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THAIS FERSOZA 
Voz de “Babá Nanny” 

 

Thais Fersoza dá voz à “Babá Nanny” em Muppet Babies, a nova série animada do Disney 
Junior. 
 

Passando pelas maiores emissoras brasileiras, interpretando personagens completamente 
diferentes e mostrando muita versatilidade, a atriz Thais Fersoza acaba de comemorar 20 
anos de carreira. Ariana, Thais Fersoza nasceu no dia 13 de abril de 1984. Seu primeiro 
trabalho foi aos 12 anos, quando interpretou Ângela na temporada de 1997, da novela Teen 
“Malhação”, na TV Globo. Em seguida, viveu Ritinha, uma menina apaixonada, na novela de 
sucesso “Corpo Dourado”. De volta à “Malhação”, em 1998, Thais vivia Carla. No ano seguinte, 
Thais fez uma participação no programa “Você Decide”.  

Em 2000, Thais interpretou Érica na novela de época, “Esplendor”. 2001, foi o ano de viver 
uma das mais marcantes personagens de sua carreira. Gisela, a rebelde, da novela “Estrela 
Guia”. Seu cabelo laranja marcou a vida de muitas adolescentes na época. No mesmo ano, 
Thais fez participações no infantil “Sítio de Pica Pau Amarelo” e na série “Brava Gente”. Ainda 
em 2001, Thais vivia Telminha na novela “O Clone”, sua primeira novela das 20h.  

Em 2003, na novela “Agora é que são elas”, Thais interpretou personagem Fátima. Nesse 
mesmo ano, ela estreava no teatro com a peça “Confidências e Confusões Masculinas”. No 
ano seguinte, participou da série “Sob nova direção”.  

Em 2005, Thais grava um episódio de Mandrake, da HBO. Também em 2005, Thais vai para o 
SBT, em que interpreta Mariana, protagonista na novela “Os ricos também choram”.  

Já em 2006, assina contrato com a Record, emissora que viveu grandes personagens como 
Tiniá na novela “O bicho do mato”, passando por “Caminhos do coração”, “Sansão e Dalila”, 
“Vidas em Jogo”, “Dona Xepa”, “Milagres de Jesus” e “Escrava mãe”, em que teve a 
oportunidade de viver a grande vilã Maria Isabel. Paralelamente, Thais também atuou no 
cinema nacional em filmes como “Gatão de meia idade”, “Carmo”, “Milagres de Jesus, o 
Filme” e sucesso teen “O diário de Tati”. Sempre ligada com o mercado televisivo, em 2017, 
Thais comemora seus 20 anos de carreira criando seu canal no youtube, “Tata Fersoza”. Lá 
ela conta suas experiências, entrevista, dá dicas e conversa direto com seu público. Em janeiro 
de 2018, Thais encerra seu ciclo da Record TV.  

Em abril de 2018, Thais realiza um grande sonho profissional como apresentadora do 
programa “Procura-se um apresentador”, no canal Shoptime.  

https://www.disneylapresspack.com/disney-junior/programs/8058

