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IBOPE Media promoveu apresentação
para clientes e parceiros sobre
qualidade na TV para crianças
07/07/2011

Evento é uma das ações realizadas em parceria com o ComKids 2011 e o Instituto

Paulo Montenegro

A relação entre crianças e a programação de TV foi tema de uma apresentação

exclusiva realizada pelo IBOPE Media para seus clientes em junho, que contou com

a participação da diretora da Fundação Prix Jeunesse, Maya Götz. 

No evento, que aconteceu durante o ComKids 2011 e contou com o apoio do

Instituto Paulo Montenegro, Maya discutiu como os programas podem ser atrativos

e positivos para o desenvolvimento da identidade da criança.  

Maya apresentou resultados de uma pesquisa sobre os programas infantis realizada

em 24 países e mostrou clara evidência do quanto alguns programas destinados ao

público infantil podem estar reforçando estereótipos e preconceitos nos

espectadores mirins.

As meninas:

Já em relação a cor da pele/etnia dos personagens principais em programas de

ficção em todo o mundo, os resultados são:

Clique aqui para ampliar

De acordo com a diretora, na maioria dos países, mais de 80%, os programas são

importados e somente uma pequena parte é produzida no próprio país. 

Em média, 60% dos programas importados, são da América do Norte. Maya ainda

apresentou filmes de diferentes gêneros e as reações de crianças de diversas faixas

etárias e países, durante a realização da pesquisa

 

“A TV é uma ferramenta poderosa, um trampolim para a fantasia das crianças. Esse

meio deve ser utilizado para enriquecer a vida emocional e social das crianças,

ajudá-las a compreenderem a si mesmas e ao mundo, para divertirem-se e
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ajudá-las a compreenderem a si mesmas e ao mundo, para divertirem-se e

manterem-se ativas e competentes”, comentou Maya Gotz. 

 

“Gostei muito de poder assistir à palestra da Dra Maya Gotz. Os insights foram

muito ricos, não só do ponto de vista das metodologias de pesquisa usadas, como

do ponto de vista dos resultados compartilhados. Estudar o impacto que as

imagens exercem e desenvolver conteúdos que ajudem a fortalecer a auto-estima

das crianças é um desafio de todos os envolvidos em produção de conteúdo. Só

tenho que agradecer ao IBOPE a oportunidade”,  afirmou Giani Scarin da Globosat." 

 

Responsabilidade social

 

Dentro da programação oficial do ComKids 2011, Fernanda Cury, coordenadora de

projetos  do Instituto Paulo Montenegro, participou de uma mesa de discussão

sobre responsabilidade social e com base nos dados de audiência, Monitor e Target

Group Index, Fernanda traçou um panorama sobre a exposição de crianças e

adolescentes de todo o continente latino-americano, e em especial do Brasil, em

relação à TV e à internet. 

 

Fernanda apresentou ainda dados do Inaf e do NEPSO ressaltando que uma

organização como o IBOPE, provedora de informações sobre os meios, não pode

deixar de pensar o potencial positivo e negativo que os conteúdos assistidos por

crianças e adolescentes podem ter na sua formação como indivíduos e na

construção de uma sociedade.

 

“O IBOPE e o Instituto Paulo Montenegro apoiaram o ComKids 201 1 já que

acreditam no grande potencial de sucesso de bons conteúdos para o público

infantojuvenil, na competência dos profissionais de comunicação para criá-los e no

compromisso dos veículos e dos anunciantes em promovê-los” afirma Ana Lúcia

Lima, diretora executiva do Instituto Paulo Montenegro.

Sobre o ComKids

O ComKids é uma iniciativa da Midiativa voltada para promoção e produção de

conteúdos digitais, interativos e audiovisuais de qualidade para o público

infantojuvenil no Brasil, na América Latina e na Península Ibérica
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