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Resumo:  
 

 Estudando as construções sígnico-culturais da ficção seriada, na perspectiva de 
um folhetim televisual confluente de uma cultura mestiça e à luz dos Estudos Culturais 
de Martín-Barbero e do conceito de semiosfera de Iuri Lotman, este artigo analisa as 
narrativas audiovisuais de Rebelde – produzida no México e veiculada no Brasil pelo 
Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) – e Malhação – produzida e veiculada no Brasil 
pela Rede Globo de Televisão, produtos destinados, prioritariamente, aos públicos 
infanto-juvenis. Pretende-se perceber as relações entre os dois produtos no que se refere 
à forma, ao conteúdo e suas imbricações na construção imaginária de identidades 
juvenis no Sul da Bahia.  
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INTRODUÇÃO 

 

Malhação é um seriado com formato de telenovela, produzida e exibida pela 

Rede Globo de Televisão, Brasil, desde abril de 1995 até os dias atuais. O horário 

sempre foi o do fim da tarde, com variações entre 17:00 e 18:00 horas. A temporada 

atual estreou em fevereiro de 2009 e será exibida até outubro, quando as tramas se 

refazem e os novos atores são escolhidos para começar outra temporada.  

A trama, de maneira geral, relata breves historietas do cotidiano de adolescentes 

da classe média do Rio de Janeiro, com suas angústias existenciais em relação à própria 

identidade, escola, amigos e familiares. No entanto, a abordagem principal da trama em 

comento perpassa pela dificuldade dos relacionamentos amorosos vividos pelos 

personagens. Ressalta-se que em verdade, os problemas mostrados não representam 

nem um décimo da situação que efetivamente vive a maioria dos jovens brasileiros, 
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tendo em vista que uma ínfima minoria que tem o padrão cultural daqueles 

adolescentes.  

Os personagens são estereotipados, geralmente são muito bonitos, com corpos 

esculpidos em academias de ginástica e maniqueisticamente bons ou maus.  É 

interessante observar que o pano de fundo é sempre uma escola, mas raramente se vê 

algum aluno estudando, apesar do cenário ser, algumas vezes, uma sala de aula com 

professor iniciando ou concluindo uma atividade. Alíás, quando se vê algum aluno(a) 

em atitude reflexiva é por que está elaborando um plano para trapacear algum(a) colega, 

expô-lo ao ridículo, roubar-lhe o namorado (a) ou levá-lo(a) à cadeia. No entanto, 

sempre conseguem a remissão de suas maldades ao longo do desenvolvimento da 

história e a velha fórmula do folhetim se reproduz constantemente: os mocinhos 

começam mal, sofrem várias injustiças e acabam bem, enquanto os vilões começam 

bem e terminam mal.  

Rebelde é uma telenovela/seriado produzida pela Televisa, no México, com 

argumento originariamente argentino e que começou em outubro de 2004, sendo 

sucesso em vários países de diversos continentes. No Brasil, foi exibida a partir de 

agosto de 2005, em três temporadas, com seu último capítulo entrando no ar em 

dezembro de 2006 e  

 
[...] não sofreu adaptações ou quaisquer modificações, apenas aquelas inevitáveis 
dos procedimentos de tradução. Sucesso entre crianças e adolescentes, mostrou-
se, como toda ficção seriada, interclasses. Interclasses quanto à audiência, 
porém, com fortes traços de classe presentes em seu objetivo mais evidente: a 
produção, circulação e consumo de mercadorias relacionadas a ela (BACCEGA 
et all, 2007:2). 
 
A trama principal de Rebelde é centrada na história de adolescentes que abrem 

os olhos para a realidade do mundo e suas angústias, em um ambiente elitista, onde a 

luta pelo poder e pela aquisição de bens materiais é supervalorizada. Eles lutam pelo 

direito de amar, romper barreiras das diferenças sociais e pelos ideais nos quais 

acreditam (liberdade, sexualidade, etc), ainda que mostrem um comportamento 

contraditório.  

A maioria dos jovens estuda no Elite Way School, que é um colégio particular, 

de prestígio internacional, de classe alta, elitista, onde recebem um elevado nível de 

educação e são preparados para um grande futuro. A instituição conta com um programa 

de bolsas de estudos para jovens de baixos recursos econômicos que possuem excelente 



nível acadêmico. No entanto, poucos chegam a concluir o curso. Assim como em 

Malhação, os personagens são estereotipados, excessivamente preocupados com o 

corpo, a moda e situações comportamentais diversas, que são geralmente fúteis e 

envolvem complexas tramas, colocando constantemente em xeque o caráter de diversos 

personagens.  

O sucesso de Rebelde no Brasil – e o fato de ser direcionado ao mesmo público 

de Malhação - tornou um o principal concorrente do outro, fazendo com que Malhação 

passasse por diversas mudanças estruturais, deixando-a mais próxima do modelo de 

Rebelde, inclusive na comercialização de produtos diversos4. Um fato que explica as 

mudanças ocorridas em Malhação foi a audiência conquistada por Rebelde, mesmo esta 

sendo exibida no SBT, uma emissora sem o porte da Rede Globo.  

Conforme Moraes (2006), no Brasil, a telenovela alcançou uma “média mensal 

de 10 pontos de audiência, atingindo picos de 18”. Explicando estes números, Baccega 

(opcit:3) calcula que, se “um ponto de audiência equivale, nacionalmente, a 495 mil 

televisores ligados no momento da transmissão, significa dizer que Rebelde foi vista, 

diariamente, por 4 milhões 950 mil telespectadores”. Isso se for contada apenas a 

audiência de uma pessoa por aparelho. Considerando uma média de quatro pessoas por 

aparelho, esses números ultrapassam 19 milhões de pessoas/dia assistindo Rebelde, o 

que justifica a preocupação da Rede Globo e os investimentos realizados em Malhação 

a partir do ano de 2006. Justificam ainda a relevância deste estudo. 

 

MESTIÇAGEM 

 

É possível perceber elementos característicos de uma cultura mestiça nos dois 

enredos ficcionais, daí podermos entender o enorme sucesso de Rebelde entre os jovens 

no Brasil. Dito isso, vale lembrar que, conforme Pinheiro (2006), há dificuldade e quase 

impossibilidade de fixar um conceito de identidade e de originalidade. O que se tem é 

identidade em contínuo processo de intersecção e refazimento, amalgamando uma 

grande confluência de diferenças. E a América Latina, com o Brasil em particular, é um 

significativo exemplo do enorme celeiro representativo desse amálgama. É o lugar em 

que elementos heterogêneos vivem em contínua interação buscando novas soluções 
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semânticas e sintáticas. Ao contrário do que se constata em outros países, não há 

problemas entre natureza e cultura no Brasil. 

Ao compararmos estas duas realidades partimos para analisá-las através dos 

elementos da Teoria da Mestiçagem que propõe a superação do modelo eurocêntrico e 

dos dualismos do pensamento clássico. Apesar do estudo da Teoria da Mestiçagem ser 

um fato recente, a mestiçagem em si é uma ocorrência bastante antiga, pois acontece 

desde sempre no encontro das culturas.  

Vale ressaltar que, quando temos justaposição de elementos sem se misturarem, 

sem haver tensões, não há um processo de mestiçagem. Para que ocorra um processo de 

mestiçagem, é preciso que ocorra a mescla de elementos. Entretanto, nessa mistura, as 

diferenças não desaparecem e nem há perdas. Estão em permanente diálogo, em 

constante tensão, produzindo uma capacidade de tradução complexa em um 

caleidoscópio multicultural, imiscuindo-se sempre (GRUZINSKI, 2006). 

Assim, o termo mestiçagem refere-se à mistura de culturas diversas e é 

necessário pensar que a informação não respeita fronteiras territoriais, espaços 

demarcados por uma linha divisória. Apesar desse processo depender dos 

deslocamentos étnicos e do encontro da diversidade, a mestiçagem cultural não se aplica 

às misturas étnicas e sim aos processos culturais. (MARTÍN-BARBERO, 2004). É 

possível citar a América Latina como exemplo deste trânsito com um movimento de 

dupla assimilação pela confluência de várias culturas neste espaço.  

Na mestiçagem cultural não existe espaço para supor uma “identidade”, 

inclusive porque, no pensamento contemporâneo, este conceito de “identidade” carrega 

uma idéia de estagnação, de rigidez, um padrão fixo no tempo e no espaço. “Matriz”, 

“autêntico”, “raiz”, “puro”, “genuíno” e “origem” também são termos inadequados e 

insuficientes para pensar a mestiçagem cultural, pois não aceitam a idéia de mudança e 

o trânsito destas tensões entre culturas diferentes pela presença de uma zona de 

confluência. Estes conceitos não possibilitam compreender e lidar com a diferença e a 

mobilização de tensões.  

Neste processo de mestiçagem cultural não há uma hierarquia entre as 

diferenças, não se busca uma relação de poder. Não existe uma cultura mais importante 

e outra menos importante. Os elementos entram em acordo, ampliando a capacidade de 

comunicação no convívio das diferenças. São novos modos de perceber o mundo.  

As diferenças estão em constante movimento propondo um diálogo, ocorrendo 

uma dupla assimilação. São acordos móveis entre as diferenças. Não é uma solução, não 



ocorre uma fusão das diferenças. A tensão permanece provocando uma fricção que 

permite a mobilidade e a capacidade de tradução e interação do objeto mestiço que, por 

sua vez, reflete a natureza barroca da cultura latina. 

O objeto mestiço é um mosaico móvel que surge a partir da mobilização das 

diferenças, mas elas não se anulam. Neste encontro nada é perdido e as características 

dos elementos são transformadas. A memória acumulada de construção histórica recebe 

as informações sincrônicas do tempo presente, visto que estamos imersos em um mundo 

cultural e que:  

 
[...] A evolução cultural cumulativa5 garante que a ontogênese cognitiva humana 
ocorra num meio de artefatos e práticas sociais sempre novos que, em qualquer 
tempo, representam algo que reúne toda a sabedoria coletiva de todo o grupo 
social ao longo de sua história cultural. (TOMASELLO, 2003: 09). 
 

 Este processo é dinâmico, sistêmico, acontece em rede e também é co-

dependente da capacidade de invenção criativa dos seres humanos e da participação dos 

indivíduos na aprendizagem social. Acontece em tempo real, no momento em que o 

indivíduo participa de uma “coletividade cognitiva6” experienciando vivências que 

produzem conhecimento e cultura. No encontro dos diversos, este conhecimento é 

produzido em forma de objeto mestiço. 

Muitas culturas desapareceram porque atuaram como um sistema fechado, 

permanecendo da mesma forma no tempo/espaço, sem mobilidade. Ocorre que, para 

permanecer, é preciso trocar, modificar-se, aceitar as mudanças e fazer novos acordos, 

tornando-se parte de sistemas abertos e realizando trocas com o ambiente. Vale ressaltar 

que todo sistema cultural é aberto, sendo capaz de trocar informações com o ambiente, 

negociar e transformar-se. Não existem sistemas isolados, pois sistemas isolados 

tendem a desaparecer pela não negociação e estagnação dos seus componentes.  

A mestiçagem cultural se constitui em um fazer humano pelas possibilidades de 

trocas, nas quais os objetos partilham propriedades comuns e transmutam propriedades 

outras. Este fato pode facilitar uma diluição de fronteiras e um cruzamento de 

linguagens. É sempre um acordo temporário entre as tensões, visto que as diferenças 

permanecem. O objeto mestiço possui qualidades comuns e qualidades diversas.      

                                                
5 Evolução Cultural Cumulativa, para Tomasello (2003), refere-se às modificações que as tradições e os 
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6 Coletividade Cognitiva se refere ao grupo social no qual os seres humanos têm a possibilidade de 
compartilhar experiências e desenvolver-se cognitivamente (opcit).  



Neste processo é possível perceber as formas de expressão, a gestualidade, a 

corporalidade do outro; ela não se anula. Permanece presente na diferença dos corpos, 

dos movimentos, dos objetos. Não é pré-organizada, acontece no momento da relação; 

busca uma visibilidade, são corpos presentes na mestiçagem em uma co-produção de 

conhecimento acentuando uma relação de existência possível de diferenças que 

tensionam mutuamente, mas não se excluem.   

Demonstra ter margens fluidas e intercambiáveis, apresentando muitas 

referências coexistentes em suas diferenças. Mosaicos de possibilidades no encontro de 

situações imprevistas, não combinadas antes do momento da ação. 

A mídia, como indústria cultural, transforma roupas e artigos em movimentos 

sociais, impondo um padrão na maneira de vestir, pensar e agir, provocando desta forma 

algumas distorções da cultura do povo pobre e oprimido. Sendo então esta cultura 

transformada em uma cultura de consumo, fruto da sociedade-mercado em que 

vivemos. Assim, desaparece a ideologia e crença social de um grupo. 

É uma tradução, pois nenhuma informação é transmitida tal como foi pensada; 

são necessários os acordos, as adaptações com o ambiente e aí acontecem as 

interferências e as transformações. O espaço se faz presente, pois como afirma Santos 

(2006; 317), é o “conjunto dos homens que nele se exercem como um conjunto de 

virtualidades de valor desigual, cujo uso tem de ser disputado a cada instante, em função 

da força de cada qual”.  

Estes processos de intercruzamentos entre elementos diversos podem ser 

observados a partir de três categorias antropossociais, conforme Pinheiro (2006): o 

migrante, o mestiço e o aberto.  

Souza apud Santos (opcit:314) lembra que “todos os lugares são virtualmente 

mundiais” e Santos (idem:314) complementa esta idéia quando diz que: 

  

[...] cada lugar é, à sua maneira, o mundo [...].  Mas, também, cada lugar, 
irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se 
exponencialmente diferente dos demais. A uma maior globalidade, corresponde 
uma maior individualidade (opcit: 314).  
 

Este pensamento remete a presença da dimensão local nesta organização do 

objeto mestiço e o papel da interação com o espaço no qual este objeto se apresenta. 

Desta forma, o contexto é que qualifica a estrutura.  



Esta vivência coletiva da telenovela com objetivos compartilhados possibilita a 

compreensão da entrada destes sujeitos no mundo da cultura pela arte do gênero.  É um 

processo co-dependente da capacidade de invenção criativa dos seres humanos e da 

participação dos indivíduos na aprendizagem social visto que a natureza do homem é 

cultural. Este tipo de aprendizagem é uma forma de cognição social necessária à 

formação de vínculos de identificação e produção de cultura, pois está ligada à: 

 

[...] capacidade de cada organismo compreender os co-específicos como seres 
iguais a ele, com vidas mentais e intencionais iguais as dele. Essa compreensão 
permite aos indivíduos imaginarem-se ‘na pele mental’ de outra pessoa, de modo 
que não só aprendem do outro, mas através do outro. Essa compreensão dos 
outros como seres tão intencionais como si mesmo é crucial na aprendizagem 
cultural humana. (TOMASELLO, 2003:7) 
 

Como observado, muitas são as variáveis que intervêm nos processos mestiços; 

entretanto, conhecer o processo auxilia na compreensão de sua singularidade na 

pluriculturalidade.    

O objeto de análise deste texto foi direcionado para o pensamento mestiço, tendo 

por objetivo compreender a importância da Teoria da Mestiçagem no desenvolvimento 

das discussões sobre as transformações sofridas pela cultura, na mídia, ao longo do 

processo evolutivo.  

 

A PESQUISA E SEUS RESULTADOS 

 

Buscando compreender os fenômenos que envolvem o RDB e o Malhação, foi 

realizada uma pesquisa de campo direcionada ao público adolescente (com idades entre 

12 e 16 anos) e seus pais ou responsáveis. O objetivo foi observar de que maneira este 

público interage com os produtos audiovisuais analisados, como se identificam e 

reconhecem neles e de que modo estes produtos interferem no seu comportamento 

cotidiano. 

Para isso, entre outubro de 2007 e março de 2009, foram aplicadas entrevistas 

semi-estruturadas a um universo de 100 jovens com idades entre 12 e 16 anos, sendo 

50% deles moradores de zonas periféricas e/ou rurais de Ilhéus e Itabuna (principais 

municípios do sul da Bahia), todos estudantes de escolas públicas e membros de 

famílias com renda mensal de até R$ 1.000,00. Os outros 50% de jovens entrevistados 

são moradores de áreas urbanas e estudantes de escolas particulares, tal como aquelas 



apresentadas no RBD e Malhação.  Todos fazem parte de famílias com renda mensal 

média superior a R$ 4.000,00. 

Além desses, foram entrevistados 10 pais (ou responsáveis) escolhidos 

aleatoriamente entre os 100 jovens entrevistados, mas com a preocupação de manter a 

representação de 50% para cada grupo social.  

Através dos resultados, notou-se que, ao contrário do que se poderia supor, 

70,8% dos 50 jovens das classes média não se identificam com o RBD, consideram que 

seu conteúdo é “fútil”, abordando questões “sem importância” para a realidade do 

adolescente e impondo uma estética “brega” 7, que eles não estão dispostos a seguir. 

Para outros 20% dos entrevistados nessa categoria, o RBD é um programa divertido e 

pertinente porque “discute coisas que estão no dia a dia da juventude”, mas concordam 

que a moda apresentada, os comportamentos de alguns personagens e seus dilemas 

estão distantes do que eles próprios fazem no seu dia a dia. Ou seja, há diversão, mas 

não identificação de comportamento. Em assim sendo, o programa os entretém, mas não 

representa suas realidades. Para os demais deste grupo (0,2% do total), o RBD é a 

representação do “mundo real”, ou seja, estes se identificam mais completamente com 

as tramas expostas. 

Em relação ao Malhação, o quadro muda: 56% dos entrevistados nesse grupo 

admitem assistir regularmente ao programa, identificando-se com vários dos temas 

abordados, como as “trocas de namorados”, os “dramas familiares” e as “brigas entre 

colegas”, além de gostarem do “final das histórias”, onde “o mal sempre perde para o 

bem”. Gostam ainda da estética apresentada: atores bonitos, saudáveis, ativos, 

geralmente desportistas, que usam roupas comuns aos jovens da classe média urbana 

brasileira. 50% dos entrevistados reportaram-se ainda ao fato do Malhação abordar 

eventualmente questões sempre atuais no Brasil como o uso de drogas e álcool na 

juventude; a manutenção ou perda da virgindade; a necessidade de organização para 

assegurar conquistas coletivas em diversas áreas (especialmente nas questões 

ambientais e nos espaços para o exercício da cidadania). Em assim sendo, consideram o 

Malhação “útil” e “divertido”. 

Os demais 44% dizem não assistir ao programa porque não gostam ou porque, 

nesse horário, estão voltando para casa e, logo, não têm acesso à TV.  
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Através dessas respostas, conclui-se que os jovens de classe média do universo 

investigado preferem o Malhação ao RBD. 

Já no outro grupo de 50 jovens com a mesma faixa etária (12 a 16 anos), mas 

moradores de áreas periféricas e rurais, filhos de famílias pobres e estudantes de escolas 

públicas, o RBD recebe outra leitura e a lógica se inverte: 74% dos entrevistados 

assistiram ao programa assiduamente, consumiram diversos dos produtos derivados da 

marca Rebelde (CDs, cadernos, roupas, bijuterias etc.) e continuam fãs do grupo. 

Destes, 37% afirmam que “dariam qualquer coisa” para assistir a um show do grupo e 

54% admitem ter em suas casas alguma foto, pôster ou imagem dos atores, o que 

confirma a idolatria e a identificação com os personagens.  

Em contrapartida, 21% do total de 50 entrevistados dizem não ter acompanhado 

o programa, mas conhecem os personagens e os produtos deles derivados, apesar de 

negarem o consumo dos mesmos. Não gostam do “modo como se mostram” porque os 

consideram “sem escrúpulos”, ou seja, neste caso, o “vale tudo” apresentado em vários 

dos capítulos da série não convenceu nem seduziu. Percebe-se, neste percentual, a total 

falta de identificação com o modelo apresentado pelo Rebelde. 

Os demais 5% não souberam avaliar o RBD porque não conhecem enredos ou 

personagens. Estes, na sua maioria, são moradores de zonas rurais, onde a dificuldade 

sócio-econômica faz com que trabalhem durante o dia, estudem à noite e passem o 

tempo que sobre dentro de ônibus, que os transportam em longas distâncias, de casa à 

escola e vice-versa. Ou seja, não sobra tempo nem condições infraestruturais para 

dedicarem-se a qualquer programação midiática, a não ser aquela transmitida através do 

rádio, companheiro inseparável da população rural do universo investigado. 

Sobre o Malhação, curiosamente a lógica também aqui se inverte: 37% dos 50 

entrevistados neste grupo, afirmam que nunca assistiram ao programa e, logo, não 

sabem opinar. Questionados sobre o porquê da não assistência, alegaram falta de tempo 

ou preferência por outras emissoras, especialmente aquelas que passam programas mais 

populares, como – segundo eles – o RBD. 

Dentro dessa amostra, 42% do total assistem eventualmente o Malhação, mas 

não gostam muito porque o programa “mostra coisas que eles não entendem”, ou seja, 

não fazem parte das suas vidas. Curiosamente - e apesar de serem brasileiros - a 

dinâmica, as tramas, a estética e os comportamentos apresentados através dos 

personagens do RBD os atrai mais do que o mostrado no Malhação e é com estes que 

esta parcela se identifica. 



Dos 21% restantes, 16% assistiram regularmente o Malhação, porque o sinal do 

SBT (emissora que transmite o RBD) não chegava com nitidez às suas casas. Logo, não 

podiam assistir ao Rebelde nem avaliar o programa. Os demais, que representam 5% 

dos entrevistados não assistem televisão. 

Observando esta última parcela dos entrevistados, nota-se que, apesar das 

dificuldades encontradas para a recepção televisiva, como falta de aparelhos, de tempo, 

entre outros, a maioria prefere o RBD ao Malhação. Significa dizer que a população 

jovem de baixa renda é o público mais acessível à proposta do Rebelde, sendo ainda 

quem com ele mais se identifica em todos os sentidos: nas tramas, na indumentária dos 

atores, nos comportamentos e conceitos sobre o mundo, enfim, com seu conteúdo 

explícito e implícito. 

 

PAIS E FILHOS 

 

Estes resultados foram confirmados pelos pais e/ou responsáveis pelos jovens. 

Pais e filhos acompanham a mesma lógica, sendo que, para 80% dos pais de classe 

média, nenhum dos dois programas atendem às suas expectativas para lazer e 

entretenimento dos filhos. Destes, 40% preferem que os filhos não assistam a esse tipo 

de programação porque consideram que os despertam para realidades ainda não comuns 

aos jovens do local investigado. Entende-se, com isto, que a realidade local é também 

diferente de outros centros urbanos maiores e com dinâmicas mais intensas. Outros 40% 

deixam que os filhos escolham, mas procuram dissuadi-los com argumentos favoráveis 

ou desfavoráveis aos programas, o que nem sempre surte efeito. 

Os demais 20%, dizem não se preocupar com isso e permitem que os filhos 

façam suas escolhas. Afirmam ainda que qualquer programa de televisão que seja capaz 

de segurá-los em casa é melhor que vê-los nas ruas, expostos à violência urbana, 

crescente em tal região. 

Questionados sobre a influência dos programas na formação cultural, identitária 

e no comportamento dos filhos, 60% disseram não observar influências desse tipo e que 

outros fatores pesam mais, como a convivência em família, a escola, a religião e outras 

formas de lazer que não a televisão. Já 40% consideram que os filhos têm tendência a 

agir conforme “a TV manda” e isso, segundo afirmam, é uma tendência que pode estar 

representada nas novelas, nos programas esportivos (que despertam o gosto por um 

determinado esporte), nos programas de variedades e outros, não sendo uma 



característica exclusiva do RBD ou do Malhação. Apesar disso, reconhecem que, entre 

um e outro, o RBD exerceu influência maior no comportamento dos filhos, 

especialmente no que se referiu ao consumo dos produtos-resultados, como CDs, 

mochilas, roupas, cortes de cabelo e penteados, maquiagem, bijuterias, bonecos e 

outros. 

Já os pais de classe baixa, em sua maioria (80%) não souberam responder se os 

filhos têm ou não mudanças de comportamento após assistirem regularmente ou 

eventualmente aos dois programas. Eles próprios – especialmente as mães - assistem e 

gostam, sendo que, acompanhando os filhos, acham o RBD “mais cheio de confusão e 

diversão”. Ou seja, para a maioria dos pais de classe baixa, ainda não há o 

questionamento sobre os efeitos de tais programas sobre a formação da personalidade e, 

menos ainda, da identidade dos seus filhos.  

Constatar isso não deixa de ser preocupante, principalmente por se observar que, 

especialmente no público de baixa renda- onde as dificuldades de sobrevivência são 

muito mais aguçadas e a maioria ainda está distante da educação básica - a necessidade 

de reação e resistência, que deveriam ser maiores, dão lugar à indiferença, acomodação 

ou à aceitação passiva de conteúdos que seus filhos absorvem através dos media. É 

assim que, entre Rebelde e Malhação, a opinião dos jovens brasileiros do sul da Bahia 

vai se formando e, com ela, parte de sua identidade. E a maioria sequer se dá conta 

disso. 
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