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Criança no centro 
de sua história
À frente do Midiativa, uma ONG voltada à discussão da programação audiovisual para a 
infância e adolescência, Beth Carmona capitaneia o evento ComKids – Festival Prix 
Jeunesse Ibero-americano, que acontece em São Paulo de 11 a 19 de junho. Dividido em 
quatro segmentos — mostra, prêmio, workshop e jornada de negócios —, o evento, de 
acordo com o que Beth explica nesta entrevista, pode ser uma boa vitrine para se 
observar como nossos países vizinhos chegaram a boas soluções em conteúdos de 
qualidade para esta faixa de público cada vez mais carente de produções nacionais.  
E o principal: com viabilidade comercial.  

Por EdianEz ParEntE eparente@grupomm.com.br
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Meio & Mensagem — Como será esta edição 
do ComKids e o que muda em relação aos 
outros anos? Há patrocínios de Petrobras e 
BNDES. E a iniciativa privada não participou?
Beth Carmona — Enfim e até surpreen-
dentemente, conseguimos diversos patrocí-
nios. Há também vários canais, como Car-
toon Network, o Discovery Kids, e também 
o Ibope Mídia está apoiando. O ComKids é, 
na verdade, uma iniciativa que a gente criou 
a partir da experiência do Prix Jeunesse In-
ternacional, mas principalmente da edição 
que nós fizemos em 2009. Ficou claro que 
fazer um festival que premiasse ou traba-
lhasse como estímulo à produção de qua-
lidade de mídia era pouco. É preciso pegar 
todas as pontas da cadeia: quem faz, quem 
consome e quem anuncia. E é um proces-
so complexo porque não adianta premiar 
o melhor produtor ou a produção de me-
lhor qualidade, se ela não tiver continuida-
de, e se o consumidor não responder bem.

M&M — Como é o evento? 
Beth — Temos alguns eixos. Há a mostra, 
que é uma parceria com o Espaço Uniban-
co, que acontece nos finais de semana. É 
aberta ao público e são exibidos conteú-
dos, os melhores de todos os tempos do 
Prix Jeunesse Internacional e Ibero-ameri-
cano. Haverá uma seção para professores, 
a Sala do Professor, com conteúdos e um 
pequeno debate. Vamos mostrar diversida-
de, quantidade, variedade e que existe uma 
gama enorme de produto infantil que não 
necessariamente precisa ser só um tipo de 
desenho animado com o mesmo traço ou 
com o mesmo apelo, que você pode falar 
com crianças de cinco anos, mas também 
pode falar com as de dez, que também po-
de falar com as de 12.  

M&M — Como se alia o conteúdo de 
entretenimento dessa faixa à qualidade? 
Beth — Celebramos o audiovisual de qua-
lidade, com entretenimento, mas trazendo 
questões de valores, diversidade, tolerância, 
gênero — esta é uma questão que já apare-
ce na programação infantil principalmente 

na Europa e nos EUA, e é uma preocupa-
ção hoje, já que existem mais programas de 
menino do que de menina. E por que nos 
de menina todas são loiras de olhos azuis 
e cintura fina? Porque não têm outros po-
vos representados. Acho que se você traba-
lha todas essas questões desde a infância 
de uma forma mais leve e com diversida-
de, você está formando essa geração para 
o futuro. E o audiovisual é um instrumento 
fantástico, e estamos falando de um audio-
visual de entretenimento, não de um pro-
grama educativo. 

M&M — Como anda o Midiativa? 
Beth — Ele tem esse caráter permanen-
te de ONG que trabalha com a questão de 
formação de produtores, de formação de 
público, mas é do tamanho que ele pode. 
Trabalha por projetos e neste momento es-
tá fazendo o ComKids.   

M&M — Foram 200 inscritos de 11 países. 
Como essas produções se viabilizam nos 
seus países e como chegaram até vocês? 
Beth — Cada caso é um caso. Na América 
Latina, formamos uma rede, onde há peque-
nos “Midiativas” de diferentes países; com 
parceiros em Argentina, Colômbia, Equa-
dor, Uruguai e Chile. Tal como no Brasil, 
elas se viabilizam muito pelos fomentos, ou 
editais,  ou por meio de um canal que pro-
duziu. No Chile tem um fomento do Conse-
lho Nacional de Televisão que é constante; 
na Colômbia há um fomento dentro do Mi-
nistério da Cultura do Audiovisual; no Uru-
guai está em formação; na Argentina houve 
uma iniciativa do Ministério da Educação 
que criou um canal infantil que está fazen-
do muito sucesso, o Paka Paka, com 100% 
de conteúdo nacional produzido lá. A Ar-
gentina tem um histórico de produção de 
conteúdo até maior que o do Brasil. Daqui, 
Globo já participou e este ano tem a Record 
do Paraná e também a RBS. 

M&M — O fim da programação infanto
juvenil de qualidade ocorre num momento 
da economia mais pulsante, com os grupos 

de comunicação indo bem. Não é de certa 
forma uma contradição?  
Beth — Na TV por assinatura, por causa até 
das leis de incentivo fiscal, você ainda tem 
alguma coisa sendo produzida. Mas, ainda 
assim, depende-se da vontade de um canal 
pan-regional ou de um canal estrangeiro 
querer abrir mão do seu lucro pra deixar 
no Brasil, para a produção independente; 
enfim, tem todo um mecanismo que deu 
uma força. Mas a questão do business, do 
negócio, da produção infantil está em xeque 
nesse momento e na verdade a pergunta é: 
quem é que financia e por que financia?   

M&M — E quem financia? 
Beth — Esse tipo de evento mostra que, 
acho eu, vale a pena financiar primeiro por-
que têm profissionais já bastante avança-
dos neste setor se preparando para isso. 
Tem uma geração jovem de diretores, de 
criadores; há um mundo audiovisual, tem 
um universo se formando, muitas possibi-
lidades, pela internet, games, redes sociais. 
Quer dizer: abriu-se o leque, e não se pro-
duz um conteúdo que fica só na televisão. 
Tem a discussão, nesse momento, do con-
teúdo publicitário. Os produtores e as agên-
cias de publicidade estão claramente perce-
bendo essa transformação no momento em 
que o consumidor de mídia faz sua própria 
programação ou pesca seus próprios con-
teúdos. Então, você já vê ações de produ-
ção de conteúdo patrocinadas por indús-
trias ou por anunciantes. Nesta discussão 
da publicidade infantil que está em pauta, 
esse deveria ser um caminho. Quando se 
conversa, com Globo, Record, Bandeiran-
tes, e se pergunta por que não investem no 
produto infantil, dizem que é porque não 
há retorno publicitário, já que o mercado 
publicitário para a área infantil é restrito...

M&M — É uma área muito sob pressão.  
Beth — Agora, mais ainda. Então, a possibi-
lidade ou a tendência de essa programação 
sumir é grande caso não se tome cuidado. 
E não é sim ou não, oito ou 80. Essa pressão 
não pode ser levada de uma forma radical, 

porque existem alguns perigos. Primeiro, o 
de produção e programação infantil desa-
parecerem totalmente das emissoras. E aí 
o que sobra? Por onde essas crianças esca-
pam? O que elas vão consumir? Na verda-
de, hoje já há lugares para escapar, como os 
games, a internet, as redes sociais. Temos 
que enfrentar a questão de uma forma ra-
cional e responsável com toda a vantagem 
que hoje o mundo audiovisual digital traz. 
É um mundo, sem dúvida, onde tem muita 
gente com medo, ameaçada, desde o pon-
to de vista do negócio até o da educação. 
Em uma emissora comercial como a Glo-
bo, por exemplo, eles foram se afastando 
também, porque, enfim, essa questão da 
publicidade está pressionada. E cada vez 
têm menos anunciantes... 

M&M — Quem poderia patrocinar esse seg
mento?  
Beth — Nosso evento mostra a abertura e o 
leque de opções que você tem para finan-
ciar no bom sentido, no sentido de receber 
em troca um conteúdo de qualidade que 
vai influenciar, ou que vai ajudar na forma-
ção, ou que vai contribuir para a discussão 
de algumas temáticas, ou formar “audio-
visualmente” o olhar de uma criança. São 
questões que têm a ver com a cultura, com 
a identidade, com a educação, com a for-
mação. Esse tipo de produto também po-
de ser um produto comercial. E ele vale a 
pena ser financiado por um investidor ou 
por um patrocinador que também se mos-
tre responsável nessas questões, porque a 
questão da publicidade infantil ou da ali-
mentação saudável deveria ser uma preo-
cupação de todos. Se você é um empresá-
rio, tem uma indústria de brinquedos, e se 
você tem filhos, faz parte dessa sociedade; 
então, na verdade, nessa discussão, acho 
que há limites e deveres e há caminhos. 

M&M — Pesquisa recentemente divulgada pe
la Discovery Kids mostra que os pais preferem 
as crianças longe da TV aberta. E no caso do 
canal, veem os programas junto dos filhos.
Beth — Talvez a Discovery Kids tenha isso 

Beth Carmona
Gestora de projetos de TV e 
multimídia para crianças e 
jovens, presidente do Midiativa 
e diretora de conteúdos da 
Singular – Arquitetura de Mídia. 
Foi diretora de programação 
da TV Cultura SP, teve carreira 
internacional nos canais 
Discovery Kids e Animal Planet. 
Foi diretora-presidente das TVs 
e rádios educativas da Roquette-
Pinto/Acerp (TVE/RJ).
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“Pouca gente acordou para a mídia infantil no Brasil e 
América Latina. Em vez de sermos só consumidor, 
deveríamos estar um pouco mais presentes. Não digo 
que consigamos ser protagonistas neste mercado, 
nem é muito fácil entrar nele de um dia para o outro, 
até porque falamos português”

muito claro porque fala com o público pré-
escolar, onde você não fala com o bebê nem 
com a criança de quatro anos, mas sim com 
os pais. Acho que, também na TV por assi-
natura, os canais são bastante pressionados. 
No âmbito do festival, temos a mesa de res-
ponsabilidade social, e, apesar de esse ter-
mo estar um pouco gasto, essa questão do 
terceiro setor no momento ganhou outra 
figura. Muitas empresas já criaram dentro 
das suas próprias casas o setor de respon-
sabilidade social. A questão é básica e acho 
que, no fim, a tecnologia e a forma como o 
mercado de mídia se desenvolveu estão fa-
vorecendo, pois o anunciante terá cada vez 
menos espaço e haverá momentos em que 
não vai poder anunciar um produto da ma-
neira tradicional. O CQC — talvez hoje eles 
também tenham ultrapassado um pouco o 
limite — é um caso de humor, criado para 
um público jovem. E os anunciantes des-
sas marcas foram atrás quase naturalmen-
te. Não se precisou criar uma coisa para fa-
lar do produto dentro do conteúdo, mas o 
conteúdo está lá e ele existe e a marca que 
está associada a humor, irreverência e ju-
ventude entrou no início de uma maneira 
muito mais fácil.

M&M — Agora há até a volta dos palhaços na 
apresentação das atrações. Que solução está 
sendo arranjada em outros países?  
Beth — Nós nos divertimos muito as-
sistindo aos 200 programas que chega-
ram e há soluções muito bacanas que 
trabalham de forma livre a questão do 
programa de qualidade. Aí você come-
ça a entender que a criança não é um 
ser menor, que precisa ser tutelado, que 
precisa de tio e tia. As crianças podem 
ser protagonistas das suas  próprias his-

tórias e elas são. E criança gosta de ver 
criança, criança no comando, criança 
natural, realizando, sofrendo quando 
tem que sofrer. Ou seja, são histórias 
de crianças que dizem respeito a elas. 
A criança não precisa que ninguém fa-
le com ela mais baixo ou mais pausado, 
ou usando uma gíria própria.

M&M — Por este lado, a garota Maysa, do 
SBT, estaria como? 
Beth — Ela está em um contexto total-
mente adulto, fazendo um jogo, outra 
coisa. Por exemplo, a questão de infor-
mação para a criança, o que é o noticiá-
rio infantil, essa é uma discussão que 
esse evento e esse festival trazem mui-
to forte. Eu mesma, quando estive em 
televisão, cansei de receber milhares de 
projetos, tipo um telejornalzinho infan-
til. Se você pega o parâmetro adulto, já 
errou. Se você vai botar um apresenta-
dor e uma apresentadora, e vai pegar os 
fatos do dia, já errou por aí, que é o pri-
meiro caminho que todo o mundo vai. 
Tem um produtor canadense que dará 
um workshop e ele tem um projeto ba-
cana, que se chama What’s Your News?, 
que é telejornal informativo para crian-
ças na fase pré-escolar. E a coisa é genial 
porque realmente tem toda uma am-
bientação de animação, uma ambien-
tação de telejornal, tem repórter. Mas 
eles vão entrevistar as crianças assim, 
chegam na casa do menino, perguntam 
“what’s your news?”, o que aconteceu?, 
e o garoto responde: “Ah, eu não acho a 
minha meia, já procurei no meu quar-
to, já revirei a minha caixa de brinque-
dos...” “Eu ganhei um tênis novo”. Claro, 
para chegarem a essa questão de uma 

forma superbem resolvida visualmen-
te, tem uma série de recursos que mis-
tura animação com 3D. É genial. A Ar-
gentina também vem com um frescor. 

M&M — Como está a presença brasilei-
ra no festival? 
Beth — Tem o Futura, que se inscreveu 
com um material digital interativo, Cul-
tura, TV Brasil, TV Escola, RBS, Record 
do Paraná, o Multishow. O Multishow 
inclusive tem bastante coisa, e na área 
para jovem está trazendo algumas ex-
periências bem bacanas, que, enfim, 
entraram como finalistas porque, ima-
gina: de 200, chegamos em 83 progra-
mas julgados por 20 pessoas. Mas pouca 
gente acordou para essa questão da mí-
dia infantil no Brasil e na América La-
tina. Lá fora, tem o Mipcom Jr., que há 
anos movimenta o mundo inteiro. Em 
vez de sermos só consumidor, devería-
mos neste momento, com a economia 
indo bem e tudo o mais, estar um pou-
co mais presentes. Não digo que consi-
gamos ser protagonistas neste mercado, 
nem é muito fácil entrar nele de um dia 
para o outro, até porque falamos portu-
guês. Acho que há chances, quer dizer, 
porque há anos a gente já dubla tudo. É 

por isso que estamos trabalhando a Jor-
nada de Negócios dentro do ComKids.

M&M — Você acredita que há preconcei-
to para a programação latino-americana 
na TV brasileira? 
Beth — Claro que tem uma questão cul-
tural forte, de a gente às vezes se achar 
mais bacana e que os outros são mais 
bregas, sei lá. Por outro lado, existe a 
própria HBO, por exemplo, fazendo be-
líssimas produções na América Latina; 
e ela consegue fazer com que isso viaje. 
Então, precisamos ser menos bairristas, 
aprender a ser mais contemporâneos 
ou viajar melhor no mercado interna-
cional, produzir mais pensando na au-
diência e não no dinheiro que a gente 
vai arrumar lá no fomento. É no pensa-
mento do negócio que a gente precisa 
evoluir. Podemos começar a conversar, 
já que o Brasil tem tradição e qualida-
de de produção e a Argentina também.

Assista a trechos da entrevista de 
Beth Carmona no site 
meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4).
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