
182 

 

Hennigen, I. A gente se vê por aqui? A recepção da novela Malhação pelos jovens 

 

 

 

 

Pesquisas e Práticas Psicossociais 5(2), São João del-Rei, agosto/dezembro 2010 

 

 

A Gente se Vê por Aqui? A Recepção da Novela Malhação pelos 

Jovens 

 

See you Around? The Reception of the Soap Opera “Malhação” 

by the Youth 

 

 
Inês Hennigen

1
 

 
Resumo 

 
A mídia configura-se como um espaço social privilegiado no que tange à produção de imaginários, contribuindo significativamente para 

nossa constituição subjetiva. Com base na perspectiva dos estudos culturais e foucaultianos, pesquisei a recepção da novela Malhação por 
alunos da 8ª série de uma escola estadual. Foram realizados grupos de discussão e utilizadas cinco diferentes estratégias. Os resultados 

mostraram que os jovens são críticos em relação ao que é veiculado, mas essa posição não implica na rejeição dos referenciais oferecidos. 

Discuto tais achados à luz do desejo, manifesto pelos participantes, de ver, fruir e aprender sobre seu momento de vida. Problematizo o modo 
de ser jovem-adolescente que ganha maior visibilidade na novela e aponto suas implicações éticas e políticas. Finalizo o escrito articulando 

essas discussões à mobilização de afetos que acontece via mídia. 

 

Palavras-chaves: mídia; juventude; subjetivação; imaginário. 

  

Abstract 
 
Media appears as a privileged social space in relation to the production of imaginary scenarios, thus significantly contributing to our 

subjective constitution. Based on the perspective of the cultural and foucauldian studies, I researched the reception of the soap opera 

“Malhação” by 8th graders from a state public school. Discussion groups were conducted and five different strategies were used. The results 
showed that the youth are critical in relation to what is broadcast, but such position does not imply refusal of the offered references. I discuss 

such findings in view of the desired manifested by the participants to see, enjoy, and learn about their life moment. I raise the question 

concerning the way of life of the young adolescent, which gains more visibility in the soap opera, and I point out its ethical and political 
implications. I conclude the study articulating these discussions with the mobilization of affections which occur by means of the media. 

 

Keywords: media; youth; subjectivation; imaginary scenarios. 
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Introdução 

 
Independente da perspectiva adotada e da 

temática em foco, dificilmente quem analisa a 

sociedade contemporânea deixa de aludir – por 

vezes ressaltar – o papel da mídia na produção dos 

nossos modos de ser, se relacionar, cuidar de si, 

trabalhar, negociar, consumir, aprender, criar, 

exercer a cidadania, enfim, viver. Em meio a tal 

profusão de referências, a discussão acerca dos 

efeitos da mídia nos modos de subjetivação não 

deve ser tomada como um clichê; ao contrário, em 

função do caráter mutável de ambos e das 

implicações éticas e políticas, trata-se de uma 

questão muito importante para as ciências humanas 

e sociais. 

Neste sentido, quando se enfoca a juventude, 

trazer a mídia à baila é quase forçoso. De acordo 

com Freire Filho e Lemos (2008), a própria mídia 

contribui para qualificar os jovens contemporâneos 

como geração digital, geração Z (de zapping) ou 

geração conectada. A despeito da necessária 

compreensão, apontada pelos autores, de que tais 

representações promovem modos de ser jovem 

alinhados aos atuais interesses do capitalismo, e da 

relativização da importância da mídia face ao 

acesso e às diferentes posições sociais, é 

inquestionável o fato de que a maioria dos jovens 

urbanos brasileiros têm, cotidianamente, 

experiências com a mídia e que isso produz efeitos 

subjetivos (Fischer, 2000, 2005). 

Relevante referir que, em função de toda uma 

tradição de estudos, quando se discute mídia, a 

menção a seu poder de influenciar/manipular 

muitas vezes entra em cena. Em sintonia com a 

perspectiva dos estudos culturais e foucaultianos, 

concebo a mídia como uma instância social 

privilegiada no que diz respeito à produção e 

circulação cultural e que, deste modo, contribui 

significativamente para a constituição dos sujeitos 

sociais. Contudo, esses não deixam de ter uma 

posição ativa no que concerne aos processos e 

produtos midiáticos. Ressalto que falar em recepção 

ativa não implica desconhecer – tampouco 

minimizar – os jogos de saber-poder, pois eles são 

imanentes a quaisquer relações. Sem dúvida, no 

campo da comunicação midiática se travam 

batalhas pela interpelação dos sujeitos, pela 

imposição de significações. Contudo, como afirma 

Morin (2008), o fenômeno comunicacional é 

complexo, não se esgota na presunção da eficácia 

do emissor e a influência da mídia depende de n 

fatores, como usos, contextos, filtros, percursos 

individuais, entre outros. Por isso, acompanho o 

autor quando ele propõe que “mais do que 

manipulação, precisamos estudar e compreender a 

relação da mídia com nossos imaginários” (Morin, 

2008, p. 18). 

Nessa direção, no presente artigo, abordo a 

recepção, empreendida por jovens alunos de uma 

escola estadual gaúcha, de um produto midiático 

específico, a soap opera Malhação
2
 produzida pela 

Rede Globo, e discuto os imaginários que ali são 

veiculados e seus efeitos nos modos de subjetivação 

e sociabilidade. Para tanto, na seqüência: apresento 

algumas concepções teóricas sobre processo de 

subjetivação e mídia que sustentaram esta pesquisa, 

enfocando, sobretudo a televisão; posteriormente, 

descrevo as opções e procedimentos 

metodológicos; a seguir, exponho os resultados, que 

mostraram crítica e acolhimento na recepção de 

Malhação, e discuto o modo de ser jovem que 

ganha visibilidade na novela; finalizo o escrito 

refletindo sobre a mobilização de afetos na mídia. 

 

Processo de Subjetivação e Televisão no 

Contemporâneo 

 
Um campo de lutas fundamental para a 

produção subjetiva: eis uma caracterização de 

cultura tecida na interface dos estudos culturais e 

foucaultianos. Nessa perspectiva, o conceito de 

cultura sofre uma torção e deixa de ser algo 

somente relativo ao domínio material, pois 

comporta também uma dimensão simbólica e 

imaginária. Cultura passa a ser concebida como 

uma prática discursiva, prática que institui 

significações que o ser humano vale-se para dar 

sentido à sua vida. Correlativamente, na esteira da 

virada lingüística, a conceituação de discurso 

também se altera. Ao invés de um conjunto de 

signos que somente representa as coisas do mundo, 

discurso é compreendido como prática que forja os 

objetos dos quais fala. Deste modo, discursos 

constituem-se como redes de significações sobre as 

coisas do mundo, que são tomadas pelos sujeitos 

para se auto-interpretar e, portanto, acabam por 

produzi-los de certos modos e não de outros 

(Hennigen, 2004). 

 Importante ressaltar as relações de saber-poder 

neste processo. O poder, para Foucault (1999), não 

tem uma acepção restritiva, mas produtiva, e está 

em toda parte porque provém de todos os lugares: é 

                                                 
2 Uso as expressões soap opera e novela para referir Malhação 

uma vez que essa produção mescla o modelo norte-americano e 
o latino-americano: existe um conceito/proposta que perpassa a 

totalidade da produção, mas há uma trama central que tem um 

fecho a cada temporada, muitas vezes com atores/personagens 
específicos que saem de cena; a ambiência geral conserva-se 

durante alguns períodos, mas sofre alterações mais ou menos 

importantes, o que é evocado nas temporadas seguintes; não há 
previsão de término.   
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correlação de múltiplas forças, ação sobre ações 

possíveis de sujeitos livres, logo, indissociável do 

estabelecimento de resistências (não há só um 

ponto de onde provém “o” poder, inexiste um lugar 

da grande recusa). Por outro lado, saberes se 

engendram e se organizam para atender uma 

vontade de poder; assim, saber e poder estão 

diretamente implicados, constituem-se de modo 

correlato, sedimentam-se nos discursos e se 

entrecruzam no sujeito, produzindo-o (Veiga-Neto, 

2003). Em função do caráter pluridiscursivo do 

tecido social, significações de diferentes campos de 

saber-poder coexistem, conjugam-se, antagonizam, 

buscam interpelar os sujeitos e se tornar 

hegemônicas. 
 

Os discursos sobre como devemos proceder, como 

devemos ser e estar neste mundo, o que fazer com 

cada parte do nosso corpo, o que fazer com nossa 

alma, produzem-se e reproduzem-se nos diferentes 

campos do saber e práticas sociais, mas passam a 

existir “realmente” desde o momento em que 

acontecem no espaço dos meios de comunicação. 

(Fischer, 2000, p. 111)  

 
Se a mídia confere “existência” aos discursos, é 

fundamental problematizar o que vem sendo 

produzido/veiculado pelos meios de comunicação, 

como e o que tem alcançando visibilidade, que 

articulações e leituras têm acontecido. Nas 

produções midiáticas em geral, e na televisão em 

particular, tendo em vista os jogos de saber-poder, 

entra em cena uma série – mais ou menos 

específica – de imaginários. Uma vez que a 

subjetivação processa-se como um efeito das 

práticas discursivas, atentar para os discursos 

midiáticos e para sua recepção remete a uma 

importante reflexão ético-política: quem estamos 

nos tornando na contemporaneidade? Nesse estudo, 

que modos de ser jovem têm se produzido? 

O tão alardeado boom da internet e sua 

caracterização como o território natal dos jovens 

contemporâneos podem levar à crença de que 

outros meios de comunicação ficaram em segundo 

plano para eles. Os achados de Miller (2008) não 

confirmam tal idéia. Segundo o autor, a televisão 

continua sendo o meio para o qual acorre a maioria 

das pessoas, independente da idade, sendo que a 

internet, muitas vezes, é uma forma de divulgar, 

discutir e assistir programas de tevê
3
. No Brasil, 

dados do IBGE
4
 mostram que mais de 95% das 

casas têm um aparelho de televisão, o que leva a 

                                                 
3 Miller (2009, p. 21) afirma que “quinze entre os vinte termos 
de busca mais registrados no YouTube dizem respeito a 

programas de tevê norte-americanos”. 
4 http://www.portalaz.com.br/noticia/geral/186814, acessado em 
setembro de 2010. 

análises, com a de França (2008), de que a TV 

responde bem a aspectos sócio-econômicos e 

culturais em nosso país. 

Estudiosos brasileiros (Bucci, 2004; Fischer, 

2001) e também estrangeiros (Wolton, 1996) 

buscaram compreender a importância da televisão 

para os modos de ser e estabelecer laço social no 

Brasil. Para Fischer (2001), a televisão opera como 

uma espécie de processador daquilo que ocorre no 

tecido social. Além de opção de lazer e 

entretenimento, a televisão, através de estratégias 

específicas, é reconhecida como lugar de informar, 

educar, investigar e fazer justiça. É interessante 

pontuar, mostrando a transformação constante da 

televisão, que atualmente diluiu-se a fronteira entre 

entretenimento e informação (França, 2009), entre a 

chamada vida real e a vida na TV (Fischer, 2001).  

Isso fica bem patente na novela Malhação: as 

tramas sempre envolvem ensinamentos, que são 

mesclados ao – divertido e romanceado – cotidiano 

dos protagonistas. Por outro lado, vidas vividas 

pelos sujeitos e as narradas pela mídia se misturam: 

“códigos sociais e culturais, visíveis e vividos no 

interior dos diferentes espaços sociais constituem, 

pautam, normalizam e normatizam não só a própria 

criação, a elaboração das narrativas, como ainda o 

modo pelo qual elas são lidas, percebidas, 

recebidas” (Fischer, 2005, p. 48). 

Este amalgama está plasmado em um slogan da 

Rede Globo: A gente se vê por aqui. O que diz? 

Que os telespectadores encontram nos programas 

imagens que lhes retratam? Que eles podem, via 

programação, se aproximar virtualmente, se 

“encontrar” com outras pessoas? Reflexo do social 

e propiciadora de laço social, duas formas como a 

televisão tem se apresentado no contemporâneo.  

Esta “fotografia” do social, ou melhor, o 

processamento do que acontece, resulta na oferta de 

um determinado repertório de imagens. Fischer 

(2001) destaca a importância política da análise da 

televisão, da sua linguagem própria, das suas 

estratégias de direcionamentos e do leque de 

temáticas que parecem dominar suas produções. 

Nesta direção, Bucci (2004) estudou a construção 

do espaço público nacional pela Rede Globo e 

afirma que ela conseguiu unir e igualar, em um 

certo período, um país marcado por contrastes, 

conflitos e contradições, tendo produzido uma 

unidade imaginária apesar de todas as nossas 

disparidades.  

Wolton (1996), ao discutir o laço social que 

acontece mediado pela televisão, ressalta que a 

mesma configura-se como um dos raros lugares em 

que a sociedade se reflete e no qual cada um tem 

acesso a essa representação. Para o autor, trata-se 

de um laço tênue, menos forte e limitador que 

http://www.portalaz.com.br/noticia/geral/186814
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outras situações institucionais ou interações sociais, 

e “a força da televisão como laço social vem 

justamente do seu caráter ao mesmo tempo 

ligeiramente restritivo, lúdico, livre e especular” 

(Wolton, 1996, p. 124).  

As referências anteriores à noção de imaginário 

impõem precisá-la melhor. Para Legros, 

Monneyron, Renard e Tacussel (2007), o 

imaginário alimenta e faz o homem agir, e está 

relacionado a certas funções: necessidade de 

devaneio, de criatividade social e individual, de 

regulação humana diante da incompreensibilidade, 

e de comunhão social. Quanto à última função 

citada, cabe trazer duas observações de Silva 

(2006): “todo imaginário é uma narrativa – 

inacabada, um processo, uma construção coletiva; e 

todos se submetem aos imaginários preexistentes e 

são também inseminadores de imaginários”. O 

autor ressalta que cultura e imaginário não são 

equivalentes, sendo a primeira mais ampla e o 

segundo remetendo à ordem do imponderável. 

Brockmeier e Harré (2003) afirmam que todas as 

culturas são contadoras de estórias e concebem a 

narrativa como um tipo particular de discurso. 

Articulando as concepções trazidas até agora, é 

pertinente propor que, nos discursos que a mídia 

produz e faz circular, encontramos as formas 

narrativas que oferecem e mobilizam imaginários 

sociais, recordando que esses, conforme Silva 

(2006), não estão na ordem do determinismo e da 

unidirecionalidade em relação aos sujeitos.  

Essa concepção sincroniza com uma 

abordagem na pesquisa sobre mídia: os estudos de 

recepção. Matín-Barbero (1997), entre outros 

estudiosos da comunicação interessados em 

transcender as análises que privilegiavam a crítica 

aos meios de comunicação de massa, postulou a 

necessidade de se passar dos meios às mediações, 

buscando conhecer os sentidos que os meios, seus 

conteúdos e suas formas têm para os sujeitos 

receptores, aqueles que também orientam a sua 

produção. Compartilhando tal visão, Zanchetta Jr. 

(2007, p. 1461) acredita que “o „massivo‟ não deve 

ser pensado com instrumento delimitável, com 

efeitos previsíveis, mas como uma „nova forma de 

sociabilidade‟”. 

Os jovens compõem um público privilegiado 

pela mídia; praticamente não há meio que deixe de 

lhes dedicar atenção especial: revistas, rádios, 

cadernos de jornais, programas de televisão, sites 

na internet e até redes como a MTV falam dos/para 

os jovens usando uma linguagem/estética 

específica. Por isso, surpreende a constatação de 

Jacks, Menezes e Piedras (2008): das mais de mil e 

setecentas pesquisas da área da comunicação na 

década de 90, somente seis se ocuparam da 

recepção por parte de jovens. Ressalvando-se que o 

universo pesquisado foram teses e dissertações 

defendidas junto a programas de pós-graduação na 

área, de qualquer forma o número é parco. Como 

muito se fala sobre a influência da mídia sobre os 

jovens, advogo que é preciso conhecer a produção 

de sentidos que eles empreendem frente aos 

produtos midiáticos, objetivo que alicerçou a 

presente pesquisa.  

 

Método 

 
A teledramaturgia da Rede Globo é muito bem-

sucedida até fora do país, por vezes sendo referida 

como modelo para outras redes. Neste âmbito, a 

soap opera Malhação é impar, pois está no ar há 

mais de 15 anos, longevidade que intriga (supera 

em muito a série infantil Sítio do Pica-pau Amarelo 

que foi exibida por nove anos nas décadas de 

70/80). Essa produção tem como proposta “abordar 

temáticas relativas ao universo jovem, como 

relacionamentos amorosos, separação de pais, 

amizade, ciúme, virgindade, gravidez não 

planejada, aborto e Aids” (Organizações Globo, 

2003, p. 401). Apesar das várias fases pelas quais 

passou, o norte permanece: falar aos jovens. No 

início, as tramas aconteciam em uma academia de 

ginástica; após uma fase interativa (Malhação ao 

Vivo), a ação passou a se desenrolar na Escola 

Múltipla Escolha, quando as casas/famílias de 

personagens passaram a integrar o cenário, o que 

agregou as relações geracionais às temáticas 

abordadas. A partir daí, seguindo o perfil da Rede, 

os chamados enfoques sociais foram incorporados 

às tramas (Organizações Globo, 2003). Nas últimas 

temporadas, deu-se a fusão da moderna Escola 

Múltipla Escolha com o tradicional Colégio Ernesto 

Ribeiro, sua falência, venda e posterior manutenção 

junto ao Shopping Gran Plaza (construído na área 

da antiga quadra poliesportiva da escola); em 2010, 

ambos encerram as atividades e alguns personagens 

remanescentes das temporadas passadas se 

transferiram para o Colégio Primeira Opção. 

Conhecer os modos como a mídia nos subjetiva 

foi o ponto de partida da pesquisa, indagação que se 

desdobrou em duas outras: como acontece a 

produção de sentidos que os sujeitos realizam frente 

a seus produtos e quais os processos envolvidos 

nessa construção? Questões amplas e complexas 

que tem me mobilizado nos últimos anos e que não 

são equacionáveis com base somente em uma 

pesquisa. Contudo, por acreditar que um estudo de 

recepção poderia contribuir para uma aproximação 

ao tema, desenvolvi a presente pesquisa, que teve 

como objetivo investigar a produção de sentidos 

frente às significações veiculadas em Malhação e 
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buscar conhecer os processos que possibilitam tal 

produção. Para tanto, a estratégia central foi a 

realização de grupos de discussão com jovens.  

Alunos da oitava série do ensino fundamental 

de uma escola estadual de Porto Alegre, que acolhe 

estudantes de camadas médias/populares, foram 

convidados a participar da pesquisa
5
. A escolha da 

série escolar aconteceu em função da faixa etária, 

identificada pela equipe da escola como aquela que 

assistia regularmente Malhação, único requisito 

para a participação. Como a novela enfoca, 

majoritariamente, o cotidiano de jovens das 

camadas médias/altas em uma escola privada, optei 

por realizar a pesquisa em uma escola pública 

pensando que o contraste entre o narrado e o vivido 

possibilitaria a emergência de uma rica gama de 

sentidos. Foram formados dois grupos de discussão 

mistos: um com seis jovens entre 15 e 17 anos (5 

alunas e 1 aluno) e outro com oito jovens entre 13 e 

15 anos (5 alunas e 3 alunos). Os encontros dos 

grupos ocorreram semanalmente no primeiro 

semestre de 2008, com duração aproximada de 

quarenta minutos, totalizando seis encontros com 

cada um deles. Diferentes estratégias foram 

utilizadas (cada estratégia em um encontro, exceto a 

última, desenvolvida em dois): discussão aberta 

sobre Malhação
6
; audiência e discussão de um 

capítulo; questionário com perguntas abertas sobre 

a novela e posterior debate
7
; audiência e discussão 

de cenas que focavam certos personagens 

(principais e “polêmicos”); elaboração de um 

roteiro para o que seria a “Malhação deles”
 8

. O 

corpus de pesquisa inclui a gravação em áudio dos 

encontros, as respostas aos questionários e os 

materiais gráficos produzidos pelos grupos; a 

análise dos dados foi conduzida em sintonia com a 

perspectiva da análise do discurso e da produção de 

sentidos (Spink, 1999). 

 

                                                 
5 Após um encontro com os jovens em que foram explicados 

objetivos e procedimentos, eles levaram o termo de 
consentimento livre e esclarecido para que seus 

pais/responsáveis autorizassem sua participação.   
6 No momento da pesquisa acontece a gravidez da protagonista, 
tema explorado até o fim da temporada. 
7 As questões, de forma sintética: o que lhes levava a assistir 

Malhação; se na novela existiam coisas legais (o que) e coisas 
“nada a ver” (quais); que sentimentos a novela provocava neles; 

se o que aparecia tinha relação com sua vida (o que) ou não tinha 

(o que); se o que aparecia contribuía – ou não – para o seu modo 
de ser e de pensar (o que)?  
8 Para tanto foram disponibilizados materiais diversos (revistas, 

cola, tesoura, canetas hidrográficas, cartolinas, folhas de papel) e 
solicitado que eles se agrupassem (3 a 4 alunos) e produzissem 

cenário e um breve roteiro, escolhessem um nome e uma trilha 

sonora para uma novela que tivesse a ver com eles, a Malhação 
deles. 

Resultados: Critica e Acolhimento na 

Recepção de Malhação 

 
Tanto em trabalhos acadêmicos como no senso 

comum, frequentemente encontra-se a idéia de que 

a mídia “aliena” as pessoas, e que os jovens 

contemporâneos não são críticos, ao contrário, se 

deixam conduzir facilmente pelas imagens 

fartamente oferecidas em todos os espaços que 

habitam. Não foi o que a pesquisa mostrou: os 

grupos de discussão realizados indicaram uma 

recepção ativa e crítica. Os jovens participantes 

problematizaram temas e enfoques veiculados, e 

identificaram algumas das estratégias empregadas 

na soap opera Malhação. Evidente que foram 

trazidas questões que diziam respeito às vivências 

daqueles grupos: não eram jovens particularmente 

politizados ou que tinham ferramentas teóricas para 

uma análise mais complexa. A despeito disso, é 

importante assinalar que houve crítica e 

reconhecimento de exclusões e de seus 

mecanismos. Entretanto, e aqui reside um ponto 

que penso ser muito importante para quem pretende 

conhecer os efeitos da mídia nos modos de 

subjetivação, a crítica realizada não implicou em 

rejeição em bloco do produto midiático em questão 

nem das referências de vida veiculadas no mesmo. 

Uma questão que atravessou várias discussões 

(provocadas, de certo modo, pelo desenho da 

pesquisa) foram as discrepâncias entre as vidas 

vividas por alunos e alunas e as vida narradas em 

Malhação, o que coloca em jogo dois aspectos 

relacionados: seu caráter ficcional e as estereotipias 

veiculadas.  

Evidente que os jovens sabiam que se trata de 

uma ficção, mas parece que, em função de 

querer/achar que programas como Malhação 

“mostram para nós o que está acontecendo hoje em 

dia... o adolescente”
9
, eles criticam desde a estética 

oferecida, passando pelas questões 

socioeconômicas, até as discriminações e 

exclusões, como é possível constatar nas falas 

transcritas a seguir. Uma participante, depois de 

dizer que gostava de Malhação, mas queria que 

mudasse um pouco para se aproximar do que 

imaginava ser mais real, chegou a aventar uma 

estratégia para promover transformações, mesmo 

não apostando em sua efetividade (o último excerto 

abaixo). 

 
“Elas acordam de maquiagem, de cabelo 

arrumadinho, chapadinho”. 

                                                 
9 Uso aspas e itálico quando refiro falas ou escritos (respostas ao 
questionário e roteiro) dos participantes.   
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“Eu acho que a Malhação quase discrimina porque 

ela só coloca um negro quando ela quer falar 

alguma coisa sobre isso. Porque olha, agora eles 

não tão falando sobre racismo, mas eles também 

não colocam nenhum negro na trama”. “Porque 

influencia mais um branquinho de olho azul do que 

um negro”. 

“Por que eles nunca fazem uma novela como se eles 

fossem pobres? Sempre a maioria é rica”. “Sempre 

tem um pobre ... ele é esculachado”. 

 “Vamos reclamar pela internet, para falar com os 

carinhas de lá. Mas o que adianta? Eles também não 

atendem. Eles se acham os gostosos que não podem 

falar com as pessoas que vejam”. 

 
Essas críticas dirigidas à Malhação podem ser 

compreendidas por diferentes ângulos. Por um lado, 

parecem refletir o mal-estar dos jovens 

participantes com as desigualdades, discriminações 

e exclusões que são percebidas nessa produção 

midiática
10

. Cabe ressaltar que, para além da sua 

condição pessoal (só havia uma aluna negra em um 

dos grupos e a categoria pobre é tão imprecisa que 

pode ou não incluí-los), a crítica à discriminação 

racial e sócio-econômica foi engendrada pelos dois 

coletivos grupais. Por outro lado, as críticas 

parecem também estar ligadas ao desejo desses 

jovens de se verem “melhor retratados” em 

Malhação. Se a novela é para eles, deveria mostrar 

seu mundo. Neste sentido, embaralha-se o 

entretenimento e o informativo. O certo é que seu 

estatuto pedagógico é, ao mesmo tempo, 

reconhecido, acolhido com bem-vindo e 

problematizado. 

 
“É quase um aprendizado, não de matéria, mas uma 

lição que se leva para a vida”. “Passa informações 

que eu acho que vou precisar mais além”. 

“  ...enquanto eles vão fazendo os personagens 

deles, eles já vão fazendo propaganda, tipo de 

camisinha, de usar camisinha, essas coisas. ...é pra 

mostrar para nós também como os adolescentes são 

hoje em dia e tal”.  

 “Eu acho que eles fazem a Malhação pra 

adolescentes. Aí cada ano que passa eles vão vendo 

como estão os adolescentes e vão tentando fazer 

igual. Eu acho que é isso. Daí assim que vai indo e 

os adolescentes vão querendo mais, mais, mais e 

mais”.  

 “Mas é sempre assim, já foi umas duas vezes que 

uma ficou grávida, eles falaram sobre isso, mas 

depois ela perde o bebê”. 

 “O que mais tem, né, droga. E eles deixam o 

adolescente assim: ah, fico com esse, fico com 

                                                 
10 Aqui só cito falas relativas à Malhação, contudo os 

participantes mencionaram outras programações para apontar as 

discriminações que, no seu entender, estão presentes nas 
produções da mídia.  

aquele, vai dar certo, não vai dar certo, namora, 

fica grávida, mas nunca fala sobre droga”. 

 
Os jovens identificam os objetivos 

educacionais e as estratégias de composição da 

trama para atingi-los. Detectam temas importantes 

que, no seu ponto de vista, não têm sido 

contemplados de forma mais sistemática, como o 

caso do uso de drogas, e apontam o privilégio de 

um fio condutor: a relação amorosa e/ou sexual. 

Nesse sentido, os discursos acerca da sexualidade 

segura, que inclui o uso de camisinha e as 

dificuldades da gravidez na adolescência, foram 

referidos pelos participantes inúmeras vezes. Trata-

se de algo que eles sabem “recitar de cor”. 

Contudo, quando, ainda no âmbito da sexualidade, 

algo relativamente novo é enfocado, parece que não 

desperta igual atenção. Nesse sentido, é interessante 

assinalar que, nos dias imediatamente anteriores ao 

início da pesquisa, Malhação abordou o HPV (vírus 

do papiloma humano), através da situação de uma 

jovem bailarina que se deparou com tal diagnóstico, 

e trouxe informações sobre a doença e a 

possibilidade de se recorrer à vacina para sua 

prevenção. Essa situação foi referida no primeiro 

grupo como “uma vacina sei lá das quantas” e “da 

dengue”. No segundo grupo, apareceu como se 

tratando de uma personagem com AIDS, o que foi 

contestado por uma aluna que citou o HPV (sobre o 

qual pairava mais desconhecimento do que 

informação). Somente uma aluna disse que se 

tratava de uma campanha de prevenção do câncer 

de colo uterino. 

Posteriormente retomo esta “falha” na recepção 

da campanha para discutir o que qualifico como 

função mais básica de Malhação: construir uma 

narrativa acerca do cotidiano adolescente. E aqui 

introduzo intencionalmente a expressão/conceito 

adolescência, que eu não vinha usando, pois 

acredito que essa soap opera tem contribuído para a 

produção das normas que regulam a experiência de 

ser jovem-adolescente. Contudo, para melhor 

engendrar essa discussão, é oportuno trazer mais 

algumas falas dos participantes sobre quando 

passaram a acompanhar a novela, aquilo que os 

leva a assisti-la, o que gostam/gostariam que 

retornasse, e a relação que fazem entre o que é 

narrado em Malhação e o que eles vivem. 
 

“Quando criança eu nunca tinha gostado de 

Malhação, achava tri chato... 

– Porque agora tem mais a ver com a gente, é mais 

adolescente... 

– Agora a gente entende”. 

 “Tem coisas bem interessantes tipo aquilo que 

acontece com a gente (colégio, namorado, festa, 

diversão)”. “Eles sempre praticam esportes, eles 
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são a maioria amigos, e as histórias que acontecem 

são bem, assim emocionantes”.  

“Mas a melhor época de Malhação era quando 

tinha a Marjorie, a Marjorie cantando...” “[A 

melhor época era quando] Tinha o Gigabyte 

[lanchonete, ponto de encontro dos alunos], tinha 

aquela academia que aquele gostoso lá, era jiu-jitsu, 

sei lá ...” 

“Eu me sinto sei lá, como se eu estivesse dentro da 

novela [...] me imagino na situação deles”. “Mas é 

a mesma coisa que Malhação, é tudo o que acontece 

com nós, acontece lá, tudo que acontece lá, acontece 

com nós. Só algumas coisas que não”. 

 
Essa mescla entre vida narrada e vida vivida, 

ou o uso dos referenciais oferecidos por Malhação 

para pensar a própria vida, ficou plasmada nos 

roteiros que os grupos elaboraram. Houve somente 

uma exceção, o produzido por uma aluna bem mais 

crítica, que quis realizá-lo sozinha. No cartaz que 

fez, entre outras coisas, ela escreveu 

responsabilidade social abaixo da imagem de um 

grupo de jovens e cobriu os rostos em várias figuras 

para mostrar que não se preocuparia com “esta 

estética maluca”. Como ela não foi ao último 

encontro, o trabalho ficou inacabado e não foi 

comentado com os colegas, como os demais. 

Descrevo um dos outros roteiros. O grupo intitulou 

a novela de “Assim que é”, escolheu a música Let 

me think about it para a abertura, arrolou como 

personagens um vilão, uma vilã, uma mocinha, uma 

patricinha, dois guris bonitos, amigos da mocinha, 

amigos do vilão e da vilã e escreveu o seguinte 

texto:  

 
Na nossa novela tem que ter assuntos positivos 

como, se encontrar no barzinho com os amigos, 

romantismo, cenas na sala de aula, cenas nos 

dormitórios, aulas de cantos, academias, viagens, 

auxiliar melhor o sexo e prevenir o uso de drogas e 

bebidas. Lados negativos – brigas, entre amigos, 

pessoas se drogando, falsidade, racismo, 

humilhação, preconceito em geral, o sexo que não é 

seguro, como a gravidez na adolescência, 

irresponsabilidade e preconceito com professores e 

profissões. 

 

O cartaz trazia recortes de revista com legendas 

como as seguintes: barzinho, encontro de amigos; 

romantismo; tudo sobre este assunto (sexo); viagens 

em grupos de amigos; aulas de dança; brigas; 

dormitórios/repúblicas. 

 

Discussões: O que a gente vê por aqui? 

 
Em uma época marcada pelo efêmero e pela 

pluralidade de opções de mídia, como a soap opera 

Malhação consegue se manter no ar há 15 anos? 

Poder-se-ia explicar sua longevidade pelo fato de 

que a novela foi se alterando
11

 ou porque é assistida 

por públicos que constantemente se renovam. 

Como os jovens disseram, existe um tempo para 

começar a gostar/entender Malhação (e, não falado, 

mas correlato, para deixar de assistir). Não 

obstante, a proposta-Malhação conserva-se. Seria 

possível compreender tal permanência por uma via 

simplista, lançando mão de argumentos surrados 

como a pouca cultura de nosso povo e dos jovens, 

que se contentariam com programas medíocres, ou 

recorrendo à clássica alusão à falta de crítica da 

audiência. Partindo de premissas diversas, a saber, 

os sujeitos não são passivos frente às produções da 

mídia e os jovens (todos nós?) não dispensam 

atenção a algo gratuitamente, é mister considerar 

que Malhação vem oferecendo algo importante. 

Como expressei antes, acredito que essa novela 

tem uma função básica: ela narra histórias do 

cotidiano adolescente para quem quer saber o que é, 

como é ser jovem. Lembrando Wolton (1996): em 

que outras instâncias sociais os jovens têm acesso a 

tais representações? O problemático é que a 

experiência de ser jovem, nas tramas da Malhação, 

acaba circunscrita a certo imaginário sobre 

adolescência. Por isso, considero fundamental 

desnaturalizá-lo e refletir acerca das implicações 

éticas e políticas do que tem ganhado visibilidade. 

Meurer e Gurski (2007) pontuam que, desde os 

primórdios, os seres humanos vêm forjando 

narrativas, dos mais diversos tipos, como uma 

forma de elaborar medos e tensões, de compreender 

processos irascíveis, em suma, para poder lidar com 

toda gama de questões existenciais. Apoiando-se 

em Walter Benjamim, os autores identificam o 

contemporâneo, dominado pela ciência e 

tecnologia, como um tempo em que se tem muitas 

informações para trocar, mas contam-se poucas 

histórias. 

Retorno aqui o que referi como uma falha na 

recepção da campanha sobre HPV a fim de propor 

que, para os participantes desta pesquisa, talvez as 

informações sobre esse tema tenham ficado 

eclipsadas pelo desejo de se concentrar nas histórias 

que lhes interessavam. A mídia televisiva tem sido 

pródiga no oferecimento de informações e 

orientações respaldadas por estudos científicos, 

podendo essas figurar em estado bruto, como dados 

de pesquisas, ou ser inseridas nas tramas/formatos 

das mais diferentes programações. Contudo, parece 

que os jovens, pelo menos os que participaram do 

estudo, são (mais) sensíveis às narrativas que 

oferecem (a)mostras do cotidiano adolescente. 

                                                 
11 O que só parcialmente é correto: fora o ano em que ocorreu 

Malhação ao Vivo (1998), os cenários e tramas se alteraram, mas 
a proposta e o formato são praticamente os mesmos. 
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Foram abundantes as falas em que justificaram a 

audiência que dedicam à Malhação ao fato da 

novela mostrar e possibilitar aprendizagens acerca 

de questões concernentes aos adolescentes. 

Igualmente numerosos foram os links entre o que 

assistiam e o que acontecia em suas vidas. Várias 

críticas dirigidas à Malhação tiveram como mote as 

diferenças que percebiam entre o que estava sendo 

narrado e o que eles próprios viviam, sua condição 

de ficção ficando esquecida. Como se fosse preciso 

que Malhação contemplasse aquilo que eles viviam 

(ou vislumbravam que viveriam) para poderem 

melhor se identificar e também aprender sobre as 

vicissitudes de suas vidas através das histórias ali 

narradas. Por isso, não foi surpreendente eles 

roteirizarem, majoritariamente, “sua Malhação” a 

partir das referências veiculadas. 

No contemporâneo, a televisão ocupa o lugar 

de grande narradora, de inseminadora de 

imaginários. Em produções como Malhação, ritos, 

relações e dilemas existenciais dos jovens são 

focados. Ou melhor, certas vivências são veiculadas 

e indicam determinadas posições e laços sociais. 

Maffesoli (2008) questiona a idéia de um 

individualismo reinante em nosso tempo e diz que 

só podemos existir e ter compreensão sobre nós 

mesmos na relação com o outro, e que hoje isso 

acontece mediado pela comunicação. 
 

Os jornais, as emissoras de rádio, a televisão, 

internet, todos fornecem torrentes de material, mas 

cada um absorve algo, um fragmento que faz sonhar, 

estabelecendo-se uma comunidade espiritual, um 

grupo virtual de afinidades. Certas cenas tocam o 

coração, atingem o estômago, provocam reação. 

Essa vibração, mais uma vez, cria comunidade. 

Como se sabe, os programas de televisão fornecem 

(agendam) os assuntos da manhã seguinte nos pátios 

das escolas, nos escritórios e por toda a parte. 

(Maffesoli, 2008, p. 27) 

 

Em sincronia com essa idéia, para Santaella 

(2008) a televisão oferece experiências 

culturalmente unificadoras, e as raízes do seu 

fascínio se localizam “na necessidade de contato 

humano, manutenção da identidade e o sentido de 

pertencer a uma cultura compartilhada” (p. 133). 

Assim, se os modos de subjetivação e sociabilidade 

são produzidos como efeitos das práticas 

discursivas, cabe aprofundar um pouco mais a 

discussão sobre os modos de ser jovem-adolescente 

que se enunciam em Malhação. 

Procede retomar: essa novela aborda, de acordo 

com as Organizações Globo (2003, p. 401), “temas 

relativos ao universo jovem, como relacionamentos 

amorosos, separação de pais, amizade, ciúme, 

virgindade, gravidez não planejada, aborto e Aids”. 

Outras questões atravessam as tramas de Malhação, 

mas é instrutivo constatar que seis temas, entre os 

oito usados para caracterizar o universo jovem, 

dizem respeito à relação amorosa/sexual.  

Andrade (2006) acredita que Malhação aborda 

o que é importante na vida dos jovens, a relação 

amorosa, pautando modelos de feminilidade e 

masculinidade, envoltos em certos padrões de 

emotividade, que são usados como um mapa social 

a ser seguido pelos jovens para o ingresso no 

universo adulto. E assinala que a cultura de massa 

tem indicado que o sentido da vida é aprendido no 

encontro apaixonado, invocando Armand Mattelart 

para quem as lutas contra as desigualdades sociais 

perdem a validade nas histórias românticas, pois 

essas pregam que só o amor vence barreiras. “Não 

somente a solução é individual – nunca coletiva – 

mas está sempre ligada a um milagre. O amor passa 

a ser a explicação universal que resolve as 

contradições sociais, negando-as” (Andrade, 2006, 

p. 88). 

A produção de sentidos dos participantes da 

pesquisa girou em torno de questões que, em nossa 

cultura, dizem respeito à experiência adolescente: 

amizades, namoro, estética corporal, sexualidade, 

festas, música, contexto escolar, viagens, diferenças 

sócio-econômicas, preconceito racial e drogas. 

Duas questões, muitas vezes de forma interligada, 

sobressaíram: as relações amorosas e de amizade, e 

a associação entre adolescência e diversão Por um 

lado, houve um nítido acento sobre as relações dos 

jovens entre si: sejam amorosas ou de amizade, elas 

comportavam alianças ou antagonismos pessoais 

(os do bem e os do mau). Por outro, além da 

constante referência a formas de diversão, sempre 

que mencionaram alguma temporada passada da 

qual gostavam muito, os participantes lembravam 

de algo (um local de encontro, um personagem, um 

evento) relativo a essa dimensão. 

Uma vez que os códigos culturais pautam e 

normatizam tanto a criação das narrativas 

midiáticas como sua recepção (Fischer, 2005), a 

partir do que é enunciado em Malhação e nas 

falas/respostas/roteiros dos participantes, é possível 

chegar a uma “equação caracterizadora” do jovem-

adolescente, de como ele se relaciona consigo, com 

os outros e com a vida: adolescente = amor + sexo 

+ diversão. Como bem detectou uma jovem 

participante: “E eles deixam o adolescente assim, 

ah, fico com esse, fico com aquele, vai dar certo, 

não vai dar certo, namora, fica grávida, mas nunca 

fala sobre droga”. 

É imperioso assinalar que tal “equação” não 

pode ser tomada como algo que – naturalmente – 

caracteriza e circunscreve as vivências juvenis. Ao 

contrário, é preciso ressaltar que se trata de uma 
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forma de ser jovem-adolescente em nossa 

sociedade. 

A mídia, para Kehl (2008, p. 7), é um 

equipamento social poderoso “para difundir e 

reforçar a idéia de adolescência, oferecendo-a como 

produto a ser consumido, necessariamente, para se 

ingressar no mundo dos bem-sucedidos e dos que 

têm valor, tanto material como simbolicamente”. A 

autora chama a atenção para o sofrimento psíquico, 

que constata na sua prática clínica, advindo do 

imperativo da alegria e do (constante e pleno) 

prazer proposto/imposto aos jovens na sociedade 

contemporânea. 

Esta é uma imagem muito difundida 

atualmente: a do jovem-adolescente que (só) quer 

se divertir, que evita comprometer-se, que vive em 

constante estado festivo
12

. Entretanto, trata-se de 

um imaginário constitutivo do discurso que produz 

o que passamos a conhecer como adolescência. 

Coimbra, Bocco e Nascimento (2005) buscam 

problematizar tal noção e assinalam que a figura 

contemporânea do adolescente remete a uma 

tendência ditada pelos teens estadunidenses, um 

estilo de vida a ser consumido pelo mundo. A 

propósito, não é muito curioso que no roteiro de 

Malhação concebido por alunos de uma escola 

pública brasileira figurem “cenas nos dormitórios”? 

Esta forma de ser jovem-adolescente adquiriu 

reconhecimento e naturalizou-se. Coimbra, Bocco e 

Nascimento (2005) mostram que a noção de 

adolescência foi sendo forjada a partir de atributos 

psicologizantes e biologizantes, que passaram a 

explicar, melhor dizendo, a produzir as 

características que lhe seriam “próprias”. As 

autoras mostram-se preocupadas, pois “pode-se 

criar um território específico e limitado para o 

jovem, uma identidade que pretende aprisioná-lo e 

localizá-lo, dificultando possíveis movimentos” 

(Coimbra et al., p. 6).  

É oportuno pontuar que se trata de um estilo de 

vida a ser consumido e que implica muito consumo. 

Academia, escola particular, shopping, música, 

viagens, barzinhos: cenários e formas de 

sociabilidade que demandam consumir, que vão ao 

encontro da lógica capitalista. Por outro lado, falam 

de um laço social que se faz com poucos – os 

amigos – e, portanto, que (praticamente) não se 

abrem para o coletivo, para o exercício da 

cidadania. 

 

 

                                                 
12 Muitas vezes, a naturalização desta imagem aparece 

indiretamente: quando se incita os jovens a não serem 

irresponsáveis, a se comprometerem com projetos, está se 
afirmando tal condição como prevalente. 

Considerações finais 

 
“O imaginário é a partilha, com outros, de um 

pedacinho do mundo” (Maffesoli, 2008, p. 26). 

Para o autor, as pessoas absorvem dos produtos 

midiáticos aquilo que as faz vibrar e estabelecer 

comunidade. Esta idéia remete a uma das questões 

que instigou a presente pesquisa: que processos 

estão envolvidos na produção de sentidos realizada 

face às produções midiáticas? Um jovem 

participante, ao escrever sobre porque considerava 

Malhação legal, sinalizou uma resposta: “as 

histórias que acontecem são bem, assim 

emocionantes”.  

A modernidade instaurou a racionalidade como 

o regime a partir do qual se deveria buscar explicar 

o mundo físico, o mundo social e o mundo 

psicológico, cada qual circunscrito a seus próprios 

fenômenos. Atualmente, apesar de já ser corrente o 

discurso da insuficiência da razão, do equívoco das 

dissociações e da falência das grandes explicações, 

ainda se está tateando para buscar outras formas de 

inteligibilidade.  

No que concerne aos estudos sobre mídia, 

algumas vozes já tem mostrado que não basta 

analisar os conteúdos veiculados, sendo necessário 

focar as múltiplas mediações, que comportam as 

mais variadas dimensões, dentre as quais as 

emoções suscitadas. Nesse sentido, é oportuno 

trazer as distinções propostas por Silva (2006): a 

persuasão opera pela acumulação de signos, da 

mesma forma que a sugestão; já a manipulação 

funciona a partir da sonegação de mensagens; por 

fim, a sedução, imaginal por natureza, coloca em 

jogo o irracional, o passional, aquilo que não é 

redutível ao utilitário. Penso que cada uma dessas 

estratégias perpassa, em maior ou menor medida, as 

produções midiáticas, mobilizando e gerando 

efeitos subjetivos. Compreendo que elas não podem 

ser tomadas, individualmente, como o determinante 

para a produção de sentidos realizada pelos sujeitos. 

Esse processo é complexo justamente porque tanto 

os sujeitos como as produções estão longe de uma 

linearidade. A rigor, o campo da mídia é 

pluridiscursivo e a subjetivação é constituída a 

partir de inúmeras linhas de saber-poder e 

resistência.  

Sodré (2006), que vê o desenvolvimento, nas 

ciências humanas, de um trabalho teórico com o 

sensível, concebe a mídia como dispositivo de 

produção de uma realidade espetacularizada, ou 

seja, produzida para a excitação e gozo dos 

sentidos. Para o autor, a influência da imagem sobre 

as percepções e sensações advém do fato dela 

também ser uma operação psíquica. Assim, aposta 

na compreensão do que nomeia estratégias 
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sensíveis como uma forma nova de ampliar e 

politizar a abordagem da mídia. 
 

Somos de fato afetados o tempo todo por volumes, 

cores, imagens e sons, assim como por narrativas e 

aforismos. O sensível é esse rumor de fundo 

persistente que nos compele a alguma coisa sem que 

nele possamos separar real de imaginário, sem que 

possamos, portanto, recorrer a estruturas e leis para 

definir a unidade do mundo, porque aí o que 

predomina é a deriva contínua de uma forma, melhor 

dito, de uma maneira. (Sodré, 2006, p. 221) 

 

Enfocando a constituição de modos de 

subjetivação, Fonseca, Engelman e Giacomel 

(2004) afirmam que a expansão da potência da vida 

depende da invenção de modos de expressão dos 

afetos. Para as autoras, o sistema capitalista 

compreendeu que o desejo é produção coletiva que 

tende à singularização e à desestabilização das 

formas vigentes para a emergência do novo. 

Consequentemente, o sistema passou a produzir 

desestabilizações, buscando incidir sobre o 

investimento afetivo, utilizando-se de imagens que 

se interpõem, repletas de intensidade, em todas as 

esferas da vida. E, após a desestabilização, produz e 

oferece modos de expressão para dar vazão à 

intensidade afetiva potencializada. “Este estágio 

implica, fundamentalmente, a produção de 

identidades, perfis-padrão para consumo imediato. 

A mídia e a indústria cultural são, aqui, aliadas 

poderosas, fabricando rostos, opinião, moda, 

comportamento” (Fonseca, Engelman & Giacomel, 

2004, p. 37). O grande problema, ainda segundo 

estas autoras, é viver com as máscaras pré-

fabricadas que consumimos. Não porque elas não 

correspondem a um suposto – inexistente, frisam – 

rosto verdadeiro, mas pelo fato de não haver 

qualquer possibilidade de serem do tamanho exato 

de nossas afecções. 

A novela Malhação oferece, a cada temporada, 

uma gama de máscaras para o jovem-adolescente se 

identificar e usar (literalmente inclusive, através 

dos produtos vendidos pela própria Rede Globo). A 

propósito, a expressão ID, de identidade, foi 

agregada à logomarca da novela em 2010. Assim, 

parece nunca se esgotar a munição de modas, 

estilos, esportes, bandas, tramas e dramas para 

aqueles que, buscando adentrar no mundo 

adolescente, assistem Malhação para aprender a ser 

e estar com os outros. Atravessando tal variedade, 

algumas posições, ou “eixos-identificatórios”, 

ganham maior visibilidade e contribuem de forma 

importante para a produção dos (novos) 

adolescentes. 

Aos participantes da pesquisa, elas não ficaram 

despercebidas. As críticas às desigualdades, 

discriminações e exclusões, o roteiro que falava em 

responsabilidade social e questionava a estética 

veiculada na novela (aquela do “cabelo 

arrumadinho, chapadinho”), não podem ser 

colocadas em um plano menor, no sentido de terem 

menos valor. Talvez sejam, sim, micro-forças, 

afetações que precisariam de outras para engendrar 

territórios existenciais alternativos, para 

potencializar modos de ser jovem, formas de 

relação, de ação social e política mais singulares e 

abertos aos movimentos da vida. 

Finalizo com uma indagação: em nossa 

sociedade, quais são os espaços sociais existentes – 

ou produzíveis – para que pequenos focos de 

resistência como esses possam se agenciar e 

proliferar? Para que os jovens – e todos nós – 

possam subverter o slogan global e dizer: a gente se 

vê por aí. 
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