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Pesquisa do Prêmio MídiaQ acirra debate por uma programação de qualidade voltada a crianças e 
adolescentes  
 
Uma menina de cinco anos, de cabelos negros, pode achar estranho encontrar as bonecas 
preferidas apenas na versão loura. Como ela já aprendeu que boneca é sinônimo de beleza, se 
não se vê representada em uma das que aparecem nos comerciais ou nos programas da TV 
começa a pensar que não é uma garota bonita - não o suficiente para ser comparada a uma 
boneca. Da mesma forma, um garoto de 12 anos, de classe média, em visita à periferia, fica 
surpreso ao descobrir que Cidade Tiradentes pertence ao município de São Paulo, assim como os 
bairros vizinhos São Mateus e Guaianases, dos quais ele raramente ouviu falar na TV e pensava 
até que ficassem em outro lugar. Os dois exemplos dão uma amostra do que a mídia e o seu meio 
de comunicação mais poderoso - a televisão - são capazes de fazer: formar conceitos. Ou 
preconceitos, dependendo da abordagem, especialmente quando se trata de um público ávido por 
novidades e que busca identificação para criar os próprios valores, como é o caso do infanto-
juvenil.  
 
Pesquisa divulgada há duas semanas pela empresa MultiFocus para o Prêmio MídiaQ aponta que, 
para a maioria dos pais, os programas preferidos dos filhos estão longe de "mostrar a realidade", 
"incentivar a auto-estima", "gerar identificação", "despertar o senso crítico" e "preparar para a 
vida". Em muitos são embutidos valores diametralmente opostos aos que são ensinados em casa.  
 
"Os pais colocam uma expectativa muito grande na TV quanto à transmissão de entretenimento 
com conteúdo", diz Ana Helena Meirelles Reis, diretora geral da MultiFocus. O Prêmio MídiaQ, 
iniciativa do Midiativa que conta com o apoio da Fundação Avina e a promoção do grupo Meio & 
Mensagem, vai anunciar em setembro os produtores, anunciantes e profissionais de mídia das 
agências que tornam possível a veiculação dos melhores programas dirigidos ao público entre 4 e 
17 anos.  
 
No início do mês foi divulgado o resultado da segunda etapa da pesquisa para o prêmio, que ouviu 
180 pais e mães com filhos nessa faixa etária e 90 crianças e jovens da mesma idade. O objetivo 
era identificar, dentre os programas preferidos do público-alvo, quais têm os valores definidos 
como ideais pelos pais.  
 
Na opinião de Ana Helena, a responsabilidade colocada sobre a programação da TV se justifica. 
"Metade dos pais ouvidos na pesquisa pertence à classe A/B e a outra metade à C", diz a 
executiva. "No primeiro grupo, muitos trabalham o dia todo e têm pouco tempo para conversar 
com as crianças, por isso consideram importante que o programa não contrarie o que eles 
ensinam aos filhos", afirma. Já no caso dos pais da classe C, a maioria deseja que seus filhos 
tenham melhores condições de vida, o que inclui acesso à informação de qualidade, algo que os 
próprios pais e mães não tiveram e, em muitos casos, não têm condições de proporcionar à 
família. 
 
"A pesquisa revelou um grande vazio na oferta de programas de qualidade para crianças e 
adolescentes no Brasil", diz o sociólogo Laurindo Leal Filho, professor da Escola de Comunicação e 
Artes da Universidade de São Paulo (USP) e presidente da ONG TVer, voltada à reflexão sobre a 
responsabilidade social e pública da TV no País. Leal Filho lembra que os programas mais citados 
para crianças de 4 a 7 anos foram os mais antigos, como Cocoricó, ou os constantemente 
reprisados, como Castelo Rá -Tim-Bum. "Para a faixa etária intermediária, de 8 a 11 anos, a 
situação é ainda pior: não há nada apropriado e eles precisam se contentar com o pouco que é 
feito para os mais novos ou para os mais velhos", diz. Já a partir dos 12 anos o adolescente elege 
programas que não são dirigidos a ele, como Fantástico ou Jornal Nacional.  
 



Para o diretor da Central Globo de Comunicação, Luís Erlanger, é possível atender aos valores 
definidos pelos pais, mas a TV não deve se distanciar do principal objetivo das atrações para esse 
público: entreter e estimular a imaginação. Segundo o executivo, já foi constatado que crianças e 
jovens com maior exposição a programas de TV possuem um volume de informação bem maior 
que aqueles menos expostos. "Isso, de certa forma, se traduz em 'preparar para a vida' e 
'despertar o senso crítico'", diz Erlanger. 
 
Já o SBT afirma, em uma mensagem sucinta enviada pela assessoria de imprensa, que uma das 
principais diretrizes da emissora é "exibir programas infantis que promovam a diversão sem 
violência e com mensagens positivas". O SBT coloca no ar a maior parte dos desenhos animados 
eleitos pelo público infanto-juvenil, entre eles Tom & Jerry, Pica-Pau e Meninas Super Poderosas. 
Esta última atração não tem a aprovação de Cláudio Barres, diretor de mídia da Y&R e pai de uma 
menina de três anos e meio. "É um desenho muito violento, em que as garotas vivem brigando", 
diz ele, que também condena as histórias de Tom & Jerry e Pica-Pau. "São desenhos antigos, mas 
tão violentos quanto os da nova geração." Em relação aos resultados da pesquisa, Barres 
pondera, no entanto, que o papel de educar a criança está na família: são os pais que devem 
corrigir os excessos transmitidos pela mídia.  
 
 
Atrair anunciantes 
Ana Balleroni, vice-presidente de mídia da Leo Burnett, concorda. "As próprias crianças e 
adolescentes, de alguma forma, já tomaram a decisão de migrar para programas mais 
qualificados", diz. A executiva acredita ainda que ao qualificar a programação para essa faixa 
etária, com agregação de valores, seja possível atrair um maior número de anunciantes.  
 
Para Rita Okamura, diretora de programação da TV Cultura - que teve quatro dos seus programas 
indicados para o Prêmio MídiaQ -, o raciocínio da conquista de anunciantes para uma programação 
de qualidade não é tão simples assim. A faixa etária em questão, de 4 a 17 anos, é a mais 
sensível para o consumo, uma vez que se sentir parte da turma costuma envolver a aquisição do 
brinquedo ou do tênis da moda. "Os programas da Cultura vendem valores, não consumo", diz 
Rita, lembrando que a programação infantil da emissora  não está aberta - ainda - à venda de 
espaço publicitário. Se isso ocorrer, tendo em vista os problemas financeiros da TV, a intenção é 
possibilitar a veiculação apenas de peças institucionais. "Como posso colocar um comercial 
incentivando o consumo infantil dentro de um programa que traz a mensagem de que não é 
preciso comprar para se sentir feliz? Nem os anunciantes querem isso", ressalta Rita.  
 
Na opinião da professora Dulce Critelli, titular de filosofia da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP), a TV nada mais é que um reflexo dos valores eleitos pela sociedade - a 
violência, por exemplo. "A diferença é que em uma mídia que alcança praticamente todas as 
regiões do País, como a TV aberta, esse valor ganha dimensões muito maiores", afirma  a 
especialista. "Todos os atos que a TV torna públicos são automaticamente considerados lícitos, 
possíveis de serem realizados por qualquer um." 
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