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oje, mal o sol se põe
no Acre, as gêmeas
Thais e Paula, inter-
pretadas pela atriz
Alessandra Negrini

na novela "Paraíso Tropical", surgem
nos televisores. Daqui um semestre,
a telespectadora acreana terá que es-
perar um pouco mais, porque, assim
como acontece nas regiões sob o ho-
rário de Brasília, a conhecida novela
das oito deverá ser transmitida, em
todo o território nacional, de fato,
após às 21 horas, quando são permi-
tidos os programas recomendados
para quem tem mais de 14 anos. Da-
qui a 180 dias, já não será mais "Pa-
raíso Tropical" a novela das oito, e, se
aplicada, estará em pleno vigor a nova
portaria 1220/07, do Ministério da
Justiça, sobre a classificação indica-
tiva que combina faixa etária dos es-
pectadores e horário de transmissão
dos programas de entretenimento. A
regra não faz distinção de localidades
e cria um problema a ser resolvido
pelas emissoras: como adaptar à exi-
gência jurídica as estruturas de progra-
mação e transmissão em rede nacio-
nal, principalmente no horário nobre,
quando os programas locais cedem às

grandes produções em praticamente
todas as emissoras do país e, também,
onde se concentra o maior faturamen-
to publicitário por segundo?

Depois de uma discussão que se
arrasta de 2000 e se acentuou nos úl-
timos meses, esse foi o resultado de
um debate que envolveu dois hábeis
espadachins. De um lado, o Minis-
tério da Justiça, representado pelo
ministro da pasta, Tarso Genro, o Se-
cretário Nacional de Justiça, Antônio
Carlos Biscaia e o Diretor do Depar-
tamento de Classificação, José Edu-
ardo Romão. Do outro, a Abert, As-
sociação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão. Os argumentos de
cada um deles estavam afiados como
espadas: a classificação indicativa,
de fato, está prevista na Constituição
Federal (art. 21), assim como a liber-
dade de expressão também é direito
constitucional (art. 50). O duelo ti-
nha por objetivo definir se é legítimo
que haja um mecanismo estatal a re-
gular o conteúdo dos programas de
entretenimento da TV aberta, ain-
da que as causas fossem tão nobres
quanto a proteção de crianças e ado-
lescentes de conteúdos impróprios à
sua formação.

Em praça pública, a briga ganhou
torcidas. A grande imprensa mobili-
zou-se contra o que chamou de "re-

torno da censura" - até porque, entre
a criação do projeto pelo ex-ministro
José Gregori e sua efetiva homologa-
ção, passaram pelas mesas de Brasília
e pelas páginas dos jornais iniciativas
como a criação do Conselho Federal
de Jornalismo (CFJ) e a Agência Na-
cional de Cinema e Audiovisual (An-
cinav), ambos em 2004, acusados de
serem centralizadores e estatizantes
pelos setores mais ligados ao merca-
do e pela oposição ao governo petista.
Juntaram-se à mídia, escritores, asso-
ciações, atores e atrizes. No lado opos-
to da arena, pesquisadores, ONGs
ligadas às políticas públicas da infân-
cia e juventude e outra leva de intelec-
tuais afirmavam que a TV não pode
ser imune à observação de órgãos
competentes. Enfim, no dia 12 de ju-
lho, um aparente consenso foi escrito
com a reformulação de uma proposta
originalmente apresentada. O MJ foi
sensível à 18 das 24 reivindicações da
Abert. "A Abert apresentou justas pos-
tulações e aprimoramos o texto na sua
integralidade. Não tenho dúvida de
que o entendimento prevaleceu", afir-
ma o secretário nacional de Justiça,
Antônio Carlos Biscaia, que anunciou
as novas regras. O que se tem dito é
que o acordo sinaliza um voto de con-
fiança do MJ nas emissoras.

Apesar do aparente acordo, um
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dispositivo deverá ser alvo de dis-
cussão interna nas emissoras: a ma-
nutenção da vinculação obrigatória
entre horário e faixa etária, indepen-
dentemente da região geográfica bra-
sileira, o que obrigará as TVs a frag-
mentarem sua programação em rede
nacional para evitar casos como o
que acontece, por exemplo, no Acre.
Depois de alguns adiamentos até a
publicação do texto, o Governo ce-
deu num ponto, o "exame prévio" dos
conteúdos dos programas pelo Minis-
tério - que as redes e a grande impren-
sa chamavam de "censura prévia".

As novas regras exigem apenas
que as emissoras procedam a uma
"autoclassificação" das atrações de
seu cardápio e deverá informá-la ao
Ministério, que se limitará a fiscalizar
as grades de programação por 60 dias.
Se a autocrítica estiver em desacordo
com as normas (desmerecendo, por-
tanto, o voto de confiança que lhe deu
o ministro da Justiça), a emissora será
notificada e deverá fazer uma "reclas-
sificação". Em caso de reincidência, o
Ministério Público será comunicado.
Caberá à sociedade civil organizada
cobrar dos radiodifusores uma auto-
classificação sensata.

"O melhor sistema é prover os
pais de informações para que eles de-
cidam, além disso, com a TV digital,
será possível bloquear os programas
que eles acham inapropriados. Esta
atribuição é dos pais, não do gover-
no", considera o consultor da enti-
dade, Antônio Cláudio Fernandes
Neto. A entidade, no entanto, prefere
esperar mais alguns dias para maio-

rés pronunciamentos sobre a porta-
ria, cujas implicações está estudando
nas últimas semanas.

Por falta de consenso entre as
partes, também foi extirpada do texto
assinado por Tarso Genro a idéia do
selo que os programas estampariam
no seu início, sinalizando que a atra-
ção é "especialmente recomendada"
para crianças e adolescentes. Jorna-
lismo, intervalos comerciais, esportes
e propaganda eleitoral gratuita estão
imunes às regras. Também estão li-
vres do controle governamental as
TVs por assinatura pela possibilida-
"de de pais e responsáveis bloquearem
o acesso a programas impróprios a
crianças e adolescentes.

A exigência de uniformizar a
faixa horária de transmissão do Oia-
poque ao Chuí, para respeitar a clas-
sificação, não assombra Raimundo

Martins, diretor geral da TV Gazeta,
de Rio Branco, no Acre, afiliada da
TV Record. A emissora já acerta seus
ponteiros com a da rede, gravando,
por exemplo, a novela "Vidas Opos-
tas" (que pela lógica seria veiculada às
20 horas no Estado) e só a transmite
no mesmo horário que o do satélite.
O que não é preenchido na TV Gaze-
ta pelo conteúdo da rede, é abastecido
pela produção do jornalismo local.
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"Nós temos um contrato com a cabeça
de rede para não mexer na programa-
ção. A Record nos deu a autorização
há mais ou menos dois anos. Mas isso
tem um custo muito grande, a gente
grava [a novela] em fita digital, temos
dois equipamentos caros ligados ao
sistema de satélite", conta. Raimundo
acredita que o custo de gravação para
veiculação posterior é o maior empe-
cilho para que as outras emissoras do
Acre, como as afiliadas da Globo e do
SBT, não façam também esse sistema
de "atraso" da programação.

O superintendente jurídico da
Rede TV!, Dennis Munhoz, prevê
que a desvantagem para as afiliadas
será a migração do telespectador
de Estados como Amazonas, Acre e
Roraima para a parabólica. "Como a
novela vai deixar de ser ao vivo e vai
ser gravada, a pessoa vai colocar uma
parabólica na casa dela para não ter
que esperar. Hoje, com R$ 200 você
tem uma parabólica. Por que ela vai
esperar uma, duas horas para assistir à
programação?", discute. Para Dennis,
o faturamento das TVs locais vai de-
finhar pouco a pouco. "Na parabólica
só é anunciada a publicidade que vai
pelo satélite", esclarece. Outro incon-
veniente, segundo ele, para as afiliadas
da Rede TV!, é que isso vai trazer mais
despesas para elas, além de mexer com
a produção local. "A Rede TV!, como a

Globo, abre muito espaço para a pro-
gramação local", justifica.

• Liberalismo x iluminismo
A classificação indicativa inspira-

se diretamente no Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) e sua natureza
é semelhante às informações sobre a
existência de peças pequenas nas em-
balagens dos brinquedos. "Há o atrela-
mento de questões importantes como
os compromissos nacionais e interna-
cionais que assumimos em relação à
criança, como a Convenção Interna-
cional do Direito da Criança, da qual o
Brasil é signatário. Então a criança tem
o direito ao desenvolvimento integral,
psíquico, espiritual etc.", afirma Gui-
lherme Canela, da Andi.

A campanha contra as indicações
ministeriais teve como vedetes rostos
muito conhecidos dos espectadores
das novelas das oito, estrelas como
Fernanda Montenegro e Tony Ramos.
Os jornais estamparam um.manifes-
to firmado por intelectuais e artistas
como Paulo Autran, Antônio Fagun-
des, Heloísa Perissé e Nélida Pinon
reivindicando mudanças na portaria
264, revogada pelo novo texto. Con-
tra a "análise prévia" dos programas,
os subscritores do documento, inti-

tulado "Classificação Indicativa, sim.
Impositiva, não", alertavam para as
ameaças à liberdade de expressão e
sublinhavam que "se esses mecanis-
mos de Estado forem mantidos pode-
rão ser usados por qualquer governo,
a serviço de interesses particulares ou
ideológicos." "Ninguém em sã cons-
ciência, como eu, avó de três netos, e
com 65 anos, advoga a exibição de o
'Império dos Sentidos' durante o Xou
da Xuxa. Se realmente a classificação
é indicativa e não pretende exercer
poder coercitivo por que a iniciati-
va partiu do Ministério da Justiça?",
questiona a autora de novelas e dra-
maturga Maria Adelaide Amaral. A
dramaturga Consuelo de Castro en-
grossa o coro: "Em princípio, acho
que não vale a pena correr o risco de
abrir uma brecha para o retorno do
autoritarismo e do paternalismo."

A MTV, por outro lado, defendia a
classificação antes mesmo das mudan-
ças nas regras: "[A portaria] mexe com
interesses econômicos, de patrocínio
e com o Ibope. Não é volta de censura
proteger os direitos da infância. Nós
concordamos porque a motivação é
preservar um direito que está na Cons-
tituição e no ECA", declara o diretor de
programação da emissora, Zico Góes.



A revista Veja, com seu parti-pris
insuspeito, desconfiou das intenções
do governo e mirou nas supostas iden-
tificações ideológicas do diretor do
Departamento de Classificação, José
Eduardo Romão: "Como as leis são
sempre interpretadas e levadas a cabo
por pessoas designadas para esse fim,
nas mãos de um comissário com DNA
comunista até um texto correto pode
servir a objetivos questionáveis."

Mas muitos acreditam que a
campanha "Quem Financia a Baixa-
ria é Contra a Cidadania" e o movi-
mento pró-classificação obrigatória
contribuiu para inibir e encurtar a
vida de programas como os de João
Kleber (Rede TV!) e Ratinho (SBT).
Em países da Europa, os conteúdos
audiovisuais são embalados como

um problema de saúde pública, sen-
do, inclusive, uma questão de honra
para a Unesco. Desde que a televisão
nasceu no Brasil, por obra do magna-
ta das comunicações Assis Chateau-
briand, organismos internacionais re-
alizam estudos sobre os impactos po-
sitivos e negativos do veículo. Diante
dos resultados dessas pesquisas (ver
box), nada mais natural do que espe-
rar dos governos políticas públicas
para amortecer o impacto negativo da
TV na sociedade. "Se o Estado sabe
isso e não faz nada, ele está abdicando
de exercer um dever que está estabe-
lecido por essas articulações. Por que
o governo decidiu proibir a publici-
dade de tabaco? Porque os estudos
demonstram que há um custo para a
saúde pública muito elevado decor-

rente dos males causados pelo consu-
mo", observa Guilherme Canela. Da
parte dos veículos de comunicação,
a recente memória da censura a que
foram submetidos na ditadura mili-
tar, evidentemente, os assustava. Caso
esse não seja apenas mais um dispo-
sitivo jurídico morto e a telespecta-
dora acreana sentir-se satisfeita com
no novo horário de sua novela das
oito, o episódio vai entrar para a his-
tória como o dia em que Adam Smith
- o criador da teoria que o mercado se
auto-regula - e Jean Jacques Rousseau
- o iluminista das grandes causas hu-
manitárias - sentaram-se à mesa para
uma amigável conversa.

Estados Unidos
A programação é classificada

pelas próprias emissoras. Na televisão aber-
ta, a veiculação de programas "obscenos"
não é tolerada em nenhum horário e os con-
siderados "indecentes" ou "provocativos"
não podem ser exibidos no horário livre.
São consideradas obscenas as produções
que apresentem de forma detalhada, de-
preciativa, ofensiva ou ilegal o ato sexual.
São consideradas indecentes as produções
em que a linguagem ou ato sexual apare-
ce em contexto depreciativo e descritivo; e
provocativos, as que contenham incitação à
violência e à xenofobia.

México
A competência de regular os
conteúdos das emissões de

rádio e televisão é da Direção Geral de Rádio,
Televisão e Cinema da Secretaria de Governo.
A classificação é feita com base no regula-
mento da Lei Federal de Rádio e Televisão,
o qual definiu faixas etárias e seus horários
correspondentes:

• "A"- aptos para todos os públicos, podem
ser exibidos em qualquer horário.

• "B"- aptos para adolescentes e adultos, a

serem exibidos após as 20 horas.
• "C" - aptos para adultos, a serem exibidos a

partir das 22 horas.
• "D" - aptos para adultos, a serem exibidos

no horário da zero às 5 horas.

Colômbia
Na Colômbia, a Constituição
Federal de 1991, em seu

artigo 20, rejeita toda a forma de censura e
define que toda pessoa deve ter assegurado
seu direito à liberdade de expressão. A consti-
tuição colombiana estabelece também a pre-
valência dos direitos das crianças sobre todos
os demais. Esta normativa orienta o Conselho
Nacional de Televisão, a quem cabe regular o
estabelecimento e difusão de faixas de horá-
rios. O horário infantil para os canais públicos
e privados deve ser o seguinte: de segunda a
sexta-feira, de 15h55 às 16h55, e nos sába-
dos, domingos e feriados de 8 às 10 horas. A
Lei 335, de 1996, que cria a televisão privada
da Colômbia, em seu artigo 27 estabelece
que a faixa compreendida entre o horário das
7 às 9 horas deverá oferecer programas ade-
quados para todos os públicos, em respeito
ao Código do Menor.

Alemanha
A reforma do Jugendschutz-
gesetz (Ato de Proteção dos

Jovens), aprovada em 2002 pelo parlamen-
to alemão, criou um sistema de co-regula-
ção e, em 2003, o modelo foi impulsionado.
Foram então definidas formas de verificação
da idade, considerando, em especial, a por-
nografia. A transmissão audiovisual desses
conteúdos passou a ser totalmente proibi-
da para crianças e adolescentes, tendo seu
fornecedor de assegurar que o acesso seja
restrito a adultos, através da verificação de
identidade e autenticação. A apresentação
das faixas horárias e etárias deve vir acom-
panhada de um alerta sonoro.

• Filmes com exibição livre ou a partir de seis
anos têm veiculação livre durante todo o dia.

• Filmes para maiores de 12 anos também
são livres, mas há uma recomendação para
que a emissora leve em consideração o con-
teúdo da obra em relação ao fato de que,
durante o dia, muitas crianças assistem à
televisão sem a supervisão dos pais.

• Filmes não aconselháveis a menores de
16 anos estão liberados após as 22 horas.

• Filmes não recomendados para meno-
res de 18 anos devem ser exibidos depois
das 23 horas.
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Text Box
Fonte: Imprensa, ano 20, n. 226, p. 24-28, ago. 2007.




