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Depois de flagrada roubando um par de óculos escuros de grife, Hanna, uma popular 
adolescente loura no seriado "Pretty Little Liars", tem um momento carinhoso com sua 
compreensiva e moderna mãe solteira. As duas concordam que é melhor fazer do incidente do 
furto coisa do passado. 
 
Por trás da cena há uma nova percepção que está mudando a maneira como Hollywood retrata 
a família moderna: os adolescentes gostam dos pais. 
 
Durante décadas, a TV retratou adolescentes como angustiados e rebeldes, e os pais, como 
antiquados e fora de sintonia. Mas os executivos das redes americanas descobriram que os 
antes populares programas que exploravam a subcultura dos adolescentes desafiadores 
estavam perdendo telespectadores. Agora, os programas para adolescentes tendem a ser mais 
como "Pretty Little Liars", do canal ABC Family, um drama que estreia em junho sobre a 
reação dos adolescentes quando um colega popular desaparece. 
 
Essa geração menos rebelde está influenciando as tramas e mudando os tipos de programas 
que são produzidos, além de levar canais como a MTV, que há muito se especializaram na 
rebeldia juvenil, a repensar a abordagem. Os novos programas, mais otimistas, ainda abordam 
temas polêmicos como sexo, drogas e gravidez na adolescência, mas também apaziguam os 
pais ao mostrar as consequências disso. Os pais geralmente têm papéis destacados e estão 
envolvidos em tramas tão complicadas quanto as dos adolescentes - e se parecem quase como 
irmãos mais velhos. 
 
As pesquisas de mercado que documentaram essa mudança influenciaram a programação do 
canal ABC Family, de propriedade da Walt Disney Co. Num estudo com mais de 2.000 crianças 
feito pela Experian Simmons, divisão da Experian PLC, 75% dos entrevistados, todos entre 12 
e 17 anos, disseram que se dão bem com os pais, e 72% disseram que gostam de conviver 
com a família. Num estudo de junho de 2007, 93% dos adolescentes disseram que têm um 
bom relacionamento com a mãe - calcula-se que sejam 15 a 20 pontos porcentuais a mais que 
20 anos atrás, segundo a Frank N. Magid Associates. 
 
Hoje em dia, os pais e os adolescentes também estão assistindo aos mesmos programas e, em 
muitos casos, fazendo isso juntos.A comédia musical "Glee", do canal Fox, sobre jovens num 
clube de música de uma escola americana do ensino médio, mistura canções de Rihanna com 
AC/DC e Rolling Stones para atrair os jovens e seus pais. 
 
"Pretty Little Liars" é protagonizado por estudantes da fictícia Escola Rosewood. Numa tarde 
recente no estúdio da Warner Bros. em Burbank, Califórnia, Aria Montgomery, uma 
personagem de 16 anos interpretada por Lucy Hale, estava sentada numa sala de aula 
iluminada por lâmpadas fluorescentes e mobiliada com fileiras de mesas, quadros negros e 
prateleiras cheias de livros. Ao pegar uma cópia de "O Sol é Para Todos", Aria trocou um olhar 
furtivo com Fitz, o jovem e ousado professor de literatura com quem ficou recentemente. 
Antes, Aria estava em seu quarto com a mãe, Ella, descrita no roteiro como "atraente, culta e 
liberal". Elas "se relacionam mais como amigas do que como mãe e filha", diz o roteiro. 
 
Numa era em que notebooks e eletrônicos de bolso facilitaram assistir à TV longe da sala de 
estar, ver escondido programas subversivos não é mais um ato de rebeldia adolescente, diz 
Stephen Friedman, gerente-geral da MTV, da Viacom Inc. Antes a moda era "niilismo e fazer 
tudo que os pais eram contra", diz ele. 
 
Com uma série de novos programas de TV criados especialmente para adolescentes e pais, a 
antes deficitária ABC Family se tornou um dos dez canais a cabo mais assistidos dos Estados 
Unidos, à frente da MTV, com uma média de 1,5 milhão de telespectadores no horário nobre, 
segundo a Nielsen Co. Além dos adolescentes, o canal atrai em média 407.000 mulheres de 18 
a 49 anos por semana, durante o horário nobre, num indício de que mães e filhas o estão 
assistindo juntas, afirma a Disney. 



 
O seriado mais assistido da ABC Family, "The Secret Life of the American Teenager", sobre 
uma menina que fica grávida quando perde a virgindade e tem de criar o filho, atrai mais de 3 
milhões de espectadores por episódio. O programa mais assistido da MTV, a série "The Hills", 
que acompanha o cotidiano de um glamoroso grupo de adolescentes em Los Angeles, tem 
cerca de 1,3 milhão de espectadores; outro programa popular, "Gossip Girl", do canal CW, 
sobre adolescentes ricos de Manhattan, em Nova York, atrai 2,2 milhões de pessoas, segundo 
a Nielsen. 
 
Além de "Pretty Little Liars", adaptado de uma bem-sucedida série de livros para adolescentes, 
a ABC Family está prestes a lançar "Huge", um seriado sobre adolescentes obesos num centro 
de emagrecimento. 
 
Nascidos nos anos 90, os adolescentes atuais compõem uma geração chamada pelos 
publicitários de "mileniais", com uma criação mais moderna que enfatiza o carinho em vez da 
disciplina, diz Susan Newman, psicóloga social e escritora. "Somos uma cultura de pais que 
dizem 'sim', e tanto mimo e atenção nos aproximaram de nossos filhos." 
 
Essa geração ficou conhecida como "pais-helicóptero", adultos na casa dos 30 e dos 40 
envolvidos excessivamente na vida dos filhos. Esses pais tendem a evitar controlar os filhos e 
tentam se manter ligados a eles por meio de tecnologia, e compartilham interesses como 
moda, música e televisão, dizem pesquisadores. Eles usam os mesmos estilos de roupa da 
J.Crew que os filhos adolescentes, compram as mesmas bebidas na Starbucks e vão à ioga ou 
ao restaurante japonês juntos. Esses pais toleram conteúdo mais provocante na televisão e 
preferem assistir com os filhos para discutir depois, em vez de deixar as crianças descobrirem 
por conta própria. 
 
Seja evitando punições físicas ou recompensando os filhos quando perdem no futebol, "a 
sociedade se realinhou para valorizar a criança", diz Jack MacKenzie, presidente do Programa 
de Estratégias para Mileniais da Frank N. Magid Associates."Dá para se surpreender que as 
crianças amem pais que os tratam desse modo?" 
 
Kelly Peña, uma diretora de pesquisa da Disney Channels Worldwide, viaja o país observando 
como as famílias assistem à televisão. Ela diz que tem visto mais famílias assistindo aos 
mesmos programas na TV - mesmo que as crianças os estejam assistindo on-line e os pais, no 
televisor.  
 
Com base nesses dados, o Disney Channel criou uma comédia centrada na família e voltada 
para adolescentes e seus pais, chamada "Boa Sorte, Charlie!". Sua estreia em 4 de abril foi 
assistida por mais de 5,75 milhões de pessoas nos EUA, incluindo 1,4 milhão de adultos - mais 
que o dobro da audiência da programação normal do horário nobre no canal a cabo. 
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