
Encontro internacional de mídia 
 
Compromisso com o público jovem  
 
A televisão comercial brasileira e as autoridades federais não poderão ignorar o que vai acontecer 
na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 19 e 24 deste mês, quando será realizada a 4ª Cúpula 
Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes, o mais importante evento internacional sobre o 
assunto, com participação esperada de 1.500 pessoas vindas de todo o mundo (leia abaixo).  
 
Estará à mostra o que de melhor se faz para a TV, rádio e cinema, além de se discutir como essas 
produções podem e devem chegar ao público. Quem nunca teve contato com programas infantis 
ou juvenis produzidos fora do Brasil pode ter um choque, diante da beleza do que está sendo 
realizado. O cuidado com as imagens, com os sons musicais, os diálogos e o ritmo narrativo 
revela a preocupação dos produtores internacionais em buscar a atenção dos jovens, respeitando 
o processo de formação em que se encontram. Fazem isso sem, em nenhum momento, assustá-
los, confundi-los ou o que é pior, enganá-los, como muitas vezes acontece por aqui. Ao contrário, 
o que se busca é o entretenimento alegre, respeitoso, apropriado à idade.  
 
É verdade que temos produtores capazes de fazer coisa igual, ou até melhor. O problema é como 
levar esse trabalho ao público. Diferentemente de outros países, as empresas concessionárias de 
canais de televisão praticamente monopolizam a produção e a emissão de programas, impedindo 
a veiculação daquilo que está fora dos seus domínios. Trata-se de uma política perversa que 
restringe a poucos privilegiados a possibilidade de veicular trabalhos de qualidade pela televisão. 
Imagine quantos talentos espalhados pelo Brasil afora estão sendo inibidos e, no limite, 
destruídos, pela falta de oportunidade para mostrar o que fazem.  
 
Inibido fica também o mercado, impossibilitado de crescer devido à asfixia provocada pela 
concentração da produção de programas em um número reduzido de empresas. Quantas 
produtoras e quantos empregos não seriam criados se tivéssemos canais desimpedidos, por onde 
essas realizações pudessem transitar em direção ao público. E, além disso, se estaria contribuindo 
para a descentralização de renda em pelo menos um dos setores de nossa economia, o que no 
atual estágio de imobilidade geral já seria grande coisa.  
 
Mas, pior é o desdobramento dessa política concentracionista pelo lado da difusão cultural. É ela 
que impede o acesso da população brasileira a sua própria cultura, obviamente muito mais ampla 
do que aquilo que hoje é exibido na TV. Aí a questão é política e por isso, lá no início, chamei a 
atenção para as autoridades federais. Elas precisam estar atentas ao que vai ser dito na Cúpula 
Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes, para entenderem que a televisão, no mundo 
desenvolvido e democrático, caminha sob regras que sobrepõem o interesse do cidadão-
telespectador ao do concessionário-comerciante.  
 
Claro que conhecendo a insensibilidade dos nossos concessionários e a docilidade de todos os 
governos diante deles, o otimismo em relação a mudanças de comportamento desses setores, a 
partir da Cúpula, não pode ser exagerado. No entanto, para o público e em particular para as 
crianças e adolescentes, nada será como antes depois do encontro do Rio. Eles serão chamados 
não apenas para ver e ouvir, mas também para fazer. Essa é uma das razões do tema principal da 
Cúpula ser Mídia de todos, mídia para todos, ressaltando a importância cada vez maior de não 
apenas recebermos informações, mas também de as produzirmos. No caso da televisão, é 
fundamental mostrar que seu uso pode ser democratizado. E que fazer TV não é um ''bicho de 
sete cabeças'', privilégio de seres dotados de poderes especiais. Nas oficinas previstas para a 
Cúpula do Rio serão despertados, com certeza, talentos capazes de num futuro bem próximo 
contribuir para a quebra da mesmice, marca da televisão brasileira nos dias de hoje.  
 
Seguiríamos dessa forma a trilha aberta pela bem-sucedida experiência australiana que, através 
de uma Fundação de Televisão para Crianças, produz desde 1982 programas de alta qualidade, 



exibidos em mais de 90 países e premiados nos mais importantes concursos internacionais. Essa é 
a origem do encontro de cúpula que agora chega ao Rio. O ponto de partida para a 
internacionalização do movimento foi o sucesso obtido com a intervenção no mercado australiano, 
onde conseguiu-se estabelecer uma política voltada para programas infantis de qualidade, de 
acordo com a presidente da Fundação, Patrícia Edgar. Esperamos que a Cúpula de abril ajude-nos 
a seguir esse exemplo.  
 
Congresso será aberto ao público  
A 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes acontecerá na sede da Escola Naval, 
na Ilha de Villegagnon, próximo ao Centro da cidade, e será articulada a partir do tema Mídia de 
todos, mídia para todos. Aberta ao público, a edição deste ano pretende analisar e propor formas 
de garantir a qualidade da produção local nas mídias televisão, rádio, computadores, internet, 
jogos eletrônicos e cinema, nos cinco continentes e, sobretudo, nos países em desenvolvimento.  
De acordo com Regina de Assis, coordenadora do evento e presidente da Empresa Municipal de 
Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro, ''a Cúpula contribuirá para o fortalecimento dos laços 
entre a indústria cultural da mídia globalizada, a sociedade, os governos e os organismos 
nacionais e internacionais de fomento, financiamento e distribuição''.  
 
O encontro promoverá também a troca de experiências entre pesquisadores e produtores, com a 
finalidade de aprimorar a qualidade dos programas produzidos e exibidos para o público infanto-
juvenil.  
 
A plenária de abertura, a ser realizada no próximo dia 20, tem como conferencista a diretora da 
Rede Globo Marluce Dias da Silva. O tema da sessão é Produção globalizada, uma visão industrial. 
Participam como palestrantes Dorothy Prior (BBC de Londres), Gary Knell (Sesame Workshop, 
EUA) e Rosy Ocampo (Televisa, México).  
Além dessa plenária, serão realizadas outras três, e ainda 10 sessões diárias do Panorama 
Mundial, com realizadores dos cinco continentes. Informações no site www.riosummit2004.com.br  
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