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__________________________________________RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é fazer uma reflexão sobre o papel da mídia televisiva, 

particularmente da telenovela Malhação, enquanto possível parte construtora da identidade 

dos adolescentes. Reflete sobre o papel da mídia na construção das perspectivas culturais, 

sociais, políticas e econômicas de jovens com idade entre 12 e 16 anos, freqüentadores de 

escola pública na região de Santa Maria, RS. Os principais eixos trabalhados são o 

adolescente como receptor, os valores deste grupo juvenil, a relação deles com os meios 

televisivos, a telenovela e a participação da mídia na construção da sua identidade.  

Palavras-chaves:  Televisão, recepção, grupo focal, adolescente, identidade. 

  

Abstract 

The objective of this work is to make a reflection on the paper of the televising media, 

particularly of the Malhação soap opera, while possible construction part of the identity of the 

adolescents. After all, which the paper of the media in the construction of the cultural, social 

perspectives, economic politics and of young, with age between 12 and 16 years, visitors of 

public school.f The main worked axles are the adolescent as receiving, the values of this 

youthful group, the relation of them with the televising ways, the soap opera and the 

participation of the media in the construction of its identity.  

Keys -Word:  Television, reception, focal group, adolescent, identity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é procurar entender o papel da mídia sobre a identidade do 

jovem adolescente ao perceber, reelaborar e incorporar as representações da realidade, 

transmitida pelas imagens da televisão. A pesquisa enfoca na questão do adolescente-receptor, 

e como ele percebe e compreende as questões da mídia televisiva. 

Partindo do pressuposto de que a televisão dá oportunidade para as pessoas 

compreenderem o que está sendo mostrado e se posicionarem, pode-se dizer que os jovens 

interpretam de várias formas as temáticas abordadas. Mesmo que a TV use de certos artifícios 

ou estratégias para levar uma idéia já pré-estabelecida ao espectador, eles são autônomos e 

formulam seus próprios conceitos. 

Então, buscamos entender melhor a adolescência, idade de dúvida, das indagações, do 

complemento, do reconhecimento de si mesmo e dos outros, e mais que tudo, da construção 

da identidade. É a idade das escolhas que se mostram cada vez maiores e mais difíceis, num 

mundo de múltiplas possibilidades, mas que conserva inúmeras limitações. 

Assim, no intuito de melhor entender o receptor proposto por este trabalho e a sua 

relação com a mídia, procurei um instrumento de análise que possibilitasse o entendimento 

deste sujeito. Dentro da mídia televisiva encontrei o programa Malhação, dedicado ao 

adolescente, e que fornece todos os elementos para o estudo de recepção dos jovens nesta 

pesquisa. 

A primeira parte dela, portanto, traz uma reflexão sobre o adolescente como receptor; 

os valores e a construção da sua identidade; os meios e o lugar da TV e a telenovela. É uma 

recuperação teórica, com detalhes históricos e jornalísticos, buscando entender questões 

pensadas e manifestadas sobre a mídia, enquanto possível fonte de modelos de 

comportamento para uma adolescência que está construindo suas relações com o outro. 

Num segundo momento a pesquisa traz um breve histórico do nosso objeto, a novela 

Malhação, que atualmente passou a ser denominada como seriado por estar há 13 anos no ar, 

ininterruptamente. 

A terceira parte é o foco da nossa pesquisa é onde podemos perceber a inserção da 

televisão no cotidiano dos adolescentes, neste momento também, ressaltamos a importância 

da pesquisa ter utilizado o grupo focal como instrumento metodológico. Incluímos breves 

considerações sobre o trabalho qualitativo aplicado na Escola Estadual Básica Cicero Barreto, 



 

______________________________________________________________________ 

 

10  

relatando parte da história da instituição. Em seguida, trabalhamos os dados a partir das 

repostas dos alunos durante os encontros. E ao final desta parte, colocamos algumas reflexões 

dos discursos, olhares e percepções nossas sobre a relação desses alunos de escola pública 

com o meio televisivo, e a influência nas identidades juvenis. Para este relato, foi apresentado 

em sala de aula cenas extraídas da telenovela Malhação. Finalmente, apresento minhas 

conclusões finais. 
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2. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE RECEPÇÃO 

 

         Estudar comunicação não é muito fácil, menos ainda quando se tem como objeto de 

estudo a complexidade do adolescente. A comunicação, além de ser o principal meio de troca 

de informações entre as pessoas, contribui para o desenvolvimento social. Mas para entender 

melhor a presente pesquisa também é preciso falar, ainda que brevemente, da recepção.  

  Os estudos de recepção vêm ganhando espaço e importância no contexto geral da 

pesquisa e da comunicação social. Quando se fala em recepção reflete-se sobre a audiência e 

suas práticas. Segundo Jacks e Escosteguy(2005) falar em comunicação e recepção resulta 

numa sobreposição, pois o processo de recepção é parte intrínseca do processo de 

comunicação, em que o primeiro é parte constitutiva e constituinte deste último. Assim, o 

processo de comunicação, segundo elas, engloba a recepção.  

 Cabe ressaltar que, na busca de um conceito adequado de recepção não podemos 

deixar de lado uma compreensão em comunicação que possui a sua origem em Aristóteles, 

para quem a retórica se compunha de três elementos: locutor, discurso e ouvinte, e cujo 

objetivo era a persuasão do ouvinte. Hoje, esse modelo é considerado antigo. Fala-se em 

comunicação ativa, pois as relações só se completam quando um ser humano interage com 

outros que se identificam e se complementam. Nesse caso o sentido não é dado, mas 

construído num processo conjunto de relações, sendo necessário conceituar mais claramente a 

realidade, e fornecer aos demais o referencial adequado para tematizar as experiências e as 

pesquisas. 

 A relação que se estabelece entre as pessoas e as modernas tecnologias de 

comunicação de massa não é isolada ou casual, mas permeada por um jogo de influências 

culturais, sociais e psicológicas. Sousa trabalha com esse enfoque, e diz que um novo olhar 

pode ser feito pelo campo da comunicação. Um olhar não resultante de uma relação linear e 

direta entre pessoas e tecnologias de comunicação, mas da confluência de atores, interesses e 

situações, fazendo da comunicação o próprio espaço de simbolização da sociedade. “O termo 

receptor e o conhecimento acumulado a seu respeito ainda hoje são influenciados 

predominantemente pelos pressupostos que orientam os estudos norte-americanos sobre a 

comunicação no inicio do século” (SOUSA, 2002, p.14). 

Sousa (ibid 2002) abre ainda novas perspectivas para a pesquisa de recepção na área 

ao apontar que ela deixa de se limitar ao estudo de efeitos fundamentais ou políticos 
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ideológicos derivados do poder do emissor da comunicação, ou mesmo do poder dos veículos 

sobre a pessoa. Ressalta que há todo um jogo de mediações que dão sentido à construção da 

comunicação, e é a qualificação dessas mediações que hoje se torna um objeto instigante e 

desafiador para a pesquisa de recepção.  

O estudo de recepção se baseia em uma "padronização" de procedimentos que um ser 

humano realiza em determinada ocasião em uma comunicação. A finalidade do estudo é 

entender o que levou o emissor a começar a ação de emitir, o que fez o receptor receber a 

informação, e como ele a compreendeu. 

 Wolf (2001) que tem uma das pesquisas mais profundas e interessantes sobre os 

gêneros em TV considerando o produtor e o receptor, coloca muito claramente ser impossível 

entender o funcionamento do gênero na recepção sem compreender como são interpretados os 

gêneros pelos produtores, tanto em termos de economia como de narrativa. O diretor, o ator, o 

jornalista, o roteirista, é impossível desligar um do outro. Há todo um conhecimento e um 

saber do receptor sem o qual a produção não teria êxito. Portanto, temos que assumir toda 

essa complexidade da produção, porque boa parte da recepção está de alguma forma não 

programada, mas condicionada, organizada, tocada, orientada pela produção, tanto em termos 

econômicos, como em termos que coordena a produção com a recepção.  

O significado de recepção para mencionar as relações de pessoas com os meios de 

comunicação, principalmente no âmbito da pesquisa de comunicação, que têm forte ligação 

com modelos teóricos que consideram os membros da audiência como receptáculos passivos 

das mensagens midiáticas. Estudar o processo de recepção é muito mais do que reconstituir as 

práticas mediante a recuperação das falas dos sujeitos-receptores, é valorizar a cultura, a vida 

cotidiana, o consumo, a história social e cultural de cada lugar 

 

 

2.1. O ADOLESCENTE COMO RECEPTOR 

 

  O nosso receptor é o adolescente que hoje vivencia novas experiências numa fase de 

mudanças, que passa por um período difícil de transição do corpo e coração daquele ser que, 

ainda há pouco, era uma criança. Esse adolescente-receptor é visto muitas vezes como 

ouvinte, consumidor, informante, público, e tem sido associado a conceitos distintos como os 

de passividade, alienação, oposição, resistência, como uma caixa-vazia. Na verdade ainda 
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pouco conhecido que é, antes de qualquer coisa, o próprio sujeito da comunicação na 

sociedade contemporânea. 

Os adolescentes são um alvo cobiçado pelo comércio. Telemóveis, música 

contemporânea, jogos eletrónicos e roupas "da moda" são populares entre eles desde os 

últimos anos do século XX. Da mesma forma, a propaganda utiliza a imagem do próprio 

adolescente para vender seus produtos, buscando mostrar a idéia de jovialidade, mudança e 

independência. O adolescente é alguém que está saindo da infância e ainda não chegou à idade 

adulta. É um ser em crise, em conflito. Esse momento é absolutamente necessário como etapa 

evolutiva. E no meio desse turbilhão de idéias e transformações, o jovem vai estabelecendo 

sua identidade. A instabilidade emocional, as tristezas ocasionais, os rompantes de ódio, as 

contestações, são parte do caminho para o crescimento. Em meio a tantos sentimentos 

diferentes emerge a mídia, a televisão, a internet, os videogames e esta vasta tecnologia 

digital, com telas coloridas, sinalizando a modernidade e o futuro. 

É difícil pensar a sociedade sem trazer à cena os meios de comunicação social. Eles 

são presenças constantes onde quer que a vida aconteça. Refletir a esse respeito desenrola 

inúmeros fios de redes nas quais se mesclam os relacionamentos sociais, e tantas outras 

questões ligadas à sociedade e a nós mesmos. É real reconhecer que pela mídia eletrônica, 

especialmente pela televisão, o adolescente ingressa numa esfera pública que é comum ao 

adulto. Eles se configuram como um público que tem acesso aos temas da mídia, e é alvo de 

suas comunicações. 

Para Gomes e Cogo (1998), quando o assunto é televisão e adolescente, as opiniões 

divergem. Para uns, a presença da televisão na vida dos adolescentes é claramente nociva, 

para outros, é um meio de entretenimento a mais e cabe aos pais discutir e orientar os filhos 

para o sadio relacionamento com esses veículos. 

 

A ausência de debate em torno dos super temas como a sexualidade e a violência em 
instituições como escola e a família justifica, em grande medida, a percepção 
educativa em torno da TV formulada pelos jovens. Para os adolescentes, fica claro 
que a TV exerce a função de educadora, mesmo que essa função seja vista de uma 
perspectiva dualista em que a televisão assim como educa pode também deseducar. 
(GOMES; COGO, 1998, p. 139).   

 

Para Gomes e Cogo (ibid), os adolescentes não restringem suas vidas a assistir à 

televisão. Ao contrário, eles possuem uma vida mais ampla, diversificando sua relação com os 
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meios de comunicação. Os motivos que os levam a busca por determinado veículo são muito 

mais de natureza pessoal e grupal do que fruto de uma alienação juvenil. 

Adolescentes não são nem crianças grandes nem adultos pequenos. Eles têm sua 

própria filosofia e psicologia única. Assim, eles podem ser singularmente suscetíveis à 

influência da TV e outros meios de comunicação. A televisão é uma mídia poderosa, e as 

pessoas jovens são singularmente suscetíveis a ela. Muitos estudos têm demonstrado a 

capacidade da televisão em transmitir informações e moldar a sociedade. Segundo 

Strasburger(1999) a televisão pode Influenciar as percepções dos espectadores sobre o que 

constitui “ o mundo real” e o comportamento social.Ajudar a moldar normas culturais, 

transmitir mensagens importantes e dignas de créditos sobre os comportementos que exibe. 

A adolescência é a fase onde a realidade biológicas, papéis sociais e elaborações 

simbólicas se interpenetram na elaboração de conteúdos semânticos constantemente 

renovados. É a fase da indefinição da identidade, resultante de uma construção social e 

cultural, onde a criança que ainda não se despediu e o adulto que ainda não se formou são 

vividos simultaneamente, em situações contextuais diferenciadas(LEVI E SCHMITT, 1996). 

Dentro do campo das Ciências Sociais, os estudos sobre a adolescência Mead (1968) 

diz que o stress e a rebeldia atribuídos tão comumente à adolescência, estão em nossa cultura 

e não nas mudanças físicas porque passa esta faixa etária. Em seus trabalhos mais recentes, 

Mead chega a afirmar que não existem mais motivos para rebeldia, nem mesmo existe o gap 

geracional responsável pelos conflitos entre as gerações, uma vez que os pais não têm muito 

mais a ensinar aos filhos.                 

Com relação ao consumo, é inegável que os adolescentes movimentam 

consideravelmente a máquina industrial, promovem a contínua expansão do show-business, 

video clipes, CDs, e a ampliação desta faixa etária é uma ótima notícia para as multinacionais, 

como a Nike, Mc Donald´s, Disney, Levi´s, Vuitton, Microsoft, Coca Cola, etc. 

Aqui cabe ressaltar Áries(1981), para quem o espaço do lazer é que produz, hoje, a 

formação da cultura adolescente. A juventude parece mesmo com uma nova classe social, 

expressando-se por uma cultura específica, as subculturas. Desenvolvem um estilo próprio de 

vestimenta, e reúnem-se para atividades de diversão e consumo. Muitas vezes, em sua 

circulação pelos espaços públicos, entram em conflito com outros grupos rivais ou mesmo 

com as autoridades, causando com isso uma verdadeira onda de pânico. 
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É preciso destacar que o adolescente, sujeito desta pesquisa, é bastante específico, 

estudante, com no mínimo sete anos de freqüência à escola, dentro de uma população que tem 

em média de 6,2 anos de estudo. E é o público-alvo desta pesquisa, uma parte do todo que 

soma um milhão e seiscentos a dois milhões e quatrocentos adolescentes, que estão em casa 

no final de tarde e assistem à novela Malhação. Estes números estão baseados nos dados do 

Ibope, e uma vez que, Malhação vem conseguindo um índice em torno de 20 a 30 pontos de 

audiência, cada ponto equivale a 80 mil espectadores.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.1.1. Os valores e a construção da identidade. 

 

 Na adolescência alguns valores mudam, e inspiram-se em padrões competitivos de 

sucesso social tais como ser rico, bonito e usar roupas da moda. A valorização da aparência é 

evidenciada por pediatras, educadores e outros especialistas ao tratar de um problema 

denominado pelos norte-americanosde “bullying”, a humilhação praticada e sofrida por 

crianças e adolescentes no âmbito escolar. Nas escolas públicas atitude mais usual é 

ridicularizar as diferenças físicas (gordo/magro, com orelhas ou cabeça grande) enquanto nos 

colégios particulares a discriminação se dá pelo viés econômico(PORTELA, 2004). 

 O foco dos estilos juvenis em diferentes classes sociais parte do consumo da 

comunicação: cinema, rádio, videocassete, televisão aberta e fechada, revista, computador. 

Ronsini diz1 “o consumo da cultura é um termo que engloba a recepção dos meios de 

comunicação e o processo de redefinição do senso de pertença identidade, organizado no 

conflito entre lealdades locais ou nacionais e a participação em comunidades”. 

De acordo com Canclini (1995), os processos identitários decorrem da organização 

global do mercado cultural, da crise socioeconômica, da insatisfação com o sentido jurídico-

politico da cidadania, e resultam em reivindicações de uma cidadania cultural, racial, de 

gênero ecológico.  

Numa das pesquisas de recepção no México e Peru, Orozco (1996) ressalta a 

importância do estudo do intercâmbio entre a mídia, família e escola para a compreensão do 

                                                           
1 http://www.facom.ufba.br/midiaerecepcao/textos/veneza_ronsini 



 

______________________________________________________________________ 

 

16  

papel da mídia na civilização e, ainda, a classe como categoria explicativa para os usos de 

mensagens televisivas no cotidiano.  

Todos os trabalhos analisados por ele apontam para a incapacidade de generalização e 

do entendimento da interação entre TV, crianças e jovens, e a relativização das conclusões em 

função do pertencimento de classe, da idade ou do sexo. Ainda segundo o pesquisador, o meio 

educacional possui um novo perfil em que instituições públicas esforçam-se para sanar as 

disparidades existentes entre as classes sociais, investindo em ações para atrair jovens para o 

estudo e não somente para o trabalho, visando impedir a evasão escolar. No entanto, algumas 

instituições particulares abandonam o caráter social e deixam de formar cidadãos, para formar 

verdadeiras “máquinas de passar no vestibular”, pois este fato traz mérito à escola.  

Uma nova categoria, a do jovem consumidor, assume a centralidade dos estudos de 

comunicação de massa que está preocupada com os efeitos dos valores e comportamentos 

difundidos que impõe essa cultura, principalmente pela indústria cultural, sobre a juventude. 

Como atestou Morin (1990, p.157), “os modelos dominantes não são mais os da família ou da 

escola, mas os da imprensa e do cinema”.A problemática juvenil aparece articulada, na 

reflexão do autor, em torno da dupla noção de tendência de uma geração que ao mesmo tempo 

em que participa como consumidora da cultura de massa e de produtos ofertados pela 

indústria cultural, busca dela se diferenciar através, sobretudo, da difusão de novos valores. 

Os adolescentes estão procurando novas relações com a escola, com os amigos, e com 

a família, em relação aos pais, reclamam por mais liberdade, mesmo a tendo. É uma questão 

deles o compromisso com uma liberdade ilimitada e a necessidade de ser notado. É típica a 

nova descoberta de que está no mundo, e que o mundo deve enxergá-lo. 

Crianças e adolescentes vêem TV, em média, quatro horas por dia, enquanto os 

adultos vêem, em média, três horas. Aos domingos, o dia em que os adultos vêem TV, as 

crianças e os adolescentes diversificam o seu lazer, sobretudo as de classe A, e acabam vendo 

menos TV. Os dados são de uma pesquisa do Datafolha do primeiro semestre de 1991. 

 

A percepção, que a criança inevitavelmente acaba tendo em algum grau, de que 
menina, por exemplo, é mais regulada que o menino constitui uma moldura para as 
condições de recepção infantil do mundo da televisão, e indica que, diante desta não 
existe apenas um receptor infantil, mas uma célula, um grupo familiar (e de 
amizades também) de mútuas referências que afetam todas essas condições de 
recepção (AZAMBUJA, 1994, p.127). 
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Orozco (op.cit.), reflete ao aspecto paradoxal da TV, e chama a atenção para o lado 

positivo que a programação televisiva traz para as crianças e os jovens: 

Acredito, sim, que a TV pode influenciar de forma negativa o cotidiano das crianças. 
Cada vez mais estamos diante de uma programação banal e manipuladora. Mas, por 
outro lado, a televisão vem auxiliando no sentido de “abrir os olhos”, de introduzir 
temas interessantes no dia-a-dia da família (1996, p.143). 

 

Segundo ele, a educação para os meios possibilita evidenciar que o caminho seguido 

pela tecnologia e por outros avanços tecnológicos não constitui a única alternativa possível: 

podemos usá-la de modo diferente e ensinar os cidadãos a utiliza-lá de diferentes maneiras. 

Segundo o Centro Brasileiro de Mídias para as Crianças e Adolescentes2, os dados já 

não causam tanta surpresa assim. Afinal, não é de hoje que as crianças elevam a audiência das 

novelas e programas. Em 1996, pesquisa realizada pelo Ibope, na Grande São Paulo, apontava 

que 26% da audiência da novela das oito eram compostas por crianças entre dois e nove anos. 

Embora as estatísticas não assustem mais, elas continuam causando polêmicas e gerando 

múltiplas justificativas e análises sobre a retrospectiva na vida das crianças e dos 

adolescentes. 

O impacto do audiovisual na sociedade, traduzido especialmente nas transformações 

de comportamentos que a televisão induziu, é o tema central do estudo dos escritores 

J.Martin-Barbero e Germán Rey (1999). Segundo os autores, com as novas mídias, o “ver” 

dos cidadãos municiou-se de recursos jamais utilizados, fez-se concreto na possibilidade de 

um controle político dos atos dos governantes, no acompanhamento documentado das 

decisões políticas, sociais e econômicas que afetam a vida dos governados, ou numa tarefa de 

fiscalização que agora não se restringe aos órgãos institucionais. Esse “ver” se transforma 

assim em um parâmetro conceitual dos vínculos da democracia com a comunicação, da 

cidadania com as mídias. 

 

 

 

 

                                                           
2
 www.midiativa.org.br 
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2.2. OS MEIOS E O LUGAR DA TV 

 

Como já foi dito, não é de pequena amplitude a contribuição que os veículos de 

comunicação dirigidos aos adolescentes e jovens vêm dando ao processo de formação cidadã 

de seu público. Mas apesar de hoje multiplicarem-se  as evidências que sustentam esse 

entendimento, ainda com muita freqüência surgem vozes acusando a chamada Mídia Jovem 

de tratar leitores, ouvintes e telespectadores essencialmente a partir da perspectiva do 

consumidor, ou seja, oferecendo publicações e programas com pouca consciência informativa 

ou reflexiva. 

Segundo pesquisa da Agência de Noticias dos Direitos da Infância (ANDI) 3, boa fatia 

da responsabilidade, sem dúvida, pode ser atribuída à própria visão preconceituosa que nossa 

sociedade ainda dedica aos jovens: se estes são inconseqüentes e alienados, nada mais lógico 

que os conteúdos midiáticos a eles dirigidos também apresentarem baixa qualidade. Quem 

opta por esta abordagem ignora que os meios de comunicação vêm aprendendo a responder às 

crescentes demandas relacionadas à função social. Enquanto isso, os espaços tradicionais de 

referência para o adolescente e o jovem, como a família e a escola, nem sempre têm 

conseguido prover as necessidades de informação gerada por uma realidade em acelerado 

processo de mudança. É nesse contexto que a mídia se afirma como um destacado 

instrumento de socialização. 

A televisão no Brasil surgiu em 1950, trazida por Assis Chateaubriand que fundou o 

primeiro canal de televisão no país, a TV Tupi. Desde então, a televisão cresceu e hoje 

representa um fator importante na cultura popular moderna da sociedade brasileira. A TV 

Digital no Brasil teve início às 20h30 do dia dois de dezembro de 2007, inicialmente na 

cidade de São Paulo, pelo padrão japonês. 

A televisão já faz parte de nossas vidas. Diariamente assistimos algum programa ou 

passamos em frente à televisão ligada e damos uma olhada ou ficamos ouvindo de outro 

local.E quando o assunto está nos interessando, voltamos à sua frente e muitas vezes nos 

sentimos atraídos, fascinados e porque não dizer – hipnotizados. 

                                                           
3 VIVARTA, Veet. Relatório A Mídia dos Jovens, realizado pela Agência de Noticias dos Direitos da 
Infância(ANDI) e o Instituto Votorantim 2007 



 

______________________________________________________________________ 

 

19  

Com o desenvolvimento da Comunicação Social deu-se uma intensa interligação entre 

os povos por intermédio dos meios (veículos) de comunicação em todos os setores: regional, 

estadual, nacional e internacional. A televisão é o principal veículo de comunicação de massa. 

Durante Seminário realizado em 1998 na Universidade de Oxford, Inglaterra, João 

Roberto Marinho, diretor da TV Globo fez uma exposição sobre o fenômeno do encontro 

brasileiro consigo mesmo e o estabelecimento de uma identidade nacional por meio das duas 

atrações da TV brasileira: a telenovela e o telejornalismo. “Espelho e janela”, "ficção e 

realidade”, "emoção e razão”, as duas faces da mesma moeda. O texto destaca, dentre outros 

aspectos, a grande evolução da comunicação de massa no Brasil nos últimos 35 anos, em 

especial da televisão. 

A televisão tem sido responsabilizada pelos rumos da sociedade e, como antigamente 

culpava-se e sacrificava-se até o mensageiro pela má noticia trazida, assiste-se hoje a um 

ataque aos programas televisivos, na alegação de que os comportamentos sociais desviantes 

são retirados dos exemplos midiáticos. 

Azambuja (1995, p.127), na reflexão de comportamentos modeladores, afirma que a 

televisão aparece “como um celeiro importantíssimo de modelos de identidade, de modelos de 

composição de ser”. As imagens televisivas têm sido a substituição do espelho vivido, real, 

ausente da vida de tantas pessoas anônimas e solitárias, empobrecidas por relacionamentos 

efêmeros ou mal estabelecidas dentro de uma sociedade globalizada. No espelho televisivo o 

eu real e anônimo corresponde-se com o “eu” imagético cotidianamente repetido, reconhecido 

e familiar. 

A presença marcante da televisão na vida dos brasileiros reflete-se também no 

cotidiano dos jovens. É, ao mesmo tempo, a principal fonte de lazer e a companheira 

inseparável por em média, quatro horas diárias, segundo o estudo A Voz dos Adolescentes, 

realizado pelo UNICEF em 2002. 

Alvetti (et al,) afirma que a presença dos meios de comunicação no cotidiano é 

crescente. No caso brasileiro, é a televisão que exerce maior influência e as discussões a 

respeito ora abordam efeitos negativos, ora os positivos. Por outro lado, as teorias têm 

explicado que não é só a televisão que influencia na formação do olhar para o mundo da 

criança. Também outras mediações são determinantes. Ou seja, o processo de recepção da 

televisão é mediado por uma série de fatores, inclusive o cotidiano, a família, a escola, os 

amigos. É inegável que, num país como o Brasil, a hegemonia de televisão faça dela 
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produtora de consenso. Por isso, a necessidade de discutir o universo da imagem da televisão, 

o cotidiano e a construção da realidade. 

Crianças e adolescentes estão conectados com algum meio de comunicação durante 

boa parte de seu tempo, e nem sempre expostas a conteúdos que considerados recomendáveis. 

Falando de televisão, os jovens de 4 a 17 anos assistem, em média, 3,5 horas por dia. Entre os 

adolescentes, de 12 a 17 anos o resultado é similar, com algumas poucas substituições: 

aparecem Malhação e a novela das 18 horas da Rede Globo, acompanhadas do Futebol e de 

Filmes (Tela Quente) e descem no ranking programas como Fantástico, Globo Repórter, 

Zorra Total e os desenhos noturnos. Essa situação não espelha, necessariamente, a escolha ou 

a preferência destes dois públicos 4.  

Embora dispense o reconhecimento dos códigos lingüísticos, a televisão, com suas 

imagens, trouxe uma ruptura cultural significativa com a comunicação que se fazia pela 

informação verbal direta. As imagens televisivas e fílmicas distribuem informações visuais 

nem sempre relacionadas ao ambiente nos quais são representadas, dando a sensação de que 

há um hiato entre a representação do mundo e ele próprio. É como se houvesse uma liberação 

dos laços que unem o meio natural do social. Para Barbero(1986) trata-se da não 

contemporaneidade entre os produtos culturais que se consomem e o lugar , o espaço social e 

cultural a partir do qual esses produtos são consumidos, observados ou lidos pelas classes 

populares na América Latina. O merchandising cria uma sub-dramaturgia específica, 

especializada em seqüências de imagens como, tratores, bicicletas, refrigerantes e 

conseqüentemente as ocupações secundárias: donos de confecções, restaurantes, lojas infantis 

etc. Qualquer espectador percebe logo que o comercial vem vindo e que logo vai aparecer o 

nome da loja, do perfume, ou do restaurante, dentro e fora da telenovela. 

A competência técnica refere-se ao aparato cientifico e tecnológico, produtores das 

imagens televisivas. Existe toda uma apropriação do conhecimento, das ciências exatas às 

humanas, para que o objetivo “vender a qualquer custo a cada vez mais” seja alcançado, 

assim, a televisão está em constante processo de aperfeiçoamento na procura da permanente 

auto-atualização. Com o parâmetro de que suas vendas e suas eficiência são medidas pelo 

número de espectadores, preocupa-se em descobrir novas  e eficientes formas de sedução, e é 

desvelando desejos que a televisão motiva e cativa a audiência. 

                                                           
4
 Site: http://www.midiativa.org.br/index.php/midiativa/content/view/full/238 
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A televisão não é um observador passivo e pode determinar ativamente como evento 

se desenrola e, assim, torna-se particularmente responsável pelo que acontece. Apesar de 

pretender ser um instrumento de registro, a televisão constitui-se um instrumento de criação 

da realidade, no sentido de que faz crer no que faz ver e, ao apresentar, sub-repticiamente, em 

seus programas de entretenimento, seus filmes e propagandas idéias e valores, recorre à sua 

forma parabólica, com a pretensão de formar a opinião pública em seus momentos cruciais. 

Seus inúmeros recursos dão-lhe também a capacidade de eliminar e diminuir o nível de 

frustrações, substituindo a necessidade individual, na medida em que oferece ao público, 

momentos de identificação com heróis que vêem nas histórias representadas às próprias 

pulsões do espectador (ECO, 1984). 

Para Bordieu (1997) a televisão é um instrumento de comunicação muito pouco 

autônomo, sobre o qual pesa toda uma série de restrições que se devem as relações de 

concorrência encarniçada, implacável até ao absurdo. Que é também relações de convivência, 

de cumplicidade objetiva, baseadas nos interesses comuns, ligados a sua posição no campo da 

produção simbólica, e no fato de que comuns estruturas cognitivas, categorias de percepção e 

de apreciação ligadas a sua origem social, sua formação ou não formação. Daí decorre que 

esse instrumento de comunicação aparentemente desenfreado que é a televisão, tem freio e 

seus efeitos, embora não sejam sem precedentes, são inteiramente inéditos. 

Sabe-se que a televisão é muito mais do que conceitos técnicos. Ela deve ser vista 

como um meio de comunicação que transmite imagens e sons por meio de um sistema 

eletrônico é uma potente transmissora de informações impregnadas de valores, normas, 

costumes sociais. 

A relação de poder entre o meio e o espectador é um caminho de mão dupla e, apesar 

de transmitir a sensação de poder, a televisão mostra sua fragilidade no momento em que 

insere em seu processo sistemas de pesquisa, como Ibope, para detectar a aceitação de seus 

programas pelo consumidor. E sua preocupação constante com o receptor, comprovada pela 

renovação constante de grades de programação das emissoras. Se, no início, a televisão 

brasileira, através da TV Tupi, apresentava textos como Os Rinocerontes, de Lonesco, em 

horário nobre, para universo de espectadores sem risco de fracasso, hoje, com a maciça 

aquisição de aparelhos pelas classes C, D e E, para garantir consumo e anunciantes, a 

programação volta-se para assuntos de maior apelo popular, demonstrando o poder do 

espectador. 
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2.3 A TELENOVELA 

 

O gênero da teledramaturgia se desenvolveu no Brasil a partir dos anos 50 e acabou 

por tornar-se o produto televisivo mais popular do país. A telenovela caracteriza-se por 

explorar enredos de fácil aceitação pelo público, como histórias de amor e conflitos familiares 

e sociais. Diferencia-se do teatro e do cinema, basicamente, por ser um produto cultural 

rapidamente descartável. Além de funcionar como uma espécie de obra aberta, cujo 

desenvolvimento e desfecho podem ser alterados a qualquer momento, de acordo, 

principalmente, com os índices de audiência (Ibope). 

Geralmente, antes de cada capítulo de uma telenovela começar, é exibido um pequeno 

clip, chamado de abertura, contendo imagens diversas, música de fundo e créditos de atores, 

diretores e autores das respectivas tramas. Em alguns casos, esta abertura é exibida somente 

após o primeiro bloco da telenovela, ficando entre este primeiro bloco e o primeiro intervalo 

comercial. Trechos das aberturas também são exibidos como vinhetas de "estamos 

apresentando" e "voltamos a apresentar" no início e no fim dos intervalos comerciais e como 

encerra-mento, onde são exibidos créditos de produção como câmeras e produtores. 

A ordem dos créditos exibidos numa abertura não é obrigatória e varia de acordo com 

cada produção, mas é comum que seja exibido primeiro o nome dos autores seguidos pelos 

protagonistas e antagonistas, núcleo central, apresentando (novos atores), crianças, atores 

convidados, participações especiais e, por fim, os diretores e o diretor principal. O título da 

novela é comumente exibido no término da abertura, mas há também ocasiões em que é 

exibido tanto no início quanto no fim ou até mesmo somente no início. 

As emissoras e suas equipes produtoras de novela também acompanham de perto o 

modo de vida de seus telespectadores. Estão sempre atentas às suas reações, que muitas vezes 

estão indicadas no índice de audiência dos programas. Isso está ligado ao processo de criação 

da telenovela, onde o objetivo central da emissora é “seqüestrar” os telespectadores e atá-los 

ao maior número possível de capítulos exibidos ao longo de vários meses. Essa é uma nova 

categoria de consumismo. 

Ronsini (2007) analisou a juventude e a telenovela, através da recepção. Os autores 

dizem que a novela é esse alimento diário da construção da dignidade das pessoas mais 

simples, e que rompe com o discurso telejornalístico costumeiro, associando pobre e 
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indignidade. O realismo emocional da novela também oferta “pobre dignos”. Através dele se 

constrói uma imagem das relações sociais baseada na subjetividade da pessoa humana.  

A televisão tem uma capacidade peculiar de captar, expressar e atualizar 

representações através da construção de uma comunidade nacional imaginária. Ela fornece 

um repertório, anteriormente da alçada privilegiada de certas instituições tradicionais como a 

escola e a família por meio do qual as pessoas de classes sociais, gerações, sexo e religiões 

diferentes se posicionam, sendo emblemática do surgimento de um novo espaço público. 

Ironicamente esse espaço surge sob a égide da vida privada. Não por coincidência, o 

panorama de maior popularidade e lucratividade da televisão brasileira é a telenovela. Rubim, 

Bentz e Pinto(1998) explicam: 

 

As telenovelas, ficções prenhes de posições ideológicas e marcados estilos de vida, 
são programas assiduamente acompanhados pelo grande público, que com 
freqüência apresenta alguns comportamentos muito próximos daqueles veiculados 
pelos personagens. Não é à toa que os analistas sociais continuam às voltas com o 
debate acerca do papel das telenovelas na conformação dos comportamentos e estilo 
de vida dos telespectadores. (1998, p.71). 

 

Esse gênero é capaz de propiciar a expansão de dramas privados em termos públicos e 

de dramas públicos em termos privados. Os modelos de homem e mulher, de 

relacionamentos, de organização familiar e social são amplamente divulgados e 

constantemente atualizados pela telenovela para todo o território nacional. Ela estabelece 

padrões com os quais os telespectadores não necessariamente concordam, mas que servem 

como referência legítima para que eles se posicionem e dá visibilidade a certos assuntos, 

comportamentos, produtos e não a outros. O vestuário, a decoração, as gírias e as músicas que 

cada telenovela lança, transmite certa noção do que é ser contemporâneo. Personagens usam 

telefones sem fio, celulares, faxes, computadores, trens, helicópteros, aviões, meios de 

comunicação e de transporte que atualizam de modo recorrente os padrões vigentes na 

sociedade. 

Segundo Alves(2000) a novela brasileira dita a moda, o comportamento e, paixão das 

donas-de-casa há décadas, e conquista até machões de carteirinha. A média de pontos no 

Ibope reflete esse fascínio. Recentemente, uma pesquisa realizada na Unicamp vem inserir um 

dado novo sobre os telespectadores: parcela significativa dos adolescentes se vale da ficção 

para aprender a paquerar, conquistar e namorar na vida real.  
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Em relação ao vestuário, por exemplo, os jovens estão a cada dia mais parecidos, 

sendo inspirados nos personagens da telinha.  

 

O tempo que encontram livre, eles passam em frente à televisão. O texto imagético 
serve como uma modelação. Se o adolescente não sabe o que deve fazer, por falta de 
uma orientação, vai encontrar na televisão um espelho para sua vida. Vai partir da 
imagem para desempenhar os seus papéis, agindo de acordo com a novela. O que é 
positivo na trama, ele tenta reproduzir; o que é negativo, tenta negar (ALVES, 2000, 
p.30). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Uma definição geral de telenovelas pode ser assim formulada: romances sentimentais 

produzidos para a televisão que podem ser adaptações de obras literárias, teatrais ou criações 

originais. “As telenovelas brasileiras são conhecidas ainda por uma peculiaridade: elas são 

escritas durante a exibição, em um sistema fabril que envolve profissionais especializados que 

trabalham em equipes, com um sistema de poder centralizado” (LEMOS, 2006, p.145). 

Um tipo de programa de televisão caracterizado pela longa extensão, uma história 

contada em capítulos diários por vários meses, que pressupõe um telespectador disposto a 

acompanhar um a narrativa ficcional, exibida no mesmo horário. 

Segundo Martin-Barbero e Rey (1999), a política, a guerra, a religião, a corrupção, o 

esporte, tudo isso que a mídia enfoca com uma estupenda eficiência profissional e técnicas 

submetem-se a uma “verdade midiática”, aquilo que é apresentado como real e tem a forma 

de um grande relato. Com sua verdade midiática, as telenovelas são os principais produtos 

latino-americano destinado ao grande público, da qual o Brasil se afirma como um dos mais 

ativos e criativos produtores. 

 

 Essa narrativa televisiva, que representa o maior sucesso de audiência, dentro e fora 
da America Latina, de um gênero que catalisa o desenvolvimento da indústria 
audiovisual latino-americana, justamente ao mesclar os avanços tecnológicos da 
mídia com as velharias e anacronismo narrativos, que fazem parte da vida cultural 
desses povos. O que, em nenhum momento, pode nos ocultar que o relato 
telenovelesco remete também à longa experiência do mercado para captar, na 
estrutura repetitiva da série, as dimensões ritualizadas da vida cotidiana e, juntando 
o saber fazer contas com a arte de contar histórias, conectar as novas sensibilidades 
populares para revitalizar narrativas midiáticas gastas (MARTN-BARBERO; REY, 
1999, p.115). 

As telenovelas fixaram-se, nos últimos 50 anos, como um dos hábitos mais particados 

na vida de milhares de brasileiros. Contando uma infinidade de dramas que se intercalam, 
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revelando amores incompreendidos ou inconfessáveis, mistérios e segredos, desilusões e 

alegrias, aventuras e sagas, as telenovelas se consolidaram no Brasil como o programa 

televisivo mais legitimado na preferência do público. Entretanto, em pleno século XXI, há, 

para muitos, uma morte anunciada: o fim da era das telenovelas. Para comprovar tal idéia, a 

imprensa vem continuamente apontando para alguns elementos que deflagrariam a crise: a 

perda de uma identidade no gênero; a falta de criatividade de autores já consagrados; a 

inexperiência dos autores mais jovens; a aposentadoria dos grandes intérpretes e a ausência 

clara de talento dos atores das novas gerações. Um novo modelo de telenovela vem, 

assumindo ares de documentário. Incorporando a aura do telejornal. Querendo fazer com que 

tudo pareça verdade. Um exemplo é o Big Brother que tem altos índices de audiência. 
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3. O OBJETO 

3.1 A NOVELA MALHAÇÃO. 

 

Malhação é uma série teen brasileira produzida e exibida pela Rede Globo desde 24 de 

abril de 1995. O horário de exibição sempre foi os fins de tarde, com variações entre 17h30 e 

17h45. A primeira fase da série Malhação foi em 1995 e teve um cenário de academia que 

acabou dando nome à novela. Desde o início, abordou temas sociais relacionados aos jovens. 

Preconceito, prevenção à AIDS, virgindade, direitos e deveres de cada cidadão, gravidez na 

adolescência, pais separados, uso de anabolizantes, tabagismo e muitos outros temas sócio-

educativos estão na novela. O programa tem essa marca desde a estréia e, hoje, é uma das 

campeãs da Rede Globo e Merchandising social. Mais de 150 pessoas, entre atores, técnicos, 

figurinistas e maquiadores trabalham até dez horas por dia, para levar ao ar o programa de 30 

minutos de segunda a sexta-feira, a partir das 17h30 

 A atual temporada, Malhação 2007 II estreou dia 15 de outubro de 2007 e seu término 

está previsto para o fim do segundo semestre de 2008, provavelmente entre outubro e 

dezembro. Até o fim de Malhação 2007 I, cada episódio iniciava com uma técnica 

denominada Cold open, precedido por uma retrospectiva dos capítulos anteriores, dando 

segmento à narrativa que se segue. Essa técnica era uma marca de folhetim, utilizada desde 

Malhação 1998 I, mas foi abolida a partir do início da temporada atual. 

Em Portugal, onde é transmitida pela SIC com o nome de New Wave e pela Rede 

Globo Internacional, Malhação é um seriado muito popular. A série inspirou outras obras, 

como a novela Morangos com Açúcar, da Televisão Independente, e Alta Estação, da Rede 

Record. 

Em geral, a trama conta histórias do dia-a-dia dos adolescentes, a maioria de classe 

média carioca, com seus conflitos cotidianos, como, por exemplo, escola, academia, amigos, 

família e, principalmente, suas relações amorosas, que ocupam o foco central de todos os 

enredos. A cada ano há um diferente casal protagonista que ocupa o núcleo de toda história. 

Este casal deve enfrentar todas as artimanhas dos antagonistas, que na maioria das vezes vêm 

em pares. Como alguns alunos acabam o Ensino Médio, alteram-se também alguns atores, 

enquanto outros permanecem ocupando outros lugares na série. 

 O primeiro concurso de Malhação, promovido pelo programa Caldeirão do Huck, foi 

exibido de 19 de setembro à 24 de novembro de 2007. O concurso tinha o objetivo de 
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selecionar um rapaz e uma moça para entrar no elenco da temporada 2008, que estrearia em 

abril. Foram mais de 21 mil inscrições. No dia 24 de novembro foi a grande final, onde dois 

rapazes e duas moças disputavam as vagas mencionadas. O diretor de núcleo, Ricardo 

Waddington, porém, decidiu que os rapazes entrariam em Malhação 2007 II, não como um 

casal, surpreendendo a todos. Luciano Huck conseguiu vagas para as moças na Oficina de 

Atores da Rede Globo. Caio Castro é Bruno, um garoto rebelde que vai abalar o namoro de 

Angelina e Gustavo (Rafael Almeida). Já Rael Barja é Caju, um dos funcionários do Múltipla 

Escolha Ernesto Ribeiro, que mantém uma paixão por Maria das Montanhas (Eliane Costa). 

Para os críticos de telenovelas, Malhação não representa a geração da década de 90 e 

muito menos do inicío do século XXI. Limita-se a dar valor a um método de educação alheio 

à realidade brasileira e a um padrão de vida incompatível com aquele vivenciado pela maioria 

da população brasileira. Afirmam, também, que os alunos não têm personalidade definida, ou 

seja, ou são muito bons ou muito maus, o que se desviaria da realidade. Há também o fato de 

que, na novela, os jovens passam um comportamento distante da maioria dos jovens 

brasileiros. É sabido, por exemplo, que uma parte dos jovens consome as chamadas drogas 

legais, cigarro e bebidas alcoólicas, porém nenhum personagem de Malhação consome tais 

drogas. Além de que, apesar de Malhação ter como plano de fundo uma escola secundária, é 

raro ver alunos estudando para provas e exames, como o vestibular. E os alunos não têm todas 

as disciplinas. Outro fato que faz "Malhação" se afastar da realidade é que nenhum 

personagem, mesmo a maioria deles estando entre 18 e 20 anos, possui problemas típicos 

desta faixa etária, como acne e mudanças corporais. Também vale salientar os corpos 

definidos e malhados da grande maioria dos personagens, fato que não ocorre na realidade. 

Uma das maiores críticas a Malhação é o comportamento das personagens que, em boa 

quantidade, possuem atitudes covardes, delinqüentes e que passam um péssimo exemplo para 

o telespectador, além de uma péssima imagem do jovem brasileiro. É incomum em um 

capítulo de Malhação não aparecer um personagem bolando planos para expulsar um colega 

ou até levá-lo à cadeia. Basicamente, é com esse tipo de trama que se desenvolve a telenovela. 

Malhação já teve cinco temas diferentes, o primeiro foi a música, “Assim caminha a 

humanidade”, interpretada por Lulu Santos. Ela foi tema de abertura de 24 de abril de 1995 à 

15 de outubro de 1999. O segundo tema era cantado por Charlie Brown Jr. a música “ Te 

levar” embalou a moçada de 18 de outubro de 1999 a 13 de janeiro de 2006. Charlie Brown 

Jr.continuou cantando durante o terceiro tema da novela, com música nova, “Lutar pelo que é 
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meu”,essa abertura foi apresentada de 16 de janeiro de 2006 à 12 de outubro de 2007. O 

quarto tema é de uma banda nova a Strike. Com a música “Paraíso proibido” a banda 

participou da abertura de 15 de outubro de 2007 a 31 de março de 2008. Atualmente a 

abertura da Malhação é cantada pela banda NX Zero, com a música “Daqui pra frente”.  

A novela Malhação, configura-se da seguinte maneira: 

1995- Está no ar: a primeira fase da malhação teve como cenário uma academia de ginática, que deu nome 

ao programa. 

1996- Luisa e Dado: o ano apassou e malhação caiu no gosto do povo com milhares de fãs. 

1997- Romantismo: Fausto aparece se dizendo dono da metade da academia,causando a maior confusão 

entre os alunos e professores. 

1998- Interatividade: Malhação virou Malhação.com. um programa ao vivo e interativo. A novela ficou 

conhecida como caça-talentos e revelou estrelas. 

1999- Múltipla Escolha: uma filial de um dos melhores colégios da cidade é instalada onde funcionava a 

Academia.Muda todo o cenário do programa. 

2000- Emoções em dose Dupla: a fase 2000 trouxe uma novidade: dessa vez, termos dois casais 

protagonistas. 

2001- Corrupção: os irmãos Gui, Léo e Gabi vêem suas vidas mudarem ao descobrirem que o pai, Renato, 

está envolvido numa rede perigosa de corrupção. 

2002- Erro Médico: Pedro sofre com a vida do pai, que passou pelas mãos de um médico imprudente. O 

médico é o pai de sua amada. 

2003- Destinos Cruzados: a grande história de amor de 2003 ficou por conta de Victor e Luisa. Os destinos 

de ambos se cruzam quando suas fotos são trocadas em uma loja. 

2004- Vagabanda: a temporada conta a história de amor de Gustavo e Letícia. O colégio ganha novos 

ambientes.  

2005- Grávida, eu?! Essa temporada traz três protagonistas e deixa de lado a clássica vilã. Duas amigas 

com um mesmo amor. 

2006- Skate: a 11ª temporada de malhação é embalada por muitos vôos, flips e tombos fenomenais. Nossos 

heróis, desta vez, vivem o mundo radical do Skate. 

2007- Judô: contou a narrativa de três amigas, que tinham personalidades, origens e objetivos diferentes. O 

esporte preferido da galera do Múltipla Escolha se torna o Judô. 

2008- Musical: a novela tem a dupla amorosa, mas abre um espaço maior para música. 
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4.  ANÁLISES DE RECEPÇÃO 

4.1 TRABALHANDO COM GRUPOS FOCAIS. 

 

A aproximação entre a atividade de olhar televisão e as demais atividades práticas que 

preenchem nossa rotina levam a muitos questionamentos sobre a inserção, a apropriação e os 

usos que fazemos das mensagens televisivas, e midiáticas em geral, em nosso cotidiano 

vivido. Os sentidos produzidos cotidiana e coletivamente devem ser por nós entendidos e 

localizados no espaço social para que possamos alcançar o conhecimento de sua dinâmica e 

compreender sua política (Barbero; Resende, 2001). 

Esta pesquisa não busca somente falar do adolescente, mas falar com ele para ouvi-lo, 

e compreendê-lo. Para tanto, elegemos a metodologia dos grupos focais como instrumento a 

ser utilizado, dentro da pesquisa qualitativa. Isso justifica-se, pela riqueza de seus resultados e 

pela facilidade com que são geradas as discussões. No grupo focal consegue-se chegar à 

espontaneidade, muitas vezes não encontrada nas entrevistas de profundidade, instrumento de 

uso mais freqüente nas Ciências Sociais. 

A origem do grupo focal é atribuída às Ciências Sociais, em 1941, através de Paul 

Lazarsfeld e Robert Merton (considerado o pai do grupo focal). Em 1950, desperta o interesse 

da área de marketing. Hoje é amplamente utilizado na área de marketing e também tem 

crescido em popularidade em outros campos de pesquisa. Dentro da Ciência Social foi Robert 

Merton quem publicou o primeiro trabalho utilizando o FOCUS GROUP.  

Desde a década de 80 verifica-se uma ampliação da utilização do grupo focal para 

diversas finalidades e por diferentes profissionais. Há um importante emprego desta técnica 

na implementação e avaliação de programas, podendo ser desde programas educacionais e de 

saúde a ações sociais. A técnica do grupo focal pode ser empregada antes do início do 

programa, como aponta Wetsphan, Bógus e Faria, para o conhecimento prévio dos problemas 

segundo a ótica da população-alvo.  

 

O conhecimento de percepções, crenças, valores, da forma como a população se 
organiza, como costuma se relacionar com as autoridades de saúde, ou com os 
funcionários dos serviços e suas concepções de saúde e doença, orientou a 
determinação de objetivos e prioridades de alguns programas educativos em saúde. 
(1996, p. 479) 
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 Nos últimos anos nota-se um crescente emprego da técnica do grupo focal, tanto por 

parte de pesquisadores como por profissionais da área de saúde e educação. A técnica do 

“grupo focal” constitui uma dentre as várias modalidades disponíveis de entrevistas grupais 

e/ou grupos de discussão. Há uma ampla diversidade técnica de condução e configuração 

grupal e, a bem da verdade, as entrevistas grupais possuem diferentes enfoques, com 

referenciais históricos e sócio-culturais que tanto apresentam divergências como 

convergências nas publicações acadêmicas de diversos países. 

 Os critérios de qualidade de pesquisa também são distintos, pois para os positivistas e 

pós-positivistas é a validade interna, a objetividade e a generalização dos resultados que 

asseguram o status de ciência. Em contrapartida, para aqueles que optam pela abordagem 

qualitativa os critérios são a compreensão de uma realidade particular, a auto-reflexão e a 

ação emancipatória. O conhecimento do mundo, para os adeptos desta última, não deve ser 

um fim em si mesmo, mas um instrumento para a auto-conscientização e ação humana. Com 

isto há uma diminuição da distância entre a produção e a aplicação do conhecimento, bem 

como um aumento da exigência do comprometimento do pesquisador com a transformação 

social. 

    De acordo com Fern (2001), há quatro processos grupais que interferem nos 

resultados dos grupos focais: o bloqueio de produção, a influência social, o pegar carona, a 

influência normativa.  

O bloqueio da produção diz respeito à ativação simultânea de dois processos 

cognitivos distintos: pensar (o que se vai dizer) e ouvir (o que os outros estão dizendo). O 

argumento é que esta condição de interação grupal torna muito difícil que o sujeito consiga 

prestar atenção e acompanhar a discussão, ao mesmo tempo em que tenta organizar o seu 

pensamento para intervir. É preciso reconhecer, contudo, que em uma situação de interação 

didática, de entrevista individual ou no ato de preencher um questionário, uma escala de 

avaliação, a pessoa pode ser interrompida em sua linha de pensamento pelo próprio 

entrevistador e por seus pensamentos distantes do contexto imediato, que afluem à mente e o 

distraem. Em resumo, o problema de bloqueios processuais não acontece apenas no caso de 

grupos focais, embora se reconheça que neste contexto há maior complexidade no 

gerenciamento de atividades cognitivas requeridas que podem afetar o resultado final. É 

difícil contornar esta dificuldade, pelo menos do ponto de vista do moderador de grupos 
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focais, pois isto depende das características intrapsíquicas dos participantes e nem todas as 

pessoas são treinadas para lidar com a atenção difusa. 

 

Os grupos focais provêem a oportunidade de observar os participantes conduzindo 
seus próprios testes discursivos, negociando sentidos, confirmando ou desafiando 
modos apropriados de percepção. (...) Eles podem revelar premissas cognitivas ou 
ideológicas que estruturam argumentos, os modos como vários discursos estão 
enraizados em contextos particulares e experiências específicas são trazidas à tona 
nas interpretações que marcam a construção discursiva das identidades sociais 
(LUNT e LIVINGSTONE, 1996, p. 88 e 96). 
 

É um tipo de pesquisa qualitativa que tem como objetivo perceber os aspectos 

valorativos e normativos que são referência de um grupo em particular. É, na verdade uma 

entrevista coletiva que busca identificar tendências.  

No caso do presente estudo, o público-alvo é constituído por jovens da 8ª séries de 

uma escola pública de Santa Maria, na faixa etária entre 12 e 16 anos. 

 

 

4.1.1 Escola Estadual Básica Cícero Barreto. 

 

Começo a pesquisa nesta escola pública, que funciona nos três turnos, congrega 1472 

alunos dos mais diferentes pontos da cidade, 110 professores e 44 funcionários. Oferece a 

comunidade Educação Infantil, Educação Especial, Ensino Fundamental, Ensino médio e 

EJA. Está situada na Rua Serafim Valandro, nº385, esquina com a Silva Jardim, no Bairro 

Nossa Senhora do Rosário. A instituição de ensino completou 78 anos no dia 14 de junho, 

deste ano. 

O colégio foi criado pelo decreto número 4507, de 23 de abril de 1930. E 

primeiramente oferecia somente o ensino fundamental. O nome da escola é em homenagem a 

Cícero Jacinto Barreto que teve toda a sua existência devotada à pratica do bem e sempre a 

serviço da coletividade. Ingressou no Magistério Público Estadual como professor de 

matemática. Tinha um grande poder verbal e não costumava deixar nenhum aluno sem haver 

compreendido suas aulas. 
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Sua infra-estrutura física é constituída pelo prédio da escola, que possui 33 salas de 

aula, 10 banheiros, dois salões, seis salas para parte administrativa, duas cozinhas, dois 

laboratórios, dois refeitórios, uma biblioteca, três pátios e três salas de vídeo. 

A estrutura pedagógica é formada pelo Serviço de Coordenação Pedagógica, com 

Supervisora para o Ensino Médio no turno da manhã e noite. Uma supervisora para o Ensino 

Médio no turno da tarde, e outra para o EJA no turno da noite. Ainda possui uma supervisora 

para Educação Infantil e as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, turno manhã e uma 

supervisão para o turno da tarde. Possui ainda, uma orientadora Educacional com 40 horas 

para atender os três turnos da escola. 

Segundo a direção da instituição de ensino, os alunos que freqüentam são oriundos de 

vários pontos da cidade. Possuem diferentes culturas e saberes, os quais a escola considera e 

os contextualiza. A comunidade escolar que participa do cotidiano da escola é formada por 

famílias cuja renda salarial é de classe média e classes populares. 

A escolha dos alunos da Escola Cícero Barreto para a pesquisa foi feita através da 

percepção do comprometimento que a instituição tem com a formação integral do cidadão, 

propondo alternativas a partir de sua realidade histórica, desenvolvendo no educando o 

espírito crítico, reflexivo, participativo, criativo e consciente da realidade social, podendo 

intervir e construir um mundo mais humano e fraterno. 

A instituição visa o crescimento do conhecimento, do desenvolvimento das 

habilidades, atitudes e hábitos que favoreçam ao educando a reflexão do “aprender a ser”, via 

essencial que integra o aprender a conhecer, o aprender a fazer e o aprender a viver juntos. 

 

 

4.1.2 O grupo e os instrumentos 

 

 Após a nossa escolha pela escola citada acima, fomos em busca dos primeiros 

contatos com a direção da instituição, que concordou com a aplicação da pesquisa na escola 

devido à relevância do tema e a contribuição para que a escola pudesse também, conhecer 

melhor o processo de evolução da identidade dos seus alunos. A supervisora pedagógica 

deixou ao nosso critério a escolha da série de ensino. Como a faixa etária do grupo de jovens 

já havia sido estipulada, optamos pela 8ª série, pois os alunos tinham idade entre 12 e 16 anos. 
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A supervisora decidiu que a pesquisa poderia ser desenvolvida nas aulas da disciplina de 

Estudos Sociais, da turma 81, cuja professora responsável é Lisleth Vivian. 

A turma 81 é composta por 33 alunos, e dois deles são portadores de deficiência 

auditiva. Os nossos encontros ocorreram, nas segundas-feiras, pelo turno da manhã, durante o 

mês de setembro. 

Como grupo era grande e agitado, optamos em comum acordo com a professora 

Lisleth, para que ela participasse dos nossos encontros. 

Durante os dois primeiros encontros, os alunos responderam um questionário fechado, 

pré-elaborado para que fosse localizada a classe social do grupo e os costumes ligados à 

cultura televisiva. O objetivo do primeiro questionário era conhecer os adolescentes por meio 

de informações que pudessem contribuir para traçar o perfil sobre sua vida pessoal e o 

contexto familiar dos participantes do grupo. Assim, as questões, inicialmente, foram mais 

abrangentes e amplas para que os alunos se sentissem à vontade ao respondê-las. Elas eram 

destinadas a buscar uma aproximação com o cotidiano de cada um dos adolescentes, 

procurando conhecer as rotinas de consumo, valores e visão do mundo que orientam a 

trajetória de vida dos adolescentes entrevistados. Como fator motivador e facilitador, para as 

respostas, foram realizadas discussões que envolveram assuntos (o mundo hoje, o Brasil, a 

economia, a política) de contexto social, e outras relativas a uma perspectiva individual 

(casamento, família, sexualidade, aborto, religiosidade e amizade), motivando o aluno a falar 

dos seus projetos para o futuro. 

Durante a aplicação do trabalho de grupo focal, procuramos conhecer a relação deles 

com os meios de comunicação. Meios, como a televisão que foi ocupada durante os 

encontros, deixando-os escolher o que pretendiam ouvir ou ver. Essas questões nos ajudaram 

a traçar um mapa referencial básico sobre a relação dos adolescentes com a televisão, 

abrangendo informações quantitativas e, posteriormente, qualitativas. 

 

 

4.1.2.1 O perfil do grupo 

 

Com base nos questionários respondidos, constatou-se que, 88% dos alunos são 

naturais de Santa Maria e 12% vindos de outras cidades. 72,8% moram em casa própria, 

15,1% em apartamento alugado e 12,1% em casa alugada.  
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Quando a pergunta foi relativa à estrutura familiar 67,6% respondeu morar com o pai, 

mãe e irmãos, 12,1% mora somente com a mãe, 9% mora com a mãe e outros familiares, mais 

9% mora com a mãe, irmãos e padrasto e 3,3% mora com os avós. 

No tocante a questão sobre a orientação profissional, 39,3% disse que o pai e a mãe 

trabalhavam e 33,3% somente o pai ou a mãe trabalha, outros 17,5% não sabiam responder, 

6,6% o pai, mãe e irmãos trabalham e 3,3% relataram que todas as pessoas que habitavam a 

casa trabalham. A renda familiar varia de R$400,00 à R$7.500,00, mas a maioria afirma ter 

uma renda em torno de R$2.000,00. 

Nas questões referentes à televisão todos responderam que assistem TV. Os lugares 

preferidos pela maioria são o quarto e a sala, citados por 54% dos alunos; 24,1 deles preferem 

assistir somente no quarto; 12,1% preferem a sala para olhar a TV; já 6,6% assistem na sala, 

no quarto e na cozinha, e somente 3,2% prefere ver TV no quarto e na cozinha.  

Os canais mais assistidos pela turma são os da TV aberta com 66,2% de preferência; 

27,2% assistem os canais da TV a cabo, e 6,6% não responderam quais canais costumam 

assistir.  

Sobre a quantidade de aparelhos televisivos na residência, 51,5% disseram ter três 

aparelhos em casa; 33% possuem dois aparelhos; 9,5% possuem quatro aparelhos de 

televisão, e somente 6% possui um televisor na residência. As marcas mais citadas de 

televisores foram Philips, Semp Toshiba e LG.  

No segundo encontro no dia 22 de setembro, os alunos responderam mais oito 

questões, relativas ao costume cultural de olhar televisão. A primeira pergunta foi sobre o 

horário em que costumavam assistir TV. A maioria com 79,1% disse assistir pela tarde e à 

noite, e 20,9% assiste somente à noite. A maioria do grupo, com 70,8%, respondeu que 

costuma assistir os programas com familiares e o restante dos alunos preferem assistir 

sozinho.  

Quanto à programação preferida de cada um, o canal 13 da Rede Globo foi o mais 

citad; em segundo, o canal 21 onde passa a programação da MTV, e o terceiro mais citado foi 

o canal 34, que corresponde à programação do SBT. 
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4.1.3 Leituras da recepção 

 

Na escolha do programa favorito, as respostas foram bastante diversificadas, mas os 

mais citados foram as novelas em geral, seguido da novela Malhação e, por último, o 

programa do Chaves. O que mais chama atenção dos jovens nesses programas é o suspense 

das novelas, as brigas e as músicas, seguido pelo comportamento dos personagens e a 

semelhança com o dia-a-dia dos alunos.  

Quando perguntado se eles se identificavam com algum personagem da TV, a maioria 

respondeu que não, mas seis meninas defenderam o contrário, afirmando que os personagens 

têm algumas características como o modo de falar e o comportamento parecido com o delas. 

Perguntei também se eles discutiam com familiares notícias vistas em programas 

televisivos: 70,9% respondeu que sim, os pais utilizam a TV como forma de trocar idéias ou 

cobrar algo que eles também fizeram errado; os outros 29,1% da turma respondeu que não, 

porque os pais não ligam para os assuntos da televisão.  

O grupo ficou bem dividido quando tiveram que responder se na escola eles também 

discutiam assuntos pautados pela mídia. Metade, 50%, disse que não discutiam em sala de 

aula, porque os professores não costumavam debater, e que eles só sabiam passar o conteúdo 

no quadro. A outra metade respondeu que às vezes, quando algum assunto que estava 

frequentemente passando na televisão, ou ainda, quando havia alguém conhecido envolvido 

no assunto, o professor abria brechas para uma conversa. 

Conforme os dados apresentados acima, podemos perceber que, a maioria do grupo 

mora em casa própria. A estrutura familiar ainda continua sendo em sua maioria, nuclear, com 

a presença do pai, da mãe e dos irmãos. Desses 12,1% dos alunos vivem somente com a mãe. 

No tocante a renda das famílias, conforme já mencionado, constatou-se que a renda mais 

baixa citada era de R$400,00 e a mais alta R$7500,00, sendo que a maioria tem uma renda em 

torno de R$ 2000,00. Com base nesses dados, percebemos uma contradição em relação à 

afirmação da supervisora de que se trata de uma escola de classe média/baixa.  Aqui cabe 

ressaltar que, entre as evidências que permitem falar em classe como princípio divisório, grau 

de polarização entre pobres e ricos se acentua nos seguintes termos: "A quinta parte 

socialmente mais rica da população mundial era, em 1960, trinta vezes mais rica que o quinto 

mais baixo; em 1991, já era sessenta vezes mais rica” (BAUMAN,1998, p.76). 

Portanto,consideramos nesse trabalho que classe é um modo de conceituar a distribuição de 
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chances, experiências e recompensas nas sociedades contemporâneas. Ao usarmos o conceito 

de classe, não temos a preocupação de empregar o termo no sentido restrito do marxismo 

como um conjunto de agentes que pode se mobilizar politicamente em movimentos 

organizados, mas de entender como ocorre a luta em torno de valores. 

O fato dos encontros ocorrerem em período de eleição, fez com que o tema acabasse  

sendo discutido. Todos disseram assistir TV e os programas eleitorais, mas estavam rejeitando 

as propagandas eleitorais devido ao número de políticos envolvidos em corrupção no Brasil. 

Outro fator relevante foi a TV a cabo, citada por muitos alunos no questionário, mostrando 

novamente um maior poder de aquisição e também acompanhando o avanço tecnológico, pois 

durante o encontro alguns alunos estavam com MP3 e MP4 em cima da classe. 

Como já havia citado, a turma possui dois alunos deficientes auditivos que participam 

diariamente da aula e retornam à tarde para escola para fazer os exercícios com um professor 

especializado. Quando analisamos as folhas das respostas, separei as desses alunos, não como 

forma de preconceito, mas porque acreditávamos que as respostas deles, poderiam agregar 

muito nessa pesquisa, até porque não imaginávamos trabalhar com alunos que possuíam 

algum tipo de deficiência. Dentre todas as respostas o que mais me chamou atenção é que 

quando perguntavam sobre a relação com os colegas eles deixavam em branco e, na última 

pergunta, onde eles teriam que responder se discutiam com colegas e professores sobre 

notícias da TV, eles responderam: “não conversamos com nenhum colega. Eles não falam a 

nossa língua”.  

No terceiro encontro, eles tinham uma tarefa da aula anterior para apresentar para os 

colegas, somente cinco alunos fizeram. O exercício era para ser realizado em dupla, observar 

alguém assistindo um programa de televisão e anotar as suas reações para depois relatar para 

os colegas. O mais difícil era fazê-los levantarem da classe para contar como tinha ocorrido a 

experiência. Percebi então, o quanto é grande a angústia de falar em público de uma maneira 

geral dos jovens da turma 81.  

Isso vai ao encontro ao que Lima, diz no site: 

http://mbenites.blogspot.com/2008/07/vergonha-tambm-tem-idade.html da adolescência, um 

período de transformações psicossociais, no qual a constituição da personalidade será 

influenciada pelo olhar dos outros. O jovem geralmente tende a se envergonhar de defeitos 

imaginários como cor dos olhos, tonalidade da voz, tipo de cabelo ou altura, por exemplo. 

“Sartre diz ‘o inferno são os outros’. O outro é que nos instiga a sentir vergonha. “Não falo do 
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olhar do outro presente, mas de certo olhar que introjetamos, que funciona como polícia 

dentro de nós toda vez que infringirmos um código moral que já adotamos”, ressalta Lima. 

Nesse mesmo encontro, levei a letra da música de abertura da telenovela Malhação, 

Daqui pra Frente, do grupo NX ZERO, banda que tem seu repertório mais tocado nas rádios 

do Brasil, no momento. Durante o período que rodava o CD, os meninos da turma faziam cara 

feia e diziam: - Isso é música de “boiola”. Os garotos queriam que eu colocasse o CD do 

grupo Racionais-Vida loka um e dois que eles haviam levado.O grupo de rap e hip-hop 

formado por Mano Brown em 1998, em São Paulo, usa a linguagem da favela do Morro do 

Piolho, com expressões típicas das comunidades pobres da cidade de São Paulo. As letras do 

grupo fazem um discurso contra a opressão à população marginalizada na periferia de São 

Paulo e procuram passar uma postura contra a submissão e a miséria. Esta é a banda do 

momento na turma dos meninos.  

Em seguida fizemos a leitura do texto “Merchandising Social em Malhação”. Esse 

texto foi trabalhado em aula porque ele faz os jovens refletirem sobre o papel da televisão em 

suas vidas. Malhação fez do Merchandising social a estrutura principal de boa parte de suas 

histórias. A novela juvenil já teve personagem portador do vírus da AIDS, um homossexual, 

um drogado, um alcoólatra, um menino de rua, um portador de deficiência física, entre outros 

casos. Seu cenário, que era uma academia de ginástica, deu lugar a um colégio, o que facilita 

a discussão de temas mais sérios. Em 2002, Malhação teve 1.138 ações de Merchandising 

social em suas histórias: 244 sobre uso de drogas, 116 sobre sexualidade, 567 sobre causas 

sociais. É a campeã absoluta da Rede Globo. O merchandising social da TV está 

ultrapassando os limites da teledramaturgia e indo para outros programas, como Big Brother. 

Ao que tudo indica, essa indústria vai crescer ainda mais onde os alunos expressaram pela 

primeira vez a vontade de ser igual a um personagem da novela. Na turma 81, o problema é 

que toda vez que alguém fala que se identificava com algum assunto da novela, outro faz 

gracinhas e deixava o colega encabulado. 

No último encontro levei um DVD com a abertura da Malhação e dois capítulos que 

baixei da internet. Na sala de vídeo distribui pirulitos para todos e percebi que uns meninos 

comentavam que não queriam assistir essa chatisse. Mas logo que começou a novela, o colega 

que não queria assistir, foi o primeiro a ficar quieto e sentar bem na frente da televisão. 

Enquanto rodava a novela uns tiravam foto da televisão e dos colegas assistindo. No meio do 

segundo capítulo o DVD trancou, e um colega disse: “ na melhor parte, que droga!”. Quando 
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começou tocar a abertura da novela, o DVD parou novamente e todos continuaram cantando a 

música de abertura, como um coral ensaiado. 

No final desta aula, percebemos que realmente eles olhavam a novela e gostavam de 

assistir, porque durante os primeiros encontros, acreditavámos que aqueles alunos odiavam 

Malhação. Percebi que eles não expressam suas opiniões não por repressão dos pais ou 

professores, mas sim por vergonha dos colegas e em muitos casos acabam deixando de lado 

coisas que adorariam por causa do grupo de amigos.  

Ainda é cedo para apresentar conclusões, mas percebemos que a novela esclarece 

certos assuntos como: preconceito, homossexualismo, AIDS, alcoolismo, drogas, que a 

juventude não tem coragem de conversar com familiares, e que na realidade quem influência 

na identidade dos jovens, até este ponto da pesquisa é o grupo de colegas, amigos que o 

adolescente convive no seu dia-a-dia. 

Nas entrevistas e na observação do grupo na escola, destacou-se a estilização da 

aparência. Vale dizer que há uma tentativa de homogeneização no modo de vestir e agir 

dentro de um mesmo grupo. A partir das opiniões dos jovens sobre os outros grupos da 

escola, do qual não fazem parte, percebe-se o preconceito com os adolescentes “diferentes”, 

especialmente rockeiros, punks e emos, assim como com os alunos estudiosos, conhecidos 

como “nerds”. 

A preocupação em investigar o lugar ocupado pela família, pela escola e pelos amigos 

nas apropriações televisivas dos jovens deve-se ao entendimento de que essas são as 

instituições que afetam mais profundamente a socialização e a formação dos sujeitos. Para 

Jacks, 

 

Pertencer simultaneamente a várias instituições resulta em um referencial múltiplo e 
inter-relacionado, uma vez que cada instituição luta para impor sua produção de 
significados como a mais legítima. Nessa luta, algumas vezes, as instituições se 
reforçam e, em outras, se anulam ou entram em choque, ou ainda não competem 
entre si por terem objetivos diferentes (JACKS, 1999, p. 55) 

 

A importância do grupo de amigos é amplamente conhecida na fase juvenil, período 

de “transição de uma identificação com a família para uma identidade mais ou menos 

individual” (ELIAS e SCOTSON, 2000, p.185) e cresce ainda mais em meio ao desestímulo 

que é manifesto em relação à escola como lugar de aquisição de conhecimentos. 
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Assim como mostra a novela Malhação, onde os amigos são mais presentes que os 

familiares, o grupo de amigos para os adolescentes entrevistados funciona como um espaço 

intermediário entre a família e a sociedade. Nos grupos há elevado grau de intimidade e 

coesão o que proporciona a troca de sentimentos e idéias, gerando apoio e segurança. No 

grupo de iguais é mais fácil falar de incertezas, fantasias e desejos com a certeza de se sentir 

compreendido e aceito. 

A vivência com os pais, ajuda na base para a formação de sua identidade que poderá 

agora se enriquecer com os novos relacionamentos grupais que propiciarão crescimento, 

integração e sociabilidade. O jovem sem turma encontrará mais dificuldade para elaborar suas 

crises vitais e pode sofrer por não ter com quem dividir. A uniformidade dentro da turma 

como: a gíria, a vestimenta etc. serve como defesa para a angústia. 

Construir uma identidade inscrevê-la num projeto de vida é a tarefa necessária à crise 

da adolescência. Implica integrar as mudanças nas suas relações consigo mesmo e com os 

outros, fazer o luto da infância, adquirir a sua verdadeira independência, isto é, aprender a 

reconhecer-se numa rede de dependências, mas ampla do que a família. A pesquisa neste 

trabalho tem demonstrado que o grupo de amigos na adolescência é um suporte muito 

importante para o desenvolvimento, sendo a sua contribuição decisiva para o debate e 

consolidação de muitas questões com que os adolescentes se confrontam. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Partindo da reflexão sobre o papel da mídia televisiva, especialmente da telenovela 

Malhação, sobre o adolescente, algumas respostas revelaram-se conclusivas, dentro da 

proposta deste trabalho. 

Os discursos dos adolescentes reconhecem que a novela Malhação é fonte de modelos 

de inspiração no modo de vestir-se, nas gírias, no namoro. A novela está presente no cotidiano 

dos jovens, mas no momento de tomar decisões sobre suas vidas, as opiniões dos amigos são 

as mais relevantes. O que nos leva a concluir que a identidade cultural destes jovens ainda 

está bastante alicerçada na família e principalmente no círculo de amigos, pois é com estes 

que passam a maioria do seu tempo. Enfim, nos grupos de convivência nos quais estes jovens 

se sentem pertencentes ou identificados.  

A televisão é o meio mais utilizado pelos alunos para buscar informações embora 

muitos questionem os conteúdos veiculados pela mídia. Na pesquisa qualitativa percebe-se 

que embora se identifiquem com personagens da trama da novela, os entrevistados 

demonstram forte identificação com aspectos da cultura de cada grupo social onde estão 

inseridos. Nas reuniões os grupos podiam se sentar juntos, e era visível que os vários grupos 

que se formavam na sala de aula tinham roupas, corte de cabelo e respostas parecidas nas 

discussões.Havia duas meninas evangélicas que conversavam somente entre si. 

Neste contexto, torna-se fundamental fornecer subsídios para que os jovens 

questionem as ideologias que norteiam a produção midiática e estejam conscientes dos fatores 

que influenciam seu conteúdo. É preciso também que a juventude conheça as possibilidades 

de interagir com essas produções. Na medida em que, esses jovens estão fortemente expostos 

às mensagens veiculadas pela telenovela, assim, foi fundamental discutir com os adolescentes 

a leitura desse meio, tendo em vista suas múltiplas possibilidades de influência sobre as 

identidades. 

Observamos que a fórmula pela qual a televisão apresenta sua ideologia aos jovens 

parece surtir efeitos, uma vez que os entrevistados consideram seu conteúdo mais atrativo que 

o da escola. A indecisão na hora de responder como era a relação em casa com os pais e se 

eles discutiam assuntos da mídia, fez com que percebêssemos que a falta de diálogo entre pais 

e filhos acarreta na ação da televisão em discernir o certo do errado, o bom do ruim, para 

jovens que ainda estão em formação. O descrédito na sociedade também reforça o poder da 
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mídia.  Isso nos leva a crer que a televisão tem um papel fundamental no estilo de vida e na 

formação desses jovens.  

As mensagens televisivas são o resultado do auto-reconhecimento, sendo irrealista 

pensar que as mensagens televisivas são recebidas por todos da mesma maneira. Segundo os 

questionários respondidos pelos alunos, podemos dizer que há um comprometimento da parte 

cultural do espectador com a novela. A cultura própria de cada um orienta o olhar e interfere 

na forma de como as imagens são absorvidos e reelaborados pelos adolescentes, e como eles 

afirmam, esse costume é adquirido na família, na escola e principalmente com o grupo de 

amigos, que se mostrou de grande relevância e influência em todas as questões. 

 Após a discussão do texto “Merchandising social em Malhação”, as meninas 

admitiram que a novela dita moda, e citam personagens que são imitadas no uso de 

“presilhinhas” e “sainhas” elas apresentam justificativas não só estéticas como práticas. São 

cópias resultantes da insegurança da faixa etária, que imita para estar “fashion” e não correr o 

risco do ridículo, perante os colegas. Essa evidência deixa claro que eles sonham e imaginam 

estar copiando também, o próprio estilo de vida dos personagens, em seus comportamentos e 

atitudes. Um exemplo que atesta o que já foi dito, é que durante os encontros, meninos e 

meninas tocavam-se bolinhas de papel, cena que é bastante comum aparecer na novela 

Malhação. 

  É inquestionável a afirmação de que a novela dá todo um referencial para os namoros, 

conquista, e principalmente, para a maneira de se vestirem. A televisão modifica elementos, 

atitudes e comportamentos que ainda não foram cristalizados pelos adolescentes. Com isso, o 

que era inadmissível passa a ser aceito, o que era insólito passa a ser provável. As idéias 

anteriores passam a ser “corroídas”, e o que era inaceitável torna-se banal, possibilitando a 

instalação de novos modos de viver a realidade. 

  Como pensamento final, concluo que a televisão, especialmente a telenovela 

Malhação, constitui fontes de modelos para os jovens, mas ainda há uma persuasão do grupo 

de amigos dos adolescentes. Esta conclusão, entretanto, não pretende criticar, mas refletir 

sobre a responsabilidade dos papeis desempenhados pela família e a escola, que cada vez 

menos estão se mostrando como modelos confiáveis de comportamento para os adolescentes. 
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1º Encontro 

1-Local de nascimento? 

88% é natura de Santa Maria 

12% nasceram em outras cidades 

2-Local e condição de moradia? 

72,8% casa própria 

15,1% apartamento alugado 

12,1% casa alugada  

3-Estrutura familiar? 

67,6% mora com o pai, mãe e irmãos 

12,1% mora com a mãe 

9,0% mora com a mãe e outros 

9,0% mora com a mãe, irmãos e padrasto 

3,3% mora com os avos 

4-Situação profissional e pessoal das pessoas da casa? 

39,3% pai e mãe trabalham 

33,3% só o pai ou a mãe trabalha 

17,5% não sabiam 

6,6% pai, mãe e o irmão trabalhavam 

3,3% todas as pessoas da casa trabalhavam 
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5-Renda familiar (mãe + pai)? 

Varia de R$400,00 à R$7.500,00, mas a maioria tem uma renda em torno de R$2000,00. 

6-Assiste ou não TV? 

Todos assistem. 

7-Onde assiste TV? 

54% sala e quarto 

24,1% quarto 

12,1% sala 

6,6% sala, quarto e cozinha 

3,2% cozinha e quarto 

8-Que canais costumam assistir? 

66,2%Canais da TV aberta  

27,2% Canais da TV a cabo 

6,6% Não responderam 

9-Quantas TVs têm na sua casa? 

51,5% três aparelhos 

33% dois aparelhos 

9,5% quatro aparelhos 

6,0% um aparelho 
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10-Que TV possui? 

As marcas mais citadas foram: 

1º Philips 

2º Semp Toshiba 

3º LG 

 

2º Encontro 

1-Qual o horário que assiste TV? 

79,1% pela tarde e noite 

20,9% somente à noite 

2-Com quem costuma ver TV? 

70,8% com familiares 

29,2% sozinho 

3-Qual canal tem a sua programação preferida? 

Os mais citados foram: 

1º Globo -13 

2º MTV - 21 

3º SBT - 34 

4-Qual o seu programa preferido? 

Os mais citados foram: 

1º novelas 
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2º malhação 

3º programa do Chaves 

5-O que mais chama atenção no seu programa favorito? 

Os mais citados foram: 

1º suspense das novelas, as brigas e as músicas 

2º o comportamento dos personagens 

3º semelhança com o dia-a-dia dos alunos 

6-Você se identifica com algum personagem da TV? Por quê? 

A maioria respondeu que não, mas seis meninas responderam que sim, e que é porque os 

personagens têm algumas características como fala ou comportamento parecido com o 

delas. 

7-Discuti com familiares notícias e temas vistos em programas televisivos? Por quê? 

70,9% sim, os pais utilizam a TV como uma forma de trocar idéias, ou cobrar algo que eles 

também fizeram errado. 

29,1% não, porque os pais não ligam para os assuntos da televisão. 

8- Na escola, você e seus colegas conversam com os professores sobre notícias que passam 

na TV? Por quê? 

50% não, porque os professores não costumam debater, só sabem passar o conteúdo no 

quadro. 

50% às vezes, quando tem algum assunto que está toda hora passando na televisão,ou 

quando há alguém conhecido envolvido no assunto. 
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3º Encontro

Daqui pra frente - Nx Zero 

Muita coisa ainda vai mudar 
Eu espero que daqui pra frente Estou aqui pra 
dizer que eu jamais 
Imaginei te ver sofrendo assim 
Te ver chorar vai me fazer sofrer ainda mais 
Estou aqui pra dizer que eu jamais 
Quis te ver assim (quis te ver assim) 
E escrever aqui (escrever aqui) 
Tudo o que senti 
 
Mas espero que daqui pra frente 
Tudo se renove pra nós dois 
Nossas vidas são tão diferentes 
Viva agora tudo o que sonhou 
Muita coisa ainda está por vir 
 
Estou aqui pra dizer seu coração 
Vai te mostrar exatamente pra onde ir 
Temos muito o que viver 
Enganar o tempo não dá mais 
Estou aqui pra dizer que eu jamais 
Quis te ver assim (quis te ver assim) 
E escrever aqui (escrever aqui) 
Tudo o que senti 
 
Mas espero que daqui pra frente 
Tudo se renove pra nós dois 
Nossas vidas são tão diferentes 
Viva agora tudo o que sonhou 
Muita coisa ainda está por vir 
Muita coisa ainda vai mudar 
Eu espero que daqui pra frente 
 
Eu sigo o meu caminho 
E você siga o seu 
E acho que isso é mais forte que eu 
Tive minha chance 
E não sobrou mais nada 
Que possa fazer você ficar 
 
Mas espero que daqui pra frente 
Tudo se renove pra nós dois 
Nossas vidas são tão diferentes 
Viva agora tudo o que sonhou 
Muita coisa ainda está por vir 
Muita coisa ainda vai mudar 
Esse é meu preço pra deixar você ir... 

 

NX ZERO É TEMA DE ABERTURA DA 
MALHAÇÃO   
 
O novo tema de abertura da novela teen, 
Malhação, é da banda NX Zero. A música 
chama-se “Daqui Pra Frente” e foi escolhida 
para embalar as aventuras da galera do colégio 
Múltipla Escolha. A banda é a única a ter duas 
canções ao mesmo tempo na trilha da novela, 
pois Cartas Prá Você, outra nova música do 
NX, também está em Malhação. Ambas fazem 
parte do mais recente álbum e de onde saiu 
também o single Cedo ou Tarde, uma das 
músicas mais tocadas do Brasil, no momento. 
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4º Encontro 

MERCHANDISING SOCIAL EM 
MALHAÇÃO  
 
  Há cinco anos no ar, Malhação é o 
único programa de teledramaturgia 
prioritariamente dirigido aos adolescentes, 
sendo um sucesso junto a este público. Porém, 
em meados do ano passado, estava com os dias 
contados. Foi quando a direção do programa 
decidiu apostar na mudança. Além de trocar o 
ambiente principal das histórias (o colégio 
Múltipla Escolha substituiu a antiga academia 
de ginástica), a telenovela ganhou conteúdo.  
“Malhação sofria preconceito porque não 
tratava de nada, só tinha corpo bonito. Agora, 
ficou realista e atual”, diz a atriz Priscila 
Fantin (que encarna a personagem Tatiana uma 
das protagonistas). O diretor, Marcos Paulo, 
confirma “O programa ganhou uma linguagem 
mais simplificada e direta, que está de acordo 
com o que se discute nas revistas para 
adolescentes. Colocamos discussões que 
realmente interessam como a do racismo”.  
Essa nova diretriz deu origem a 115 cenas e/ou 
situações de merchandising social, em 
Malhação. Além das questões relacionadas ao 
preconceito racial, também foram abordados os 
seguintes aspectos temáticos, entre outros: 
prevenção e riscos associados ao abuso de 
drogas; virgindade feminina; iniciação sexual 
da mulher; sexo seguro e uso de preservativos; 
gravidez na adolescência e suas conseqüências; 
maternidade e aborto; combate ao preconceito 
social; dificuldades do mercado de trabalho e 
formação profissional dos jovens; desemprego 
assédio sexual; problema do sistema de ensino 
e ética educacional. Esses e outros assuntos 
foram tratados de forma dialógica, 
problematizadora e conseqüente, de modo a 
propiciar uma atitude reflexiva e crítica por 
parte dos telespectadores.  
É importante ressaltar que o tratamento dessas 
questões passa muito distante do estilo 
“professoral” de transmissão de informações, 
apesar de Malhação estar ambientada num 
colégio de nível secundário. No mais das 
vezes, aplica-se o uma verdadeira metodologia 
participativa de construção do conhecimento, 
fundada na reflexão crítica dos problemas que 

os personagens têm que enfrentar. As 
telenovelas, como se sabe, geram um imenso 
envolvimento dos telespectadores com os 
problemas vivenciados por seus personagens. 
Deste modo, os jovens e adolescentes não se 
sentem como meros objetos de uma ação 
informativo-educativa, mas sim, como os 
sujeitos do processo de apropriação das 
informações e conhecimentos tratados.  
“E agora, o que é que eu vou fazer?”; “No meu 
lugar, o que você faria?”; “Vamos conversar 
com o (personagem). Ele tem experiência 
nesse assunto e pode nos ajudar”. Exemplos 
como esses são freqüentes nas ações de 
merchandising social e, em Malhação, não está 
sendo diferente. Se dúvida, esse 
questionamento leva o adolescente à reflexão 
sobre o problema em causa e à crítica da 
solução proposta, o que reforça o caráter 
dialógico e participativo da mensagem 
educativa. Em vários momentos das tramas, os 
personagens-parte-do-problema ficam a sós, 
com suas preocupações, seus temores e 
desejos, suas emoções e sentimentos mais 
profundos. Tudo isso é compartilhado com o 
telespectador. Cria-se, assim, um clima de 
intimidade e cumplicidade que tende a facilitar 
a introjeção das informações e conceitos 
tratados.  
Em Malhação, no mês de março, houve duas 
seqüências de ações ou cenas que se 
destacaram: na primeira, as cenas reforçaram o 
principio do direito de todos à educação, 
independentemente da condição sócio-
econômica, e apontaram alternativas de 
solução para vários dos problemas que ainda 
afetam o sistema educacional brasileiro. Na 
segunda seqüência os seguintes aspectos foram 
abordados: o direito dos jovens ao exercício 
responsável da sexualidade; os possíveis riscos 
de uma relação sexual não-protegida; o uso da 
camisinha e a dupla proteção; razões do 
uso/não-uso de métodos anticonceptivos; o 
direito da mulher sobre o seu próprio corpo; o 
acesso ao aborto como um dos direitos 
reprodutivos; a responsabilidade masculina na 
concepção e na anticoncepção as relações entre 
a maternidade, os estudos e a vida profissional.  
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5º Encontro 

Discussão de um capítulo e da abertura da novela Malhação, gravado e assistido em aula. 

 

Capítulo de 20/10/2008–Compacto, retirado do site: 

http://www.youtube.com/watch?v=Blb7g5GRfKg&feature=related 

 


