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Conclusão é de pesquisa quantitativa realizada pelo Prêmio MídiaQ, com pais, mães, crianças e 
jovens  
 
Os organizadores do Prêmio MídiaQ - Qualidade na Televisão e na Mídia para Crianças e Jovens - 
anunciaram na manhã desta segunda-feira, dia 2, no edifício do Itaú Cultural, em São Paulo, o 
resultado da segunda etapa da pesquisa para premiar as melhores atrações infanto-juvenis.  
 
A partir de um levantamento, feito em março com 180 pais e mães com filhos entre 4 e 17 anos, 
e também com 90 crianças e jovens da mesma idade, foram selecionados os programas 
concorrentes ao Prêmio MídiaQ, distribuídos em três faixas etárias: de 4 a 7 anos, de 8 a 11, e de 
12 a 17 anos (ver listas abaixo). A primeira etapa da pesquisa foi realizada em outubro do ano 
passado, quando os pais avaliaram os valores que gostariam de ver refletidos nas atrações da 
mídia.  
 
Entre as principais conclusões da segunda etapa da pesquisa, está a falha da TV aberta em 
apresentar programas em quantidade, variedade e inovação que atendam às expectativas tanto 
do público infanto-juvenil, quanto dos seus pais. Um exemplo da falta de qualidade está no 
tratamento destinado à criança: ela costuma ser encarada de forma homogênea, sem definição 
clara de faixas etárias, e o resultado é uma programação que muitas vezes não está em sintonia 
com a sua fase de desenvolvimento. Já na opinião dos pais, a TV deveria confirmar valores 
transmitidos pela família, ajudando jovens e crianças a compreender melhor os desafios da vida.  
 
Nas próximas semanas, o Conselho do Prêmio MídiaQ, formado por representantes de diferentes 
setores da sociedade civil engajados na promoção da responsabilidade social e qualidade na 
comunicação, vai se reunir para analisar cada um dos programas definir os que serão premiados. 
O anúncio será realizado em setembro, durante o MaxiMídia, promovido pelo M&M Eventos.  
 
O MídiaQ é uma realização da organização não-governamental Midiativa, em parceria com a 
Fundação Avina e tem a promoção do Grupo Meio & Mensagem. "Existe uma unanimidade em 
enxergar o que é ruim na mídia para o público infanto-juvenil", diz Beth Carmona, presidente do 
Midiativa. "Com a pesquisa, quisemos captar o que já existe de bom na TV", afirma.  
 
Programas aprovados por pais, mães, crianças e jovens (em ordem alfabética):  
 
De 4 a 7 anos  
Bob Esponja  
Bom Dia & Cia  
Castelo Rá-Tim-Bum  
Cocoricó  
Eliana na Fábrica Maluca  
Família Dinossauro  
Ilha Ra-Tim-Bum } 
O Pequeno Urso  
Pica-Pau  
Rugrats  
Sítio do Pica-Pau Amarelo  
Xuxa no Mundo da Imaginação  
 
De 8 a 11 anos  
 
Bob Esponja 
Castelo Rá-Tim-Bum  
Chaves  
Eliana na Fábrica Maluca  
Família Dinossauro  
Meninas Super Poderosas  
Pernalonga e Patolino  



Pica-Pau  
Rugrats  
Sabrina, a Feiticeira  
Tom & Jerry  
 
 
De 12 a 17 anos  
 
A Grande Família  
Altas Horas  
Esporte Espetacular  
Família Dinossauro  
Fantástico  
Jack Shan  
Jornal Nacional  
Malhação  
Os Simpsons  
Pernalonga e Patolino 
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