


março deste ano, causou estranheza a sociedade
civil e entidades representativas do setor que se
debruçavam há pelo menos meio ano em análises
sobre o assunto. Rapidamente, foi levantada po-
lêmica, que trouxe consigo antigas divergências
conceituais na compreensão sobre o que é público
e o que é estatal, além da incompreensão sobre
as intenções do governo. É que a notícia sobre
um anteprojeto de criação da Rede Nacional de
Televisão Pública — que seria uma emissora de
TV do Poder Executivo — chegava às vésperas da
realização do l Fórum Nacional de TVs Públicas,
uma iniciativa da Secretaria do Audiovisual do
Ministério da Cultura, postergando um processo
que já estava em andamento e divergindo de prin-
cípios democráticos de participação social.

Após resolverem dialogar, os ministérios se
uniram para, enfim, realizar o evento — ocor-
rido em maio, em Brasília. Desde então, pas-
sou às mãos da Secretaria de Comunicação
Social a tarefa de finalizar a estrutura da nova
televisão, avaliada por um grupo interministe-
rial e formatada juridicamente pela Casa Civil,
partindo então para o Congresso Nacional.
Esse grupo decidiu que na arquitetura dessa
rede haverá um Conselho Gestor, inicialmente
composto por personalidades "notáveis", elen-
cado pelo governo, que irá administrar a nova
W pública. A resolução provocou uma reação
negativa entre as entidades que participaram
dos processos até então e recebeu inúmeras
críticas sobre o caráter que terá essa emis-
sora: público ou estatal? Os conceitos diver-
gem. O sistema estatal é formal, concreto,
e o público é um estatuto, um não-lugar em
construção.

uando a criação de uma nova TV pú-
blica brasileira foi anunciada de forma
isolada pelo governo federal, através
do Ministério das Comunicações, em



T odos os grandes temas que afligem e
tocam no dia-a-dia de quem faz a TV

pública no Brasil foram aprofundados por
grupos de trabalho organizados em um
ambiente colaborativo, promovido pelo
Ministério da Cultura - no qual se desen-
volveram as discussões preliminares so-
bre a TV Pública no Brasil. Entidades do
setor já haviam preparado um diagnóstico"
apurado da área, quando o ministro das
Comunicações, Hélio Costa, anunciou
em março, que o governo preparava uma
Televisão do Executivo.

A notícia caiu como "bomba" entre
as entidades envolvidas nos debates que
já aconteciam há pelo menos seis meses,
nos quais foram tratados modelos de ges-
tão, de financiamento, filosofia de grade
de programação, montagem de uma rede
com caráter nacional, migração para o
digital, entre outras questões. Vieram à
tona conceitos, relatórios, pesquisas, ava-
liações e pareceres detalhados.

O "caldo" disso tudo, contextualiza-
do em seus momentos históricos, na cul-
tura e identidade nacionais, relacionado
às atuais capacidades e focado no futuro
convergente da televisão digital, culminou,
em maio passado, no l Fórum Nacional de
TVs Públicas, que originou um documen-
to-a Carta de Brasília. Nessa carta, foram
subscritas, em linhas gerais, as caracterís-
ticas para a TV pública a ser construída no
Brasil. "O Fórum tem caráter histórico.
Pela primeira vez aqueles que fazem a TV
pública no país ocupam uma mesma mesa
para debate, elaborar e propor políticas
sobre todos os aspectos que dizem res-
peito ao setor", afirmou durante o evento
o diretor geral da Rádio Mec e presidente
da Associação das Rádios Públicas do Bra-
sil (Arpub), Orlando Guillon.

Representantes das emissoras Públi-
cas, Educativas, Culturais, Universitárias,
Legislativas e Comunitárias, profissionais
da cultura, cineastas, produtores indepen-
dentes, acadêmicos, ativistas da sociedade
civil e do movimento social, além de te-
lespectadores, nos quatro dias de reunião,
desataram alguns "nós" e projetaram um
conjunto de recomendações, em colabo-
ração, para "ampliar e o fortalecer o es-
paço público também na televisão brasi-
leira". Ficava claro, no Fórum, que o cam-
po público da televisão engloba TVs com
caráter corporativo, como as legislativas;
outras absolutamente comunitárias, que
vêm da sociedade; TVs com ligação dire-
ta ou indireta com governos estaduais ou

governo federal, TVs universitárias. "Nem
todos fazem a mesma coisa, embora to-
dos estejam no campo público", definiu
Guillon.

Após toda a reflexão (e a TV já for-
matada), porém, alguns conceitos ainda
buscam primazia na estrutura dessa nova
TV pública nacional. Uma das formula-
ções na luta por inclusão na arquitetura
dessa televisão vem do Fórum Nacional
pela Democratização da Comunicação
(FNDC), que defende um modelo polí-
tico-administrativo alicerçado em corpo
técnico profissionalizado que conduz o
cotidiano das emissoras da TV pública
- assegurando qualidade e diversidade de
conteúdos, independência em relação a
governos e prestando contas à sociedade
periodicamente.

No documento Propostas prelimina-,
rés para um modelo de radiodifusão pública
aplicável aos sistemas estatal e público de
comunicação no Brasil, apresentado no l
Fórum Nacional de TVs Públicas, o FNDC
sistematiza propostas de políticas públicas
gestadas nos últimos 15 anos. Dentre elas,
a proposta de gestão conflita com os enca-
minhamentos do governo federal, que de-
cidiu por indicar e nomear um Conselho
Gestor formado por personalidades, além
de Diretoria Executiva. A responsabilida-
de pela formulação da estrutura da TV
Brasil (nome provisório) ficou a cargo da
Secretaria de Comunicação Social do Pla-
nalto, através do ministro-chefe Franklin
Martins, que contou com os trabalhos de
um grupo executivo coordenado pelo as-
sessor Delcimar Pires. O órgão foi forma-
do também pela Radiobrás, Ministério da
Cultura, Rádio Mec, Casa Civil, TVE Brasil
e convidados. •

A decisão do grupo executivo, que
descarta a idéia de representação pela
sociedade civil, desagradou entidades que
participaram da construção da nova TV
pública brasileira até então. 'A indicação
de personalidades pelo governo abre es-
paço para a indicação dos 'protegidos' e
a TV perde seu caráter público", recla-
maram através de documento, o FNDC,
o Coletivo Intervozes, a Campanha pela
Ética na TV a Fenaj - Federação Nacional
dos Jornalistas, a Fittel - Federação Inte-
restadual de Trabalhadores de Telecomu-
nicações, a Fitert - Federação Interesta-
dual dos Trabalhadores em Radiodifusão e
Televisão, a Amarc - Associação Mundial
de Rádios Comunitárias e a CUT - Cen-
tral Única dos Trabalhadores.



Conceitos divergem
Apesar da aparente fragilidade, é

no segmento das TVs públicas, formado
principalmente por emissoras comunitá-
rias e universitárias (criadas pela Lei do
Cabo), que reside, segundo o FNDC, o
potencial de desenvolvimento de um le-
gítimo sistema público. "Aquele onde a
sociedade abandona o papel de recepto-
ra passiva de informações e assume de
fato a gestão e operação destas mídias",
descreve o FNDC, considerando ser a
compreensão desses sistemas parte de
um esforço inicial de "superar o sentido
adjetivo e o uso vulgar da palavra contro-
le no senso comum, seguidamente usada
com uma conotação negativa e associada

a autoritarismo".
O governo, porém, pensa diferen-

te. Segundo o coordenador do grupo
executivo da TV pública, é um erro as
entidades acharem que essa TV só será
pública se essas instituições estiverem
no Conselho. "O maior equívoco é que
elas (entidades) vêm reafirmando esse
desejo sem responder nem mesmo no
campo teórico", assinala Delcimar Pi-
res, indicando que a explicação para esta
abordagem está no campo da Sociolo-
gia, do debate político. "Vamos recorrer
aos mestres da Sociologia, da Filosofia",
desafia o coordenador, avaliando que a
sociedade faz uma leitura particular de
que público é ela mesma, são os movi-
mentos. Já a administração federal, diz
Delcimar, entende que a sociedade não
é representada somente pelo movimen-
to social organizado. "Quem vai dizer
quem tem razão ou não?", questiona.

O coordenador-geral do FNDC,

Celso Schròder, afirma que estes são
velhos problemas, amplificados pela fal-
ta de definição sobre o que é "público".
O conceito "sistema de TV pública", se-
gundo ele, se originou de uma concessão
do stablishment para atribuir controle
público sobre os sistemas privado e es-
tatal. "Porque o sistema estatal é formal,
e o público não existe concretamente.
É um estatuto, um 'não-lugar'", explica
Schròder, acrescentando que é uma so-
lução política exercer um "controle dis-
tribuído". "Significa o compartilhamento
de responsabilidades entre o Estado, a
sociedade e o setor privado sobre o sis-
tema de comunicação." Este conceito de
gestão de rede é encontrado na Lei do

Cabo (leia box).

A idéia de
rede pública
e única - com
inteligência distribu-
ída (controle público),
garantias ao conteúdo,
à horizontalidade - é o que
assegura a democracia,
aponta Schròder. Uma rede
pública, no sentido do
acesso e do controle;
e única, no sentido da
racionalidade econô-
mica e interligação das
infra-estruturas exis-
tentes. "Entendendo-se
que o controle público
não quer dizer do poder

público", enfatiza.
O governo vê a so-

ciedade difusa, e não con-
centrada nos movimentos
sociais, revela Delcimar
Pires. "Achamos que as enti-
dades são vanguarda política
da sociedade, mas elas não
são a sociedade", argumen-
ta o assessor. A Secretaria
de Comunicação do Planalto
trabalha com a formulação da
TV pública como uma empre-
sa. Assim, a entrada das enti-
dades numa empresa pública,
com orçamento federal e outras

peculiaridades pode vir a configurar um
"desvio na sua missão, de defesa de inte-
resses corporativos", explica Delcimar,
enfatizando que entenderia isso como
uma "cooptação". Ele afirma que tudo
o que saiu do Fórum Nacional de TVs
Públicas, "independente de um aspecto
ou outro", o grupo executivo procurou
garantir. Entretanto, quanto ao Conse-
lho Gestor, o entendimento do governo
é de que os membros são personalida-
des da sociedade. "Ou seja, a gente está
dizendo que o conselho não pode ser de
representação de entidades, federações.
Não é um conselho nacional que discute
políticas públicas", justificou.

Um critério essencial para a carac-
terização da televisão pública é a in-
dependência diante do poder público,
assegurada mediante a participação e o
controle social - particularmente o po-
der de auto-organização interna com a
indicação de seus administradores e, so-
bretudo, a nomeação de seu presidente

vedando-se ao chefe do Poder
Executivo a escolha do responsá-
vel pela direção da entidade. Assim

afirma o' pesquisador Ericson Meis-
ter Scorsim, doutor em Direito pela

USP, em sua tese de doutorado defen-
dida recentemente, intitulada Estatutos
dos Serviços de Televisão por Radiodifusão.

Scorsim abordou, entre outros te-
mas, o princípio constitucional da com-
plementaridade dos sistemas de radio-
difusão privado, público e estatal. "O
poder público tem deveres a cumprir
no que tange à educação e, à cultura",
afirma, em matéria publicada no site do
Observatório da Imprensa, no dia 18 de
setembro. A televisão pública é uma das
modalidades de serviço de televisão,
caracterizada como um serviço-públi-
co não-privativo do Estado. Sua fun-
ção principal, descreve Scorsim, é a
execução de serviços sociais relacio-
nados à educação, à cultura e à infor-
mação, "realizada por organizações
independentes do Estado e com a
participação e o controle social,
que não integram a administração
pública e não possuem fins lucra-
tivos, submetidas a um regime
de direito público de modo pre-
ponderante". O autor admite,
porém, que a modelagem ju-
rídica tradicional no País, não
garante tal autonomia institu-

cional.



Nasce uma rede?
Sabe-se que a TV Brasil (o formato

final não foi divulgado até o fechamento
desta edição) partirá da fusão da TVE do
Rio de Janeiro com a Radiobrás, acres-
centando, ainda, os canais públicos de
cultura, cidadania, educação e os legisla-
tivos (TV Senado e TV Câmara). A nova
rede pública deverá formar uma malha
de redes. Para garantir o acesso universal
e único - propõe o FNDC - é impres-
cindível aproveitar da digitalização da TV
seus três componentes básicos: acesso
ao conteúdo audiovisual, à transmissão
de voz (telefonia) e a dados.

A TV Brasil poderá ser. o germe de
uma rede pública, porque tem o poten-
cial de funcionar como uma operadora de
rede que organiza todas as TVs públicas
estaduais e transformar isso, em médio
e longo prazo, num sistema público de
TV entende a cineasta Berenice Mendes,
integrante da coordenação executiva do
FNDC. "Se esta rede funcionar organi-
zando as outras, já está muito bom, mas
isso levará algum tempo. Construir urna
televisão não é brincadeira, não dá para
querer que a coisa nasça pronta", avalia
Berenice. De saldo, contabiliza a cine-
asta, a TV Brasil já vai nascer com uma
super estrutura. "Tanto na parte jorna-
lística, que é uma expertise da Radiobrás,
quanto com a expertise da TVE do Rio
de Janeiro na produção cultural, de en-
tretenimento e artística." São funcioná-
rios, pessoas competentes, estrutura de
produção, estúdios com equipamentos e
todo o acervo.

O governo, que
toma as decisões, preci-
sa de grande sensibilida-
de para implementar as
demandas do l Fórum
de TVs Públicas. Um
dos proponentes des-
se Fórum, o secretá-
rio de Audiovisual do
Ministério da Cultura,
Orlando Senna, afir-
mou que uma televisão
pública tem de estar em
eqüidistância tanto do
poder político, quanto
do poder econômi-
co. "Não tem nada
a ver com o presi-
dente, qualquer
que seja ele.
Afora as coisas

mais ranzinzas e a política partidária, to-
dos nós que estamos envolvidos na ques-
tão já somos plenamente conscientes de
que a televisão pública é relacionada com
a sociedade, com gestão pública, um es-
paço para a pluralidade, seja a diversidade
cultural, seja a diversidade de opiniões",
defendeu. Senna reforçou a idéia de que
esta TV não tem nada á ver com televisão

estatal, cuja missão é oferecer a informa-
ção e serviço do Estado à população.

Quimeras a contemplar
O grupo executivo da Secretaria de

Comunicação do Planalto e o grupo In-
terministerial, com suas atribuições con-
cretas e precisas na avaliação de prazos,
medidas provisórias, marco regulatório,
necessitam ainda "ter a capacidade de
perceber que um trabalho desses tem
muita demanda, muito sonho, quimeras,

e traduzir isso tudo
em realidade", anali-
sa Orlando Guillon,
considerando a di-
ficuldade de unir
o "amontoado de
setores" que fa-
zem a TV pública

do Brasil (onde
a legislação de

comunicação é
anacrônica, de 1962) para

concretizar a montagem da rede pú-
blica de TV Guillon destaca a necessidade
de um novo marco regulatório para a ra-
diodifusão, que muda radicalmente com o
processo de digitalização dos meios.

Berenice Mendes entende que, tal-
vez por todos esses motivos, o governo
escolhe andar pelo caminho mais fácil, e

não enfrenta a complexidade que é
montar a arquitetura do Conselho

Gestor. Junto à opinião pública, um con-
selho de notáveis pode funcionar, mas
há o risco de que o grupo de personali-
dades possa ser honorário, reunindo-se
uma vez por ano, "para tomar cafezinho
e se aplaudir". "Neste caso, quem dará
as diretrizes, efetivamente, é o governo",
conclui.

Também o presidente da Associação
Brasileira de TVs Universitárias (ABTU),
Gabriel Priolli, acredita que o projeto
da TV Brasil vai se "equivocando", uma
vez que traça um modelo de emisso-
ra controlada por Conselho de Gestão
composto por personalidades nomeadas
pelo governo, em vez de representantes
de entidades da sociedade civil, por elas
indicados. No artigo A nova rede se en-
reda, publicado no s/te do Observatório
da Imprensa, em 15 de agosto de 2007,
Priolli avalia que o maior avanço no pro-
jeto da TV Brasil reside na disposição em
promover uma relativa "desestatização"
da nova rede, criando-a sob o modelo
de fundação pública de direito privado
- o que a manteria, teoricamente, inde-
pendente do governo. "Essa é uma velha
demanda política de todo o campo públi-
co da televisão: a de que os canais sejam
utilizados para os interesses amplos da
sociedade, não para conveniências de
governantes", escreve Priolli, concluindo
que esta será uma TV estatal em versão
light, "supostamente autônoma, mas de
fato monitorada".

O ministro Franklin Martins atribui ao
Conselho Gestor o principal mecanismo
para proteger a TV Brasil da influência
política. "Ele (o Conselho) garantirá que
a TV pública mantenha-se fiel aos seus
princípios. Não fiscalizará só o jornalis-
mo, mas toda a atuação, como é feito ha
BBC, RTP (as estatais da Inglaterra e de
Portugal)", afirmou o ministro, conforme
reportagem do portal Comunique-se, em
agosto. Franklin Martins não descartou,
entretanto, ausência de risco de manipu-
lação política. "Todo governo quer que só
sejam veiculadas informações positivas."
E provocou: "Mas eu não entendo por
que cobram isso da TV pública e não co-
bram das TVs comerciais. Por acaso só a
TV pública corre risco de manipulação?"

Todas essas questões, enfim, ficarão
mais claras daqui a algum tempo, a partir
do acúmulo da nova prática em gestão do
espaço e do espectro - que pode ser mais
ou menos - público, da qual a TV Brasil
será instrumento.

Text Box
Fonte: Mídia Comdemocracia, n. 6, p. 16-20, out. 2007.




