
ebês já nascem sabendo mexer em 

tablets. Crianças brincam com smar-

tphones, operam controles remotos 

e navegam pela internet com a mesma 

desenvoltura com que começam a 

caminhar. Cada vez mais precoces, antecipam 

gostos e aprendem cada vez mais rápido a consu

mir. E a televisão, claro, absorveu essa demanda e 

passou a destinar horários nobres da sua progra

mação às tramas infantis. 

Remake do sucesso mexicano, a versão brasi

leira de "Carrossel", exibida pelo SBT, foi res

ponsável pela volta do canal à vice-liderança, 

atrás apenas da Globo, que também investiu em 

atores mirins para conquistar um novo público. 

Uma de suas manobras pela identificação com 

os telespectadores mais jovens foi a aposta nos 

personagens Nina e Ágatha, representados res

pectivamente por Mel Maia e Ana Karolina 

Lannes, em "Avenida Brasil". 

O reflexo dessa exposição na mídia foi anali

sado pela PR Newswire, empresa especializada 

em serviços para profissionais de comunicação, 

que apontou um aumento de notas e matérias 

sobre os atores mir ins . 

Interpretando a infância sofrida de Nina, perso

nagem de Débora Falabella na fase adulta, Mel Maia 

conquistou o grande público ao aturar as dores e 

agressões de sua madrasta, Carminha, vilã que ren

deu a Adriana Esteves o prêmio de melhor atriz da 

Associação Paulista de Críticos de Arte. Na mesma 

novela, a personagem de Ana Karolina ganhou des

taque por sua luta contra a balança. As duas, res

pectivamente, ocuparam os primeiros lugares do 

ranking de citações realizado pela PR Newswire. 

Há algumas gerações a personagem Maria Jo

aquina é detestada. Na versão brasileira, porém, 

a garota riquinha e esnobe que vive humilhando 

Sirilo ganhou status de protagonista e milhares 

de fãs, ultrapassando Maísa Alves, uma das es

trelas do SBT, em número de matérias sobre seu 

papel. Aos 12 anos, a atriz que interpreta a vilã 

mir im, Larissa Manoela, foi a terceira com mais 

destaque na mídia, seguida por Maísa e Ana Lyvia 

Padilha, a "Menina-Fantasma" do quadro de pe-

gadinhas do Programa Silvio Santos. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 289, p. 77, maio 2013.




