda do enquadramento; 

movimentação de câmera para acompanhar Pedro 

levantando-se; Pedro é exibido de perfil, no canto 

esquerdo (um sexto do enquadramento) com a sombra 
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projetada na parede. Pedro corre até a porta; a câmera 

acompanha; o rosto de Clara entra em cena; Pedro força 

a maçaneta. Pedro vira-se para Clara, volta o corpo e dá 

dois tapas na porta. A linha de cruzamento das paredes 

divide a tela: Clara, à esquerda, em plano próximo; 

Pedro, à direita, em plano médio. Pedro olha novamente 

para Clara e chacoalha a cabeça e os braços.  

➢ Trilha sonora — Som off: instrumento de sopro. Som in: 

presença de diálogos; Pedro: “O que aconteceu?”; Clara: 

“Tá trancada.”; barulho da maçaneta sendo forçada; 

Clara: “Tá trancada!”; Pedro: “Ah, é mesmo?”; dois tapas 

na porta metálica; Pedro: “Desculpa. Eu...”; Clara: “Tudo 

bem.”. 

➢ Interpretações estilísticas — A primeira fala acontece apenas 

com quase dois minutos de vídeo, o que faz aumentar a 

tensão, devido ao silêncio oral dos personagens. O 

diálogo faz uso, principalmente de interrogações 

(levantando questionamentos, dúvidas), epizeuxes 

(repetição com finalidade de enfatizar as informações) e 

reticências (frases incompletas). As imagens também se 

utilizam das epizeuxes, no momento em que Pedro tenta 

abrir a porta, tal como Clara já havia feito.  

  

PLANO 10 [2'34" – 2'37"]. 4" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo centralizando Pedro; 

a porta atrás e o interruptor à esquerda. Pedro observa 

o ambiente. Câmera fixa.  
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➢ Trilha sonora — Som off: instrumento de sopro. Som in: 

presença de diálogos; Pedro: “Que lugar é esse?”.  

➢ Interpretações estilísticas — Uso de outra interrogação.  

  

PLANO 11 [2'38" – 2'43"]. 6" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo em Clara de costas; 

Clara se vira e agita a cabeça para os lados. O 

cruzamento das paredes divide a tela: à direita, Clara; à 

esquerda, a sombra produzida. Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: instrumento de sopro. Som in: 

presença de diálogos; Clara: “Tô no mesmo barco que você”.  

➢ Interpretações estilísticas — Uso de uma metáfora 

desgastada, mas característica da linguagem juvenil.  

  

PLANO 12 [2'44" – 2'45"]. 2" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo centralizando Pedro; 

a porta atrás e o interruptor à esquerda. Pedro observa 

o ambiente. Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: instrumento de sopro. Som in: 

presença de diálogos; Pedro: “Faz tempo que a gente tá 

aqui?”.  

➢ Interpretações estilísticas — Uso de outra interrogação.  

  

PLANO 13 [2'46" – 2'57"]. 12" (médio)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo em Clara. O 

cruzamento das paredes divide a tela: à direita, Clara; à 

esquerda, a sombra produzida. Câmera fixa.  
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➢ Trilha sonora — Som off: instrumento de sopro. Som in: 

presença de diálogos; Clara: “Não sei! Eu... eu acordei um 

pouco antes que você”; respiração ofegante.  

➢ Interpretações estilísticas — Uso de outra reticência.  

  

PLANO 14 [2'58" – 3'02"]. 5" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo centralizando Pedro; 

Pedro desvia o olhar e encosta-se com seu lado direito 

na porta. Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: som de batidas.  

  

PLANO 15 [3'03"]. 1" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo em Pedro encostado 

à porta, observando a pulseira que tem no braço direito.  

➢ Trilha sonora — Som off: continuidade do som de 

batidas.  

  

PLANO 16 [3'04" – 3'08"]. 5" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano detalhe na pulseira do braço 

direito de Pedro; é possível ler: “FREITAS, Pedro. 47. 

MASC. AB+” inscrito em preto no fundo branco. Com 

o polegar e o indicador esquerdos, Pedro toca a pulseira. 

Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: continuidade do som de 

batidas.  

➢ Interpretações estilísticas — A inscrição na pulseira, 

indicando o nome completo do garoto (o sobrenome 

em caixa-alta seguido do primeiro nome em caixa-baixa, 
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separados apenas por uma vírgula, como em referências 

bibliográficas), o número do quarto em que ele está, o 

gênero sexual e o tipo sanguíneo, é outro exemplo de 

imagem impressiva ou hipotética, remetendo ao fato de 

que os dois adolescentes são provavelmente uma cobaia 

para um possível experimento.  

  

PLANO 17 [3'09"]. 1" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo em Pedro encostado 

à porta, segurando a pulseira e virando-se para sua 

esquerda. Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: continuidade do som de 

batidas.  

  

PLANO 18 [3'10"]. 1" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo, centralizando Pedro, 

segurando a pulseira e olhando para baixo. Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: continuidade do som de 

batidas. Som in: presença de diálogos; Pedro: “Você 

também tem?”.  

➢ Interpretações estilísticas — Uso de outra interrogação.  

  

PLANO 19 [3'11" – 3'12"]. 2" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo em Clara, 

apresentando o franzimento de testa. Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: continuidade do som de 

batidas. Som in: presença de diálogos; Clara: “Quê?”.  

➢ Interpretações estilísticas — Uso de outra interrogação.  
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PLANO 20 [3'13" – 3'16"]. 4" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo, centralizando Pedro; 

Pedro levanta o braço direito, olha para a frente (Clara 

fora de campo) e, em seguida, olha para a pulseira. 

Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: continuidade do som de 

batidas.  

  

PLANO 21 [3'17" – 3'23"]. 7" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo em Clara; Clara olha 

para seu braço direito, constata a presença da pulseira, 

segura-a com a mão esquerda e olha para a frente (Pedro 

fora de campo). Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: continuidade do som de 

batidas.  

  

PLANO 22 [3'24" – 3'26"]. 3" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo em Pedro, com olhar 

para a frente (Clara fora de campo). Câmera fixa.  

➢ Trilha sonora — Som off: continuidade do som de 

batidas.  

  

PLANO 23 [3'27" – 3'31"]. 5" (curto)  

➢ Trilha de imagem — Plano próximo em Clara, segurando 

a pulseira do braço direito com a mão esquerda; corre 

para a frente (porta fora de campo). Câmera fixa.  
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➢ Trilha sonora — Som off: continuidade do som batido. 

Som in: suspiros ofegantes e profundos; som dos passos 

pesados.  

  

PLANO 24 [3'32" – 3'41"]. 10" (médio)  

➢ Trilha de imagem — Plano americano, centralizando 

Pedro encostado à porta; Clara surge correndo, 

empurra-o e dá um tapa na porta. Pedro é apresentado 

de perfil, à esquerda, enquanto Clara dá várias batidas na 

porta com o punho direito. Travelling para a frente até 

as costas de Clara e fade out para entrar a vinheta de 

abertura.  

➢ Trilha sonora — Som off: continuidade do som batido. 

Som in: suspiros ofegantes; tapas na porta; presença de 

diálogos; Clara: “Socorro! Alguém me ajuda! Socorro, alguém 

me ajuda! Alguém!”. Os gritos continuam até o início da 

abertura (cena seguinte), colidindo com a música da 

vinheta.  

➢ Interpretações estilísticas — Uso de outras epizeuxes.  

  

Não foi possível identificar exatamente cada 

elemento da trilha musical utilizado na sequência; porém, 

nos créditos finais, é informado que todos os recursos 

sonoros possuem licença Creative Commons (essa licença 

permite que outros distribuam, remixem, adaptem ou criem 

obras derivadas, mesmo que para uso com fins comerciais, 

contanto que seja dado crédito pela criação original, 

conforme informações do site: http://creativecommons.org.br/).  



 

(77) 

São mencionados os seguintes autores: Bristol 

Stories, Chris Zabriskie, Dexter Britain, Larry Austin, 

Suonho, Thanvannispen.  

  

4. Para encerrar este momento... 

Após uma apresentação teórica de diferentes temas 

abordados neste artigo quanto à criação de narrativas 

juvenis (feita para o jovem e pelo jovem), especialmente as 

brasileiras de ficção científica, e da parte prática consistente 

em descrição e discussão da sequência inicial do primeiro 

episódio da websérie Cápsula, é possível abstrair ideias, até 

então conclusivas, derivada de três pontos de vista: da 

Comunicação, da Cultura, do Audiovisual.  

Do ponto de vista da Comunicação, temos o jovem 

como um sujeito em constante diálogo com outros jovens, 

com outras mídias e, inclusive, com a ficção. Ao termos a 

comunicação como ciência criada para combater a angústia 

provinda da ideia de que a morte é a única coisa certa na 

nossa vida (FLUSSER, 2008), o estilo juvenil de se 

comunicar, por meio das narrativas na hipermídia, cumpre 

com o papel de entreter e criar novos vínculos midiáticos.  

Do ponto de vista da Cultura, o jovem deixou de ser 

apenas um consumidor – ou coprodutor, em se falando de 

recriação pela interpretação (WOLFF, 1989) – da linguagem 

audiovisual e passou a ser realizador de narrativas do gênero, 

quebrando o senso comum de que apenas cineastas 

especializados e com titulação são capazes de produzir uma 
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obra com conteúdo, criatividade e qualidade, caracterizando 

um novo estilo na cultura juvenil.  

Do ponto de vista do Audiovisual, percebemos que 

o uso da câmera fixa e dos cortes secos são recursos usados 

em praticamente todos os planos, com a finalidade de 

aumentar o clima de desespero. Thalles Cabral confirma a 

intenção ao contar que “no início da temporada, quando eles ainda 

estão presos na sala, a câmera está paralisada, os planos são duros. 

Tudo isso para transparecer essa fobia, esse ambiente fechado, essa 

solidão” (cf. Apêndice B).  

Além disso, levando em consideração os recursos 

estilísticos, notamos a presença constante de imagens 

impressivas ou hipotéticas (mesmo sem dizer objetivamente 

o que ocorre com os personagens, os elementos presentes 

nas cenas permitem a interpretação), epizeuxes (repetições 

constantes com o objetivo de enfatizar a situação), 

interrogações (destacando a dúvida, o questionamento por 

estar em um local complemente estranho) e as reticências 

(indicando a incerteza das ideias).  

Por fim, encerramos este pensamento como uma 

contribuição aos estudos de Comunicação e Cultura, 

principalmente quanto a discussões sobre webséries 

brasileiras enquanto narrativas juvenis; a leitura estilística 

como metodologia para pesquisa qualitativa; e a interação 

juvenil sendo uma forma de diversidade que corrobora a 

visão de que o jovem contemporâneo não é apenas um 

consumidor, e sim um realizador.  
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APÊNDICE A 

Entrevista com Thalita Meneghim  

 

 
Fonte: Instagram (https://www.instagram.com/thalitameneghim/). 

Acesso em: 22 jun. 2018. 

 

Esta entrevista foi realizada em 03 de junho de 2013, via e-mail, 

com a atriz florianopolitana (e ídolo juvenil) Thalita Meneghim, 

protagonista da websérie A Vida de Mel e responsável por 

interpretar a personagem Melissa Berengher, fenômeno 

hipermidiático do contemporâneo. 

  



 

(82) 

Sua carreira como atriz se iniciou no teatro, inclusive 

por incentivo do seu pai, e depois você participou de 

uma série televisiva na afiliada catarinense da Rede 

Record. Você já era reconhecida pelos personagens 

que interpretava no palco ou passou a ter fãs depois 

que migrou para a televisão?  

Quando eu fazia somente peças teatrais, era muito raro uma 

pessoa vir me falar: “Nossa, você é aquela da peça tal?”. 

Aconteceu, sim, mas foram pouquíssimas vezes. Eu 

realmente comecei a ser conhecida a partir do momento que 

fui para a televisão e internet. Daí sim, na maioria dos 

lugares a que vou, sempre tem alguém que curte meu 

trabalho e que me reconhece.  

  

Diferentemente do teatro, que é uma mídia presencial 

e datada, e da televisão local, que se restringe a uma 

única região e a um determinado horário, a websérie 

pode ser visualizada a qualquer momento e em 

qualquer lugar que se tenha conexão com a internet. 

Como essa facilidade de acesso à sua imagem 

contribuiu para sua caracterização como ídolo juvenil 

em outras partes do país?  

A partir do momento em que não tem fronteiras, fica mais 

fácil atingir muito mais gente. A maior referência da Mel são 

exatamente os jovens em geral, então eu busco elementos 

que sejam mais universais e não exatamente de um lugar e 
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de outro. Na internet somos mais livres, para mostrar o que 

quisermos e assim, conquistar públicos que sejam da região 

ou até de outro país.  

  

A websérie A Vida de Mel foi seu primeiro trabalho em 

uma série on-line, cuja protagonista é uma 

personagem que já existia na televisão. De quem foi 

essa ideia de transição midiática? A recepção foi boa? 

Quais as diferenças entre a Melissa da série de 

televisão e a Melissa da websérie?  

A proposta de continuar com a personagem na internet 

depois da TV, foi do meu diretor e criador Phil Rocha. Ele 

me fez a proposta e eu, sem pensar duas vezes, aceitei. A 

recepção do primeiro episódio no YouTube foi um tanto 

quanto “estranha”. Teve muitas críticas que até me fizeram 

pensar em parar por ali. Porém, ao passar do tempo, as 

pessoas foram entendendo que aquela era só uma 

personagem, e não uma pessoa da vida real. Começaram a 

gostar muito e as pessoas que vieram criticar, passaram a 

curtir e acompanhar. Fiquei muito feliz! A Melissa da TV 

era parte de um contexto, tinha que seguir uma linha, uma 

história. Era limitada por que havia um enredo a ser seguido. 

Já a Mel da internet é totalmente livre pra seguir o caminho 

que quiser. Por isso temos várias coisas com ela: A Vida de 

Mel, Mel no Rio, Cara a Cara com Melissa, Vlog da Melissa, 

Loira de Mel, entre outros esquetes.  
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Ao final da 2.ª temporada de A Vida de Mel e também 

do especial Mel no Rio, os seus fãs demonstraram que 

sentiriam falta da personagem. Mesmo com você 

atuando como Roberta em Crises Inúteis de um 

Relacionamento Qualquer, os pedidos para que a Mel 

continuasse na ativa eram muitos, tanto que vieram os 

extras e o especial Cara a Cara com Melissa. Nesse 

momento, você sentiu que há uma distinção entre “fãs 

de Thalita Meneghim” e “fãs de Melissa Berengher”? 

Como você lidou com isso?  

De fato, as pessoas gostam muito da Melissa. Não me sinto 

ofendida com isso; pelo contrário, eu agradeço muito por 

ter um personagem meu que as pessoas querem sempre 

mais. Já com a Roberta, não acontece muito disso, as 

pessoas até curtem e sentem a diferença, mas não ficam 

falando: “Queremos mais Roberta...”. Mas eu adoro, 

independente da personagem. Se gostam de uma 

interpretação minha, me levam junto, são todas partes de 

mim.  

 

A Melissa, sua personagem mais aplaudida, ganhou 

vida própria: tem vlog, blog, conta no Twitter, perfil no 

Facebook, caixa postal... E os fãs realmente entram em 

contato com ela. Essa mistura de ficção e realidade 

preocupa você? Já aconteceu algo engraçado como o 
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de alguém acreditar na personificação da Melissa e se 

esquecer (ou até mesmo não saber) da existência de 

uma atriz, de uma produção e de um roteiro por trás de 

tudo?  

Com certeza! Muitas, muitas, muitas vezes. A maioria das 

pessoas não acreditou que aquilo era tudo pensado, 

combinado, decorado. Acreditavam realmente que a Melissa 

era uma pessoa (esquisita). Demorou para as pessoas 

realmente entenderem. De um outro lado, isso é muito legal, 

pelo menos pra mim. Mostra que realmente a Mel é viva e 

convence. No Facebook e no Twitter, as pessoas conversam 

“com a Mel” como se ela realmente existisse. E eu acho 

mágico! Incrível!  

  

Alguns webartistas receberam convites de grandes 

emissoras de televisão para estrelar novelas e seriados 

em divulgação nacional, como é o caso dos atores 

(contratados pela Rede Globo) Rodolfo Valente, 

protagonista da websérie Armadilha e que ganhou um 

papel em Malhação, e Thalles Cabral, protagonista da 

websérie Cápsula e que está no ar em Amor à Vida. 

Você já recebeu alguma proposta parecida? Acredita 

que, na televisão, sua consolidação como ídolo juvenil 

pode aumentar?  

Infelizmente ainda não recebi propostas grandes, de alto 

nível. Estou na espera, (risos). Mas estou curtindo o 
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momento, acredito no: “Se for pra ser, será.” Acredito, sim, 

que, se isso acontecer, muitas pessoas vão me apoiar e me 

acompanhar ainda mais.  

  

Durante a carreira teatral, você apresentou alguns 

musicais. Deixando de lado as músicas cantadas pela 

Melissa, você tem interesse em apostar na carreira de 

cantora? Se sim, quais são suas expectativas quanto a 

isso?  

Tenho interesse em aprender, fazer aulas de canto e saber 

das técnicas para quando eu precisar. Mas não tenho 

vontade de ser cantora, não, nem tenho expectativas quanto 

a isso.  

  

Há estudos que comparam a figura do ídolo à de um 

deus terreno. Você já chegou a receber cartas e/ou  

e-mails de fãs que sacralizavam você? E cartas/e-mails 

em que havia desabafos, confissões, pedidos de 

ajuda...? Comente um pouco sobre isso.  

Eu recebo cartinhas e mensagens de pessoas que admiram 

o meu trabalho. De como isso os inspira a fazer teatro ou 

criar personagens. Mas nada com muita idolatria ou 

fanatismo.  
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Sabemos que a estética é um dos elementos mais 

relevantes na caracterização do ídolo juvenil. Você 

acredita que sua aparência tenha facilitado a criação de 

uma legião de fãs? Enquanto muitos garotos 

celebridade acabam seduzindo fãs com fotografias 

sem camisa, algumas garotas apelam à exibição do 

corpo (especialmente para conseguir fãs do sexo 

masculino). Para você, isso é válido? E quanto ao nu 

artístico (muitas vezes explorado para aumentar o 

destaque), você acredita que isso alavanca ou 

prejudica a carreira de um artista? Já recebeu algum 

convite do tipo? Como seria sua reação?  

Sinceramente não acho que isso tenha sido o foco dos fãs. 

Até porque sou uma menina normal, sem nada muito 

extravagante. E confesso que se a minha beleza tivesse sido 

o motivo da aproximação dos fãs, eu seria triste. Eu prefiro 

atrair pelo talento. Não tenho nada contra pessoas que 

tentam fazer o seu sucesso tirando a roupa. Mas, para mim, 

não rola. Não é nada válido. Eu nunca recebi proposta desse 

tipo. Pra minha carreira, no momento, acho que 

atrapalharia, sim. Talvez puxasse para um outro lado. A 

minha reação não seria ignorante. Existem vários tipos de 

nu artístico. Porém, é difícil essa escolha. Posar nua, de 

verdade, seria uma coisa quase impossível para mim. No 

máximo com uma roupa íntima, mas somente se for para 

uma marca muito grande. Nada de amadorismo.  
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Você é, consagradamente, um ídolo juvenil 

hipermidiático, pois faz uso de diversos tipos de mídia 

(vídeos, postagens, músicas, redes sociais, etc.) na 

internet, para manter contato com o público. Se um dia 

acontecer de você, por algum motivo, precisar se 

afastar desse meio, como acha que receberia 

(psicologicamente, sentimentalmente) essa volta ao 

anonimato?  

Não seria eu. Não consigo me ver longe das câmeras, longe 

dos roteiros, de fazer as pessoas rirem. Acho que eu entraria 

em depressão. Eu preciso disso, me faz feliz.  

  

Seu legado de fãs é, em sua maioria, composto por 

adolescentes, que acabam se espelhando em você, 

principalmente na forma de se vestir e de se pentear – 

ou até mesmo enxergam você como “a garota ideal”. 

Já aconteceu ou você já teve receio de tomar alguma 

atitude indevida e isso refletir no comportamento dos 

adolescentes que acompanham seu trabalho?  

Já! Me preocupo com isso, gosto de passar uma imagem boa 

a quem me assiste. Uma vez eu botei um piercing no septo 

do nariz. Achei que iam causar uma rejeição, mas no fim, o 

pessoal gostou e só pediram pra eu tirar quando ir gravar a 

Mel. Mas eu mesma acabei não curtindo muito e depois de 

alguns dias tirei por iniciativa própria.  
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Toda celebridade, da mesma forma que tem milhares 

de admiradores, também tem os antiadoradores, 

comumente conhecidos por haters. Durante sua 

carreira, chegaram a questionar seu talento, seu 

trabalho? Como você lidava e como continua lidando 

com essas críticas (muitas vezes destrutivas)?  

Muitas, muitas, incontáveis vezes. Geralmente me vem 

críticas de pessoas próximas ou não. Antes, no começo de 

tudo, isso me abatia de certa forma, mas aprendi a lidar com 

isso, nunca irei agradar a todos. Isso é fato. Me dou bem 

com as críticas hoje em dia, se eu achar relevante eu levo em 

consideração; caso contrário, deixo passar batido. 
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APÊNDICE B 

Entrevista com Thalles Cabral 

 

 
Fonte: Facebook (https://www.facebook.com/ThallesCabral/). 

Acesso em: 22 jun. 2018. 

 

Esta entrevista foi realizada em junho de 2013, via troca de 

mensagens pelas redes sociais. A intenção foi destacar os 

processos de linguagem que ocorreram da pré-produção ao 

produto final, para discutir a relevância do jovem enquanto 

criador e exemplo de diversidade estilística na confecção de textos 

audiovisuais brasileiros. 
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Thalles, de onde surgiu a ideia de criar uma websérie? 

Você e a Larissa Ribeiro (coautora) já estudavam essa 

mídia na faculdade, eram “webespectadores” de 

outras webséries, decidiram aproveitar a ascensão das 

narrativas audiovisuais na internet? 

No final de 2011, eu e Larissa Ribeiro, amiga e atriz, 

decidimos que iríamos criar uma websérie. Começamos a 

fazer reuniões, brainstormings e, a cada encontro, íamos 

definindo algo sobre o projeto. Cápsula aborda o universo 

da indústria farmacêutica e coloca em dúvida a veracidade 

de sua atuação no mercado. Este sempre foi um assunto que 

me interessou: “O que prova que já não existe a cura para o 

câncer e/ou outras doenças?”, “E se as indústrias 

farmacêuticas ocultassem informação?”. Foi através dessas 

perguntas que nasceu o tema principal da websérie. No 

início de 2012, já tínhamos o argumento e o roteiro pronto 

do episódio piloto que eu havia escrito (que inclusive estava 

enorme). Então, nós entramos em contato com produtoras 

para ver se tinham interesse em produzir a websérie, porém, 

depois de um tempo, decidimos, por uma questão de 

liberdade criativa, produzir de forma independente. O 

roteiro sofreu mudanças e passou por diversos tratamentos, 

foi então que o episódio piloto deu origem aos seis 

episódios da temporada.  

 

Por que o gênero escolhido foi a ficção científica? 

Vocês levaram em consideração o gosto pessoal, a 
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probabilidade de recepção, a inspiração por outras 

webséries? 

Ficção científica e suspense são gêneros que sempre me 

chamaram atenção. E o que mais me interessa é que ambos 

são pouco explorados no Brasil, e não por falta de público! 

É absurda a quantidade de brasileiros que acompanham 

séries americanas que tratam desses gêneros; a internet está 

cheia de sites e fóruns com milhares desses fãs e 

telespectadores. Acredito que o Brasil deva apenas buscar a 

sua forma e identidade de produzir esses gêneros. Não é 

falta de público, e sim de produto. 

 

Você foi criador, roteirista, diretor, produtor e 

protagonista de Cápsula. Era muito complicado lidar 

com todas essas funções? Qual era mais simples e qual 

exigia mais de você? 

Atuar sempre foi minha primeira opção, e o que eu busco 

no cinema é tentar aproveitar e aplicar esse conhecimento. 

Acredito que isso seja muito vantajoso no processo para me 

tornar um diretor, pois este precisa entender o modo de 

pensar do ator, como ele se comporta, seus métodos e seus 

pontos fracos na hora de dirigi-lo. Creio que por ser ator há 

mais tempo eu sinto um conforto maior, mas dirigir é algo 

muito prazeroso. Nesse projeto não houve nenhuma função 

mais simples, todas exigiram bastante de mim, mas o final 
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foi muito positivo. Pude me experimentar em todas essas 

funções. 

 

Quais são as semelhanças e diferenças entre o 

personagem Pedro e o ator Thalles Cabral? 

As semelhanças são poucas, e as diferenças, muitas. Não 

tenho, por exemplo, o temperamento explosivo que o 

Pedro tem. No início da temporada, quando ele se vê 

trancado naquela sala, seu desespero resulta em algo 

totalmente agressivo e descontrolado. Eu, numa situação 

dessas, agiria de forma mais racional. Quanto às 

semelhanças, creio que seja o fato de questionar bastante 

sobre as coisas e o ato de escrever.  

 

Estratégias da linguagem cinematográfica 

(enquadramento, ângulo da câmera, tipos de plano) 

eram pensadas durante a produção do roteiro? Quais 

foram as técnicas mais adotadas e por que elas foram 

escolhidas? 

Alguns enquadramentos e observações técnicas já eram 

descritos no próprio roteiro, porém muita coisa acontecia 

naturalmente no próprio set de filmagem. Quando estamos 

na locação, muita coisa surge. Temos que aproveitar as 

coincidências que ocorrem lá. Se você perceber bem, no 

início da temporada, quando eles ainda estão presos na sala, 

a câmera está paralisada, os planos são duros. Tudo isso para 
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transparecer essa fobia, esse ambiente fechado, essa solidão. 

Quando eles conseguem escapar da sala, a câmera fica na 

mão. Nesse momento o espectador faz parte da fuga e 

torna-se um cúmplice de Pedro e Clara. 

 

É possível perceber recursos estilísticos (metáforas, 

eufemismos, antíteses) na fala dos personagens. Esses 

recursos eram propositalmente encaixados no roteiro e 

utilizados com intenção poética ou surgiam ao acaso? 

Esses recursos eram propositalmente encaixados no roteiro. 

Tudo era pré-definido. 

 

Como a maioria das webséries, o orçamento de 

Cápsula não podia ser muito alto, certo? De onde se 

derivou a verba para realização da websérie? 

O orçamento foi baixíssimo, e me orgulho bastante disso, 

pois acho que fizemos um bom trabalho com o que 

tínhamos. O episódio piloto foi feito com o nosso dinheiro, 

todos da equipe contribuíram. Logo depois de lançar o 

episódio na internet, conheci o Sandro Giordano, colega de 

turma no curso de Cinema, e que mais tarde se envolveu no 

projeto como produtor executivo, o que resultou na parceria 

com a produtora Inluzzio. Os outros 5 episódios da 1.ª 

temporada foram realizados com a verba da Inluzzio. 
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Os comentários deixados pelos “webespectadores” 

são, em sua maioria, elogiosos. Durante a produção de 

Cápsula, algum desses comentários interferiu na 

narrativa? Alguma cena foi escrita ou alterada por 

sugestão do público? 

Nós iniciamos a pré-produção da 1.ª temporada no final de 

outubro, realizamos reuniões, ensaios e leituras com os 

atores. Fizemos o que acabamos por chamar de “Maratona- 

-Cápsula” e filmamos todos os episódios em apenas uma 

semana. Foi um ritmo realmente intenso e cansativo. A cada 

quinta-feira, um episódio inédito era lançado; portanto, os 

comentários não interferiram em nada, pois o material já 

estava pronto. 

 

No momento, você está no elenco de Amor à Vida, 

principal telenovela da Rede Globo. Você acredita que 

a websérie ajudou na contratação ou o destaque esteve 

nos trabalhos anteriores? 

Não há nenhuma relação. Eu me formei no curso 

profissionalizante em setembro do ano passado; logo em 

outubro fui chamado para fazer o teste para o Jonathan. O 

teste surgiu por intermédio de indicações por profissionais 

com quem eu havia trabalhado. 

 

Alguns fãs reconhecem você mais pelo personagem 

Pedro (de Cápsula) do que pelo personagem Jonathan 
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(de Amor à Vida)? Você acredita que a televisão ainda 

é a principal mídia nesse relacionamento ídolo/fã ou a 

internet já está cumprindo bem com esse papel? 

O reconhecimento é maior pelo personagem Jonathan. De 

vez em quando recebo mensagens pelas redes sociais de 

pessoas que diziam acompanhar a websérie antes mesmo da 

novela estrear, o que me deixa muito feliz. Acho que a 

televisão atinge um maior número de pessoas em menos 

tempo. Muita gente assiste à novela, ainda mais no horário 

das 21h, portanto acho que ela é a principal mídia nesse 

quesito. Porém a internet também está alcançando seu 

espaço e atinge um público diferente, e a ferramenta é 

excelente para interação com os fãs. 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obra produzida com exclusividade para as editoras 

Jogo de Palavras e Provocare, em setembro de 2018. 


