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Séries televisivas de juventude:  

potencialidades pedagógicas em narrativas de high school1 

Maria Rosa Crespo2 

 
RESUMO: Acreditando que a midiatização das relações sociais fragiliza as instâncias 
formadoras da escola e da família, indagamos se a interação de adolescentes com formatos 
seriados são experiências potencialmente educativas. Realizamos reflexão com base no 
modelo culturalista latino-americano e observamos três produtos audiovisuais, para explicitar 
algum potencial heurístico e pedagógico em suas formulações. Concluímos por evidenciar a 
condição de permeabilidade das psiques juvenis frente à exposição midiática, dar visibilidade 
a um espaço de intervenção e invocar a responsabilidade do sistema produtivo.  
 

INTRODUÇÃO 

Os jovens são, talvez, o segmento social em que a midiatização é mais intensa e constitutiva, 

ao ponto de que hoje não se pode pensar nas subjetividades juvenis urbanas, à margem de sua 

interação com as interfaces midiáticas. À medida que os jovens fazem a transição de sua 

família de origem em direção a uma cultura de pares mais ampla, descobrem que os meios e a 

tecnologia digital oferecem recursos essenciais para construção da identidade, passando a 

mediar suas relações pelas redes digitais e construir visões de mundo em função dos produtos 

midiáticos que consomem.  

É necessário admitir que a midiatização suportada pelas TICs vem definindo as dinâmicas 

sociais e articulando constantemente as escalas de funcionamento das relações familiares, 

profissionais, sociais e políticas, apontando para as capacidades das tramas de sentido 

rizomáticas nas quais vivemos. A concepção de universalidade das relações sociais mediadas 

pela tecnologia digital e pelos meios de comunicação, expressa pelo termo ‘midiatização 

social’, concentra as diferentes tentativas de compreensão do mundo e da complexidade da 

experiência recente: a crise da esfera pública, o apagamento das fronteiras entre o público e o 

privado, o espetáculo coletivo, as distopias e a crise da razão emancipadora. 

 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutora do PPGCOM da Universidade Anhembi Morumbi – UAM. E-mail: maria.roscrespo@gmail.com.  
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Hjarvard (2014) propõe o termo como uma perspectiva de análise diante dos fenômenos 

sociais contemporâneos, um processo que instaura os meios como lugar central na produção 

social do sentido, e uma tentativa de compreender como as instituições sociais e os processos 

culturais mudaram de caráter, função e estrutura em resposta à onipresença dos meios. Essa 

condição interfere de forma mais importante na juventude – quando o indivíduo se encontra 

em meio à construção de uma rede de significados minimamente coerente – e produz um 

efeito generalizado de desolação de sentido, muito em função de três conceitos, característicos 

desta época, que encontramos em Hjarvard (2014): a destemporalização, a desreferenciação, e 

a destotalização, apontada também por Morin (2011).   

Sob essa chave de compreensão do real, interessam as mudanças estruturais de longo prazo 

relativas ao papel da mídia e das redes sociais, uma vez que os meios adquirem maior 

autoridade para definir a realidade e os padrões de interação social, afetando a relação entre as 

pessoas.   

Diante dessa constatação, direcionamos nosso olhar para os produtos seriados juvenis e vemos 

como problemas comuns ao gênero a reprodução de estereótipos e reforço de assimilações de 

hierarquias de força, comportamentos sexistas, repúdio cego ou aceitação acrítica, e 

manutenção de relações tóxicas. Assim, estabelecemos como objetivo contextualizar, 

compreender e apontar as potencialidades de conteúdos formativos e informativos 

eventualmente presentes em high school series3, mirando sua contribuição para o 

desenvolvimento da inteligência geral e aquisição de competências em jovens e adolescentes.   

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Para Buonanno (2019, p. 46), o aumento do interesse acadêmico pela serialidade em televisão 

ocorre “em uma fase que está testemunhando uma impressionante proliferação e popularidade 

das histórias seriadas”, evidenciada tanto pelo lançamento de livros e publicação de artigos, 

quanto pela criação de disciplinas específicas e grupos de pesquisa (dos quais o Obitel Brasil4 

                                                 
3 Dá-se o nome de high school series às produções ficcionais televisivas cuja ação se localiza principalmente nas 
dependências de escolas de ensino médio, e os conflitos envolvem as relações entre os jovens e o corpo docente / 
gestor, havendo lugar também para derivações narrativas em direção aos vínculos de amizade e amor romântico, 
às famílias e à comunidade 
4 Rede Brasileira de Pesquisadores de Ficção Televisiva.  http://obitelbrasil.blogspot.com/ 

http://obitelbrasil.blogspot.com/
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é um exemplo), assinalando a “respeitabilidade cultural e o crescente status artístico da 

televisão” (BUONANNO, 2019, p. 42).    

É certo, também, que as séries juvenis exercem importante papel na formação de modelos de 

comportamento, e sua legitimação como instância recreativa e informativa se deu na 

passagem para o meio digital, pela ubiquidade permitida pela tecnologia mobile e pela 

libertação das grades horárias que os dispositivos móveis e os serviços de streaming passaram 

a oferecer, dando origem a novos modelos de negócio para indústria televisiva.  

Os latino-americanos Garcia Canclini (1995, 2014), Martin-Barbero (1997, 1996) e Orozco 

Gómez (2005) advertem que precisamos pensar os processos de recepção-consumo de modo 

dinâmico, como o lugar de encontro entre as lógicas de produção e as lógicas dos usos sociais 

dos produtos midiáticos e apontaram para outras possibilidades de olhar para os meios, 

permitindo reconhecer os processos comunicacionais desde os lugares das mediações 

culturais: a cotidianidade, as sociabilidades e os aprendizados. Sob essa ótica, o receptor se 

confunde ora com o consumidor social, ora com o sujeito histórico de si mesmo e de seu 

tempo, não sendo um depositário irrefletido, nem um buscador desesperado de si.  

Assumir o telespectador como sujeito – e não só como objeto – frente à TV 
supõe, em primeiro lugar, entendê-lo como um ente em situação e, portanto, 
condicionado individual e coletivamente, que “se vai constituindo” como tal 
de muitas maneiras e se vai também diferenciando como resultado da sua 
particular interação com a TV e, sobretudo, das diferentes mediações que 
entram em jogo no processo de recepção. (OROZCO GÓMES, 2005, p. 28, 
grifos do autor).  

Sendo assim, e na condição de total interatividade midiática, podemos ver os meios de 

comunicação, não como veículo, mas como expressões de uma instância pública. Podemos 

reconhecer, os espaços de construção de valores, ainda que sejam valores grupais, como 

espaços de negociação e de debate, já que as expressões de sentido não ‘pertencem’ ao 

produtor, ou ao receptor, mas são o que emerge de um processo, intensa e continuamente 

alimentado pela universalidade das redes sociais.  

Jason Mittell (2012) por sua vez, tem sustentado um conjunto de reflexões sobre o 

aparecimento da ‘complexidade’ em televisão, acreditando que o formato seriado, devido às 

transformações de concepção, produção, distribuição e visualização proporcionadas pela 

tecnologia digital, apresenta características de complexidade intelectual desafiadoras da 

capacidade de entendimento e interpretação, que, se por um lado exigem maior escolaridade e 
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aprimoramento cognitivo e referencial, por outro, têm se mostrado capazes de atingir altos 

picos de audiência e darem espaço para inúmeras manifestações de penetração e 

desdobramentos na cultura digital, e outras demonstrações de forte envolvimento afetivo e 

intelectual.  

Dessa forma, ao investigar as estratégias de linguagem dos produtos televisivos, estamos 

considerando que as coisas ditas nesse lugar, a televisão, têm um papel importante na 

constituição dos sujeitos sociais, não apenas pelo conteúdo das enunciações, mas igualmente 

por todos os demais elementos de linguagem que caracterizam uma produção televisiva.  

[...] nesse processo de ‘bem-estar’ do público com o que consome, através da 
televisão, está em jogo um problema que hoje não nos atrevemos a negar: a erosão das 
legitimidades tradicionais [...] o enfraquecimento dos ‘meios tradicionais de doação de 
identidade’ – família, partidos políticos, religião, pertencimento nacional, escola, entre 
outros mais específicos, como regras mais definidas de pudor moral, por exemplo. 
(FISCHER, 1997, p. 72, grifos do autor). 

Ao propor as produções ficcionais televisivas como uma perspectiva de leitura do social – um 

campo de problematização do real – não perdemos de vista o fato de que as gigantes 

fornecedoras de serviços de streaming encontram-se na esfera da obscuridade das estruturas e 

das redes de dominação cultural de que fala Canclini (2014), e fomos levados a considerar 

segmentos disciplinares mais abrangentes, entre eles Aristóteles (1973); Birman (2014); 

Bordieu (2003); Morin (2000; 2011); Rancière (2002); Roudinesco (2003) e Vygotsky (2007) 

para compreender com maior profundidade as relações que se estabelecem entre os sujeitos, a 

mídia e os referenciais familiares, escolares e sociais.   

 

METODOLOGIA 

Em nossa busca por respostas realizamos duas operações metodológicas: a primeira é a 

pesquisa bibliográfica no interior do campo da Comunicação e outros segmentos 

disciplinares, onde buscamos definir pontos de articulação entre midiatização e adoção de 

modelos, para nos referirmos à condição subjetiva juvenil, sua relação com as identidades 

culturais e seus vínculos com o consumo da informação. 

A segunda operação, de caráter analítico, fundamentou-se na observação de três produtos 

audiovisuais, tendo como parâmetros de escolha: pertencer ao gênero high school; tempo 

diegético principal ocorrendo na atualidade; distribuição e exibição democrática, ou em canais 
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de TV aberta, ou em plataformas de screaming financeiramente acessíveis; e ausência de 

seres fantásticos, super-heróis e outras potências que se inserem nos alicerces da pedagogia 

social do poder e força5.  

A conclusão do processo de recorte nos levou a eleger três produtos seriados – American 

Vandal6 (2017-2018), Merlí7 (2015-2018) e Rita8 (2012-2017) – e conduzir nossa análise a 

partir do reconhecimento de formulações narrativas de cunho didático-pedagógico e sua 

comparação e cotejamento com propostas e posicionamentos de autores dos campos de estudo 

da Comunicação e Informação, Psicologia e Psicanálise, Filosofia e Educação. 

 

RESULTADOS 

A sistematização dos resultados nos permitiu elaborar um conjunto de considerações que 

optamos por organizar de acordo com as três séries estudadas, da seguinte maneira:  

a) Merlí exibe uma valorosa discussão de questões do entorno da Educação formal, da 
disseminação e aquisição do ‘conhecimento registrado’ e da ancestralidade, da 
valoração da figura do mediador e da quebra de barreiras geracionais, buscando 
criar uma atmosfera positiva em relação aos tempos e experiências escolares. Em 
trabalho voltado para os jovens e escrito na primeira década do século XXI, Morin 
(2011) afirma que o conhecimento do mundo é necessidade ao mesmo tempo 
intelectual e vital e para articular e organizar o conhecimento é necessário a 
‘reforma do pensamento’. Segundo Bourdieu (2003), de todos os obstáculos 
culturais, aqueles relacionados com a qualidade da língua falada no meio familiar, a 
capacidade de leitura e produção escrita são os mais graves e os mais insidiosos, 
especialmente nos primeiros anos da escolaridade. 

b) American Vandal apresenta aspectos relacionados à autonomia e protagonismo 
juvenil frente ao desconhecido, desenvolvendo habilidades de investigação e 
descoberta, e destacando o papel das fontes de informação e do pensamento racional 
frente à complexidade informacional contemporânea. As diferentes habilidades, 
também chamadas de competências processuais, têm sido compreendidas como a 

                                                 
5 Para maior esclarecimento sobre atuação e princípios da pedagogia social, acessar  
http://www.revistadepedagogiasocial.uff.br/index.php/revista 
6 Se destaca devido a seu humor ácido e crítico a respeito do ambiente escolar. Realizado no formato de 
mockumentary, é uma sátira aos programas criminais e explora a investigação, liderada por um aluno do 
segundo ano, sobre uma ocorrência no estacionamento, onde os automóveis dos professores foram vandalizados 
com grafites obscenas. 
7 Gira em torno de um professor de filosofia do Ensino Médio que, usando de forma intuitiva práticas 
pedagógicas inovadoras e incentivando o protagonismo no aprendizado, coloca em discussão o papel da escola, 
do currículo, dos professores e do corpo diretivo. 
8 Se passa em uma escola privada de ensino médio e fundamental na Dinamarca, onde uma professora mantém e 
alimenta relacionamentos problemáticos (sociais, profissionais e familiares) devido a sua personalidade 
contestadora e transgressora.    

http://www.revistadepedagogiasocial.uff.br/index.php/revista
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capacidade de realização de ações, incluindo processos científicos ou investigativos, 
válidas para determinado domínio, demonstrando um ‘saber fazer’ que envolve a 
tomada de decisão e o reconhecimento de uma série de componentes, de forma 
ordenada, para atingir uma meta. 

c) Rita desenvolve sua narrativa mais fortemente em torno de questões 
comportamentais, expõe situações de conflitos relacionais familiares e profissionais 
e propõe o desenvolvimento de uma atitude que leve à coragem de perceber a si 
mesmo, à revisão dos próprios erros e à busca pelo equilíbrio das relações sociais e 
familiares. Competências atitudinais são aqui entendidas como tudo o que diz 
respeito ao desenvolvimento das potencialidades do indivíduo em formação – o 
jovem – de conviver, de se comunicar, de apreender a realidade, de ser responsável 
por meio do autoconhecimento, de ser capaz de autocrítica e de interagir com outras 
pessoas, agindo volitivamente com um sentido de escolha e liberdade pessoal. Isso 
inclui o desenvolvimento da consciência social, ou seja, do posicionamento em 
relação às redes de sociabilidade, às políticas de convivência, profissional e pessoal, 
aos afetos e às formas de comunicação que se localizam entre o jovem e o ambiente 
em que vive.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendemos que a produção televisiva pode estar localizada em qualquer dos pontos da 

rede de significação do adolescente, e não necessariamente no centro do processo de 

informação e formação constitutiva do sujeito. Por suas formulações e estratégias, as séries 

que são objeto deste artigo permitiram evidenciar seus agentes de constituição de sentido, e 

apontar para esses agentes nos permitiu articular suas proposições com as nossas. Procuramos 

explorar a relação entre midiatização e experiência viva, em sua articulação com outras 

dimensões da sociabilidade adolescente, especialmente as que se constituem em poder: a 

família e a escola. Operamos de forma teórica um conjunto de proposições interdisciplinares 

para interrogar as condições em que ambas se constituem como processos de subjetivação, ou 

seja, processos pelos quais os sujeitos realizam a experiência de si mesmos.   

A possibilidade de pensar a constituição do sujeito como resultado de processos históricos de 

subjetivação, definidos por práticas e procedimentos, nos permitiu articular essa problemática 

com os produtos ficcionais televisivos, e estender redes conceituais que deram suporte a uma 

aproximação aos processos de aquisição de competência para a vida adulta,  em uma 

sociedade na qual o sujeito está imerso em relações de produção e significação, mas, da 

mesma forma, imerso em relações de poder muito complexas.   
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Diremos que é necessário refletir em torno dos processos de significação e concepção de 

subjetividades que se colocam em pauta, para tentar contornar uma lógica linear, ou 

instrumental, que acabe simplificando a complexa cartografia de fluxos interpretativos em que 

os produtos midiáticos interveem de maneira convergente e difusa. Embora sejam as series 

televisivas que sustentam nosso enfoque analítico, não podemos deixar de manter em ângulo 

de observação os experimentos expansores de significados que configuram outras 

sociabilidades juvenis.   
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