
Você conhece as 5 premiações mais importantes 
do entretenimento?

Em diferentes momentos, ao longo do ano, vários nomes de premiações de música, cinema e televisão 
começam a ocupar os mais diversos meios de comunicação e as redes sociais. Você sabe quais são os 
principais prêmios e conhece a fundo cada um deles? Ou quando chega alguma época de premiações, você 
se sente um pouco perdido(a)?

Talvez você conheça a maioria desses nomes e até saiba que são alguns dos prêmios mais importantes do 
entretenimento, mas não tem muito conhecimento sobre eles. Não se preocupe, depois de ler este texto 
você vai estar por dentro do assunto e nunca mais vai se sentir excluído(a) quando uma nova temporada de 
premiações chegar!

1. Oscar: o principal dentre as premiações mais importantes do entretenimento!
É quase impossível nunca ter ouvido falar do Academy Awards of  Merit, mais conhecido como Oscar. Ele 
é o prêmio mais importante do cinema e do entretenimento de forma geral. A premiação acontece em 
fevereiro, reúne os maiores nomes de Hollywood e premia os melhores trabalhos e profissionais do 
universo cinematográfico, a partir de 24 categorias.

O prêmio é também o mais antigo do cinema: ele é distribuído desde 1929! Seu grande prestígio se deve 
igualmente aos seus jurados: 6 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Academy 
of  Motion Picture Arts and Sciences), todos integrantes da indústria cinematográfica.

2. Globo de Ouro
O Globo de Ouro, ou Golden Globes, também é um grande evento de Hollywood e frequentemente 
apresenta uma lista de ganhadores bem parecida com a do Oscar. Qual é, então, a diferença entre os dois 
prêmios e por que o Oscar tem mais prestígio?

Uma diferença básica é que o Globo de Ouro avalia tanto produtos do cinema como da televisão. Ele 
acontece em janeiro, existe desde 1944 e é oferecido pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de 
Hollywood (Hollywood Foreign Press Association). Isso significa que seu júri não é composto por um 
número extenso de profissionais do cinema, mas sim de 90 jornalistas internacionais.

A honra de ser escolhido por tantos colegas de profissão, no Oscar, acaba, assim, por prevalecer. Porém, o 
Globo de Ouro não deixa de ser uma das premiações mais importantes do entretenimento, além de estar 
entre as três mais assistidas da televisão. 
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3. Grammy
Vamos para o universo da música? O Grammy Awards é considerado o Oscar da indústria musical. É o 
prêmio mais importante dessa área e também se realiza em fevereiro, anualmente, desde 1959.

A premiação é responsabilidade da Recording Academy e a votação dos ganhadores, como no Oscar, é feita 
por integrantes da própria indústria. Artistas, produtores e outros profissionais da música elegem os 
melhores do ano, em diversas categorias e gêneros musicais.

4. Emmy
Quando se trata de televisão, o grande prêmio é o Emmy Awards, existente desde 1949. O evento que 
ocorre anualmente em setembro e que chamamos simplesmente de Emmy se refere, na verdade, ao 
Primetime Emmy Awards, que premia programas do horário nobre da televisão norte-americana. Há outras 
premiações Emmy menos conhecidas, focadas em programas diurnos, esportes ou categorias mais técnicas.

Como o Oscar e o Grammy, o Primetime Emmy Awards 
apresenta jurados que são profissionais de diferentes áreas da 
indústria televisiva. São, no total, 22 mil votantes!

5. Cannes
Ok, voltamos para o cinema porque é impossível deixar de fora 
uma premiação com tanto prestígio como a do Festival de 
Cannes. A cerimônia de Cannes é realizada anualmente, em maio, 
desde 1939, na cidade francesa de mesmo nome.

O júri dessa premiação é composto por profissionais do cinema, 
provindos de diversos lugares do mundo. O festival se propõe a 
contemplar, em suas nomeações, um grande número de países, 
sendo, neste sentido, mais internacional do que o Oscar.

É claro que existem muito mais prêmios voltados para o cinema, 
para a televisão, para a música e também para outros produtos 
culturais, como o teatro. Mas essas 5 que aqui apresentamos são 
as premiações mais importantes do entretenimento e, todo ano, 
bombam na mídia e na internet!

Gostou do nosso post e quer deixar seus amigos e seguidores 
preparados para essas temporadas de prêmios (e para os memes 
que sempre aparecem com elas)? Então compartilhe este texto 
em suas redes sociais! 


