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PROJEÇÃO
NACIONAL
TEVÊ Repleta de comerciais, a Cultura
firma contratos com educativas do País

POR ANA PAULA SOUSA

U
m contrato enviado pela TV
Cultura às emissoras públicas
dos quatro cantos do País preo-
cupa os diretores dos princi-
pais canais educativos. A nego-

ciação, até aqui mantida sob sigilo, toca
em duas questões importantes: a confi-
guração da rede pública nacional e a no-
va cara da emissora paulista, que tem re-
cheado a programação com publicidade.

Há dois anos na presidência da Funda-
ção Padre Anchieta, mantenedora da rá-
dio e da TV Cultura, Marcos Mendonça,
ex-secretário de Cultura de Mário Covas,
esticou os olhos sobre o mercado e deu as
mãos à publicidade. Eleito pelo Conselho
da Fundação com o discreto apoio do en-
tão governador Geraldo Alckmin, o atual
presidente radicalizou o conceito de

"apoio cultural" para engrossar o orça-
mento de 80 milhões de reais repassados,
anualmente, pelo governo do Estado.

A forte presença dos comerciais, a po-
pularização da grade (com programas co-
mo Silvia Popovic e o teleteatro Senta que
Lá Vem Comédia) e a incorporação de gen-
te ligada ao PSDB aos quadros da emisso-
ra vêm sendo discutidas, desde então, pe-
los meios cultural e político paulistanos
(leia a reportagem Imagens Duvidosas, Ed.
358 de CartaCapital, 7/9/2005). Agora, há
quem comece a se preocupar com as ini-
ciativas da Cultura em âmbito nacional.

É preciso, em primeiro lugar, explicar que a
Cultura sempre foi, ao lado da TVE do Rio
de Janeiro, uma importante fornecedora
de conteúdo para as integrantes da Asso-
ciação das Emissoras Públicas, Educati-
vas e Culturais (Abepec), organizadora de

uma rede pública nacional. A Abepec reú-
ne 18 emissoras estaduais, vinculadas a
universidades ou governos, e duas federais,
a TVE e a TV Nacional, de Brasília.

"Esta rede teria quatro'horas de pro-
gramação comum", diz Ney Messias Jú-
nior, presidente da TV Cultura do Pará.
"Nas reuniões da Abepec, todo mundo
concorda, mas depois ninguém põe em
prática. Essa situação está se agravando
porque a Cultura muda toda semana sua
grade e nós ficamos à mercê deles."

Messias ainda não recebeu o contrato
que busca redefinir as relações da Cultu-
ra com as demais educativas, mas está
com os dois pés atrás. "Eles olham para
a aldeia deles como se fosse universal.

50 CARTACAPITAL 5 DE JULHO DE 2006



Um contrato que leve em conta a propa-
ganda, estabelece uma lógica comercial
com as demais educativas", antecipa.

É exatamente esse ponto que inquieta
Marcos Batista, presidente da TVE Curi-
tiba, que já tem o contrato em mãos. "Ain-
da estamos num processo de avaliação da
proposta. Mas uma das coisas que mais
me preocupam é a obrigatoriedade de
exibir, aqui, certos comerciais da Cultu-
ra. Numa tevê pública, vale apenas o co-
mercial institucional, cauteloso."

De acordo com Batista, o contrato pre-
vê, ainda, a exclusividade da Cultura, ou
seja, a TVE não entraria mais nas cidades
paranaenses cobertas por sua emissora.

Ele diz, também, que aumentaria de cin-
co para oito horas diárias a programação
da Cultura na tevê sediada em Curitiba.

"O aspecto comercial desse contrato
me parece claro. Se é também um projeto
político, não sei. Mas, quando aumenta o
número de horas de jornalismo, você bus-
ca transmitir uma interpretação das coi-
sas que acontecem no País", avalia Batista.

Recentemente, após a contratação de
Albino Castro, egresso da TV Gazeta, o
jornalismo, que ocupa-
va 50 minutos da pro-
gramação, foi esticado.
Agora, são três horas
diárias divididas entre o
Cultura Meio-Dia, o Jor-
nal da Cultura e o Cultu-
ra Noite. "Não adianta
preparar um modelo e
achar que vai funcionar
igual em todo lugar. A
tevê, hoje, não é a dos
anos 70. O público tem
uma percepção mais crítica", aposta
Glauber Paiva Filho, da TV Ceará.

Marcos Mendonça, no entanto, numa
entrevista concedida por e-mail, nega
que a emissora tenha a intenção de ex-
pandir-se e afirma que esses contratos es-
tão "apenas e tão-somente formalizando
esses acordos (convênios ou contratos de
retransmissão) já existentes de fato". Ele
assegura ainda que na "normalização
dos antigos acordos" não há exigência

de retirada de qualquer "outra educativa".
Isso, porém, não aconteceu no con-

trato assinado no dia 19 de junho com a
TV Thathi, de Ribeirão Preto (interior
de São Paulo), ligada ao sistema COC de
ensino. "Somos a primeira célula da Cul-
tura no interior do estado. Ficamos de
1998 até hoje com a TVE. Mas agora tra-
balharemos exclusivamente com a Cul-
tura e queremos também preservar um
pouco da programação local", diz a dire-

tora, Márcia Zaidan.

''Aqui, a Silvia
Popovic não
passaria", diz
Messias, da
educativa de
Belém do Pará

A parceria deve entrar
no ar em agosto e, se-
gundo Márcia, graças à
rede da Cultura, a Tha-
thi alcançará cerca de 50
cidades da região. "Nos
dá uma possibilidade de
expansão. Nossa propos-
ta é apresentar um pro-
duto novo para o merca-
do." Perguntado sobre a

exclusividade na TV Thathi, Mendonça
respondeu que "o caso é outro, pois tra-
ta-se de uma tevê regional, dentro do es-
tado de São Paulo, que fez uma opção por
uma programação mais paulista".

A imposição desse sotaque é, ao lado
da publicidade ostensiva, a grande preo-
cupação das emissoras dos outros estados.
"Existe essa tendência a achar que os pro-
gramas deveriam vir preferencialmente
de São Paulo. Por quê? A gente não sabe
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menos, a gente só tem menos re-
cursos", enfatiza Messias, do Pará.

"Quando a Cultura escolhe os
horários, escolhe os espaços nobres
das nossas emissoras. Por outro la-
do, o programa que produzimos
aqui, o Cata Lendas, foi tirado do ar
em São Paulo e nós não fomos se-
quer avisados. A Cultura vem to-
mando esse tipo de atitude." Mes-
sias não deixa por menos: "Desafio
é seduzir a audiência dentro da missão da
tevê pública. Eles podem achar que a Sil-
via Popovic faz parte dessa missão, mas
aqui no Pará esse programa não passaria".

Sejam os contratos simples formaliza-
ção do que já existe - como alega a Cultu-
ra -, sejam eles uma tentativa de fortale-
cer a presença da emissora em outros es-
tados, o fato é que a discussão que tem ge-
rado ajuda a refletir sobre-o papel da tevê
pública no Brasil.

"O conceito de rede pública é muito fra-
co, até porque praticamente não há puni-
ção para quem desobedece aos horários
acordados na Abepec", lembra Eugênio
Bucci, vice-presidente da Abepec e presi-
dente da Radiobrás. Bucci chama também
a atenção para o histórico dessas tevês. "A
tradição é de emissoras dependentes dos
governos. Você tem apenas alguns casos e
alguns momentos em que há um distan-
ciamento dessa servidão", completa.

No caso da Cultura, a sombra de Geral-
do Alckmin acompanha Mendonça desde
o primeiro dia do mandato. Político que
disputou cargos eletivos e nunca havia ti-

OUTROS CONCEITOS. Bucci, da

Radiobrás, e Beth Carmona, da TVE

do ligação com a televisão, ele ganhou a
presidência num acordo de cavalheiros
validado pelo Conselho Curador da Fun-
dação Padre Anchieta. Aquela altura, até
os monitores da Cultura sabiam que o go-
verno Alckmin não queria mais Jorge da
Cunha Lima no comando da tevê.

Mal entrou, Mendon-
ça deu início a mudan-
ças que visavam aumen-
tar a audiência e engor-
dar os cofres. "Esses con-
tratos podem ser a últi-
ma etapa de um projeto
de popularizar a emisso-
ra, ganhar audiência e,
assim, transformá-la em
plataforma política", en-
cadeia o professor Lau-
rindo Leal Filho, da USP.
"Você não pode trazer para a rede públi-
ca o modelo da tevê comercial. Me pare-
ce uma tentativa de maximizar o custo do
programa e vender para o anunciante o
efeito de escala", completa.

"Esses convênios têm o objetivo de dar
um tom nacional à emissora. Eles querem

''As educativas
foram criadas
para ser arte,
escola", diz Beth.
"Mas isso está
se perdendo"

ONDE ESTÁ O DINHEIRO? Apesar dos comerciais, as gravações do Cocoricó estão suspensas
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disputar mercado e, ao mesmo tempo,
ajudar o Alckmin a ser conhecido nacio-
nalmente", aposta o deputado Ênio Tatto
(PT-SP), que já pediu a abertura da CPI
da TV Cultura na Assembléia

Questionado sobre o projeto político
que estaria levando a cabo, Mendonça

negou tal intenção e teo-
rizou: "A Fundação Pa-
dre Anchieta tem em seu
estatuto uma missão mui-
to bem definida que é
contribuir para a forma-
ção crítica do homem
para a cidadania através
da educação, cultura,
arte e entretenimento".

Quem põe a mão na
massa na emissora não
tem visto, na prática, a

execução do palavrório. Os funcionários,
por razões óbvias, não querem se identifi-
car, mas, ao conversar com alguns deles,
CartaCapital ouviu, quase em coro, quei-
xas sobre a qualidade da programação.
Frases como "estão loteando a tevê" ou "o
que querem é vender comercial" são co-
muns nos sussurros do café.

Mesmo um programa infantil (marca
da emissora) como o Cocoricó não tem si-
do gravado - a promessa é de que seja re-
tomado no mês que vem. Além disso, pro-
duções de antigos parceiros da Cultura
também têm dificuldades de exibição.

Diálogo Brasil, apresentado por Florestan
Fernandes Júnior e produzido pela TV
Nacional, foi empurrado para a madruga-
da. No site do Observatório da Imprensa, o
âncora Alberto Dines reclama das mu-
danças de horário num texto intitulado
"Nova grade, velha má vontade". O pro-
grama, que já havia ido das 22h30 para as
23h00, foi empurrado, este mês, para as
23h30. Produzido pela TVE, o Observató-
rio teria problemas no "visual". Dines, ao
fim, diz não acreditar que "a punição im-
posta pela TV Cultura decorra de uma



disputa política entre uma emissora liga-
da ao governo federal (TVE) e outra finan-
ciada pelo governo estadual (Cultura)".

A presidente da TVE, Beth Carmona,
evita criar polêmica. Sondada sobre uma
possível disputa entre a federal TVE e a es-
tadual Cultura, ameniza: "Eu não diria
uma disputa. Mas talvez o nosso conceito
de rede pública seja muito diferente do da
Cultura. Quanto mais as emissoras produ-
zirem localmente, mais o conceito de tevê
pública estaria sendo respeitado".

Beth faz questão de puxar um outro fio
dessa discussão, que ultrapassa as cercas
da Cultura. "A questão da tevê pública, ou
de uma rede, deveria concentrar todas as
nossas atenções neste momento, uma vez
que se perdeu o conceito de outorga edu-
cativa. O que existe é uma rádio-confu-
são", diz, num trocadilho de radiodifusão.
A seu ver, esse sistema precisa passar, ur-
gentemente, por uma revisão. "Qual a na-
tureza de uma concessão educativa?", per-
gunta. "Elas foram criadas para ser arte,
ser escola, mas isso está se perdendo."

Para Venício A. de Lima, pesquisador sê-
nior do Núcleo de Estudos sobre Mídia
e Política da Universidade de Brasília
(UnB), o governo perdeu o controle so-
bre as educativas. "Seria preciso fiscali-
zar, in loco, a programação de cada uma
dessas educativas. O grande problema é
que, no Brasil, não existe esse poder de
fiscalização. A Anatel, que poderia ter
esse papel, não fiscaliza conteúdo."

Por essas e outras, dificilmente será
brecada a publicidade da Cultura. Cícero
Feltrin, diretor de marketing e vendas,
garante que "a Cultura mantém um rígi-
do controle dos conteúdos anunciados
na emissora" e expôs, para CartaCapital,
as "regras de preservação da qualidade
dos intervalos comerciais".

Mas será isso possível? "A propagan-
da impõe uma certa linguagem. Você
passa a ser parte do coro de apelação
que impõe o consumo e adquire o ritmo
da tevê comercial", argumenta Bucci.
"Ao exibir propaganda, você passa a
prestar contas aos anunciantes e, com
isso, tende a disputar audiência no mes-
mo diapasão das emissoras comerciais."

E não é preciso ser estudioso do as-
sunto para saber que o primeiro dever
de uma emissora pública é ser diferen-
te das comerciais. Caso contrário, para
que usar dinheiro do contribuinte em
sua manutenção? •

Text Box
Fonte: Carta Capital, ano 12, n. 400, p. 50-53, 5 jul. 2006.




