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O títulodeste arti-
go não é uma
provocação. A
pergunta que
ele encerra está
na ordem do

dia. Afinal, o que o Palácio dos
Bandeirantes quer da TV Cultu-
ra? Pretende asfixiá-la? Embora
essaresposta seescondanasam-
biguidades melífluas do gover-
no, os fatos parecem indicar
que sim, a intenção é abandonar
a nossa emissora pública à ca-
rência total de recursos. Entre
asevidênciasmais recentes,des-
taquemos uma, apenas uma. Na
segunda-feira, reportagem da
Folha de S.Paulo, assinada pela
repórter Lúcia Valentim Rodri-
gues, mostra que, ano após ano,
vai escasseando o investimento
público na Fundação Padre An-
chieta (à qual pertencem a Rá-
dio e a TV Cultura). Em 2003,
elerepresentava 81,53%darecei-
ta da fundação. Agora, está na
casa dos 50%. Em valores abso-
lutos, o declínio é dramático. A
previsão de R$ 84 milhões de
verba estatal para este ano fica
35% abaixo da verba de 2010.

Ainda que não sejam exatos,
esses números não são aciden-
tais. Há neles a consistência de
uma política deliberada, embo-
ra não declarada. Prestemos
atenção, porque, se levada ao li-
mite, essa política vai matar a
TV Cultura. Das duas, uma: ou
ela não terá recursos para mais
nada e se perderá na irrelevân-
cia, até desaparecer na garoa
cinzenta, às margens do Tietê,
ou terá de buscar o faturamen-
to no mercado publicitário – o
que já vem fazendo, há uns bons
anos – e, nesse caso, ficará cada
vez mais parecida com as televi-
sões comerciais. Será a morte,

do mesmo jeito.
Uma televisão pública pareci-

da com as emissoras comerciais
é uma instituição dispensável.
Não tem razão de ser. A TV públi-
ca só é necessária às sociedades
democráticas porque consegue
pôr no ar uma programação al-
ternativa, substancialmente dis-
tinta, capaz de dar destaque a
atraçõesque não trariam resulta-
dos econômicos a uma empresa
que depende de lucro para sobre-
viver. Exatamente por isso, ela
não deve exibir publicidade de
lojas e de automóveis em seus
intervalos. Quando cai nessa to-
la armadilha, fica esteticamente
similar às outras; a sua cadência,
o seu ritmo, vai se tornando
igual – e, mais ainda, a sua lógica
ordenadora interna é absorvida
pelas leis do mercado, como se
ela fosse comercial. Aí, ela passa
a prestar contas aos anuncian-

tes, em vez de prestar contas à
cidadania.

Isso mesmo: a televisão públi-
ca presta contas à cidadania. É
bem verdade que essa formula-
ção, com essas palavras, eriça as
sobrancelhas e franze a calva
dos gestores mais, digamos, tec-
nocráticos. “Mas o que significa
essa tal cidadania?”, eles contes-
tam, do alto de sua razoabilidade
aritmética. Para que eles enten-
dam – ainda que o esforço seja
inútil – seria bom lembrar aqui o
exemplo das escolas públicas.
Pedir que as escolas públicas
deem margem operacional posi-
tiva no final do ano seria um con-
trassenso, e disso eles bem sa-
bem. As escolas públicas exis-
tem não para dar dinheiro no ba-
lanço contábil, mas para produ-
zir conhecimento e qualificar

gente numa escala
que não aparece em
business plan, mas
faz toda a diferença
no progresso e na vi-
da nacional. A televi-
são pública é mais ou
menos a mesma coi-
sa: sem ela a vida cul-
tural se amofina, a di-
versidade das ideias
se apequena, o hori-
zonte existencial da
Nação se estreita. As-
sim como a boa esco-
la pública, a emissora
pública presta o seu
serviço à democra-
cia, ao desenvolvi-
mento, à educação.
Assim como a escola
pública, ela presta
contas ao cidadão
(não ao consumi-
dor) e à sociedade
(não ao mercado).

“Você está exage-

rando, meu caro”, vai debochar
o tecnocrata. E, no entanto, não
há exagero algum aqui. Em todas
as democracias maduras exis-
tem instituições de comunica-
ção pública. E todas elas vivem
de dinheiro público. Mesmo
num modelo de financiamento
como o da BBC, baseado na co-
brança de uma taxa anual (com-
pulsória) nos lares com televi-
são, a garantia de financiamento
vem do Estado, pois a taxa é co-
brada por força de lei, assegura-
da pelo Estado. Assim, o dinhei-
ro que sustenta a BBC é dinheiro
público. Nos Estados Unidos, as
emissoras da National Public Ra-
dio (NPR) e do Public Broadcas-
ting Service (PBS) recebem ver-
ba estatal. Não adianta procurar,
não existe outra saída. Se o Esta-
do não assegurar o financiamen-
to das emissoras públicas, elas
fenecem: ou morrem no acosta-
mento, sucateadas, ouse conver-
tem nesses monstrengos de se-
gunda linha, exibindo comer-
ciais de segunda linha e progra-
mas de quinta (existem algumas
dessas pelo mundo).

Em resumo, cabe aoEstado as-
segurarosmeiosdefinanciamen-
to público – e, de outro lado, cabe
à direção da emissora pública
promover uma gestão transpa-
rente,eficiente,baseadanosprin-
cípiosda legalidade,damoralida-
de eda economicidade. Éeviden-
te que este artigo não defende o
cabidedeempregos nemainstru-
mentalização das antenas pelos
interesses partidários de gover-
nantes – essa é a pior doença nas
emissoras públicas brasileiras. A
fórmula saudável reside na com-
binação do financiamento públi-
cocom gestãofiscalizada,audita-
da e competente, mas indepen-
dente tanto do governo quanto
do mercado.

Quanto a isso, a atual direção
da Fundação Padre Anchieta
vem dando mostras de que tem
compromissorealcom o impera-
tivo inadiável de sanear a admi-
nistração. Ela chegou a demitiu
funcionários para ganhar produ-
tividade e combater inchaços
que eram inaceitáveis. Há cora-
gem e disposição genuinamente
pública na direção da fundação.
O que falta é apoio claro do go-
verno do Estado.

Falta, enfim, um projeto claro.
A TV Cultura ainda é a única
emissora brasileira a merecer o
adjetivo pública. Ela não tem fun-
ções governamentais e opera
com boa margem de indepen-
dência. Cabe ao governo decidir
e declarar se quer mantê-la ou se
quer destruí-la.

✽

JORNALISTA, PROFESSOR DA ECA-

USP E DA ESPM, FOI MEMBRO DO

CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO

PADRE ANCHIETA DE MAIO DE 2007

A MAIO DE 2010 E COMENTARISTA

DO ‘JORNAL DA CULTURA’ ENTRE

OUTUBRO DE 2010 E JUNHO DE 2011

N ão é possível pre-
ver a extensão e a
profundidade do
mergulhodaseco-
nomias da Euro-
pa e dos EUA,

mas se pode esperar, no míni-
mo, uma estressante instabilida-
de financeira, ao lado da inflexão
para baixo no crescimento da
economia mundial.

No caso dos EUA, o impasse
político sobre os limites do endi-
vidamento público ocorreu
quando a economia apresentava
sinais de fraqueza. A política mo-
netária frouxa e a desvalorização
do dólar nos últimos anos mos-
traram-se incapazes de reativar
a demanda e o crescimento de
maneira sustentada.

Paralelamente,ogovernoOba-
ma não conseguiu promover
uma expansão do gasto público
que tivesse efeitos multiplicado-
res poderosos sobre os investi-
mentos e o emprego, como num
modelo keynesiano básico. O au-
mento do déficit e da dívida des-
de 2008 resultou em grande me-
dida da absorção da dívida do se-
tor privado. Agora, a simples
perspectiva de cortes (suaves)
naquele gasto piorou as expecta-
tivas em todo o mundo. Note-se
quea guerra política no Congres-
so vai piorar até o fim do ano elei-
toral de 2012.

Na Europa a crise é pior que
nos EUA e diretamente propor-
cionalàsvicissitudescausadaspe-
la implantação da moeda co-
mum. A política monetária tor-
nou-se única, nas mãos do Banco
Central Europeu (BCE). No en-
tanto, a mobilidade de capital e
trabalhonaáreaébaixa,oqueexi-
giria um grande orçamento (ou
fundodeestabilidade)paraamor-
tecer os possíveis choques assi-
métricos nos países-membros.
Mas a política fiscal (impostos,
gastos e dívida pública) não foi
unificada e continuou sendo um
assuntode cada país.O orçamen-
to da União Europeia é relativa-
mente irrisório – pouco mais de
1% do PIB. No Brasil, que é uma
federação, a União detém mais
de 20%. Na federação americana,
a Califórnia representa um sexo
do PIB, mas a falência financeira
do Estado não trouxe grandes
abalosao país.A Grécia tem cerca
de 2% do PIB europeu, mas seu
colapso financeiroteve um quase
efeito dominó no Velho Mundo.

A política monetária única, em
si, também produziu distorções.
Umexemplo?Atéacrisefinancei-
ra mundial de 2008 a Espanha vi-
nha crescendo depressa, com in-
flação mais alta do que a média
europeia e taxa real de juros pró-
xima a zero. Era preciso elevar
essa taxa, mas o BCE a manteve
abaixodo necessário para estabi-

lizar a economia espanhola e su-
perior à de que necessitavam as
economias alemã, francesa e ita-
liana (dois terços do PIB da re-
gião), que cresciam mais lenta-
mente.O dinheiro baratofavore-
ceu aformação da bolha de crédi-
to na Espanha, fator que levou o
país à linha de frente da descon-
fiança dos credores.

Se correr, o bicho pega; se fi-
car, o bicho come: largar o euro
provocaria hiperinflação na Gré-
cia e violenta deflação na Alema-
nha. Criar os Estados Unidos da
Europaé impossível amédio pra-
zo. Assim, entre os dois extre-
mos – abandonar a moeda co-
mum ou virar uma verdadeira fe-
deração –, os países dominantes
vão preferir o meio do caminho,
fórmula pouco segura para aca-
bar com a instabilidade, mas que
poderá servir à prioridade, a cur-
to prazo, de evitar que a “crise”

da dívida dos países-membros
contagie diretamente o sistema
financeiro europeu.

E o Brasil? Sua economia, nos
últimos anos, exibiu um cresci-
mentodentrodamédiadaAméri-
ca Latina, abaixo da Ásia e acima
dos centros desenvolvidos. Isso
foi conseguido graças ao excep-
cional desempenho das exporta-
ções de matérias-primas e ali-
mentos, na quantidade e, princi-
palmente, nos preços. Nunca an-
tes na História deste país os pre-
ços das exportações brasileiras
cresceram tanto durante um pe-
ríodo tão prolongado.

O estilo de desenvolvimento
brasileiro tem combinado aspec-
tos curiosos. O sistema financei-
ro privado é relativamente sóli-
do. A taxa de juros é a mais alta do
mundo,não obstante os riscos de
crédito e câmbio te-
rem declinado. A
enorme diferença en-
tre os juros domésti-
cos e os internacio-
nais apreciou a taxa
de câmbio como em
nenhum outro país,
prejudicando as ex-
portaçõesdemanufa-
turados e favorecen-
do suas importações.
A carga tributária é a
maior dos países
emergentes, mas a
poupança governa-
mental é baixa. A taxa
deinvestimentosépe-
quenaemrazãodessa
reduzida poupança e
da falta de oportuni-
dades (rentáveis) de
investimentos do se-
torprivado,principal-
mente na indústria.
Oconsumoexpandiu-
seaum ritmobemsu-

perior ao do PIB. Há uma marcha
forçada de desindustrialização
em razão do câmbio e da carga
tributária. O saldo da balança co-
mercial tem caído, apesar do
boom de preços, e o déficit em
conta corrente cresceu rapida-
mente, juntamente com o passi-
vo externo do País. Por causa dos
juros muito altos e do real super-
valorizado, vão se multiplicando
ossubsídiosfiscaisaosetorpriva-
do, sem planejamento nem con-
trole da eficácia. Em suma, trata-
sedeum“modelo”decrescimen-
to que não é sustentável por mui-
to tempo, embora a curto prazo
exiba indicadores razoáveis de
emprego, renda e consumo, além
de bons negócios nas áreas finan-
ceira e de commodities.

Os atuais transtornos das eco-
nomias no norte vão estressar es-
se modelo, mas não necessaria-
menteseafigurarão catastróficos
paraa economia brasileira. Tanto
quantoépossívelprever,podeha-
verretração,masnãocolapso,nu-
mavariável-chave,quesãoospre-
ços das commodities, indexados
ao dólar. O compromisso do Fe-
deral Reserve de manter a taxa de
juros no chão por mais dois anos
manterá o dólar fraco. O imenso
diferencial de juros continuará
atraindo dólares e pressionando
o valor do real para cima, talvez
commaisforça,emrazãodoenco-
lhimento adicional de oportuni-
dades nas economias centrais. A
agressividadedospaísesexporta-
doresdemanufaturadosdevetor-
nar-se mais feroz ainda, compe-
tindocomasexportaçõesbrasilei-
ras e assediando nosso mercado
interno. Em suma, haverá manu-
tenção ou reforço de algumas das
condiçõesdoestilodedesenvolvi-
mento acima esboçado – para
mim,frágil–numcontextodeme-
nor dinamismo do crescimento.
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EX-PREFEITO E EX-GOVERNADOR
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SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

O governo paulista é
contra a TV Cultura?

●✽
JOSÉ
SERRA

O Brasil e a crise:
estresse, não catástrofe

CORRUPÇÃO
A fila anda

Transportes, Agricultura e Turis-
mo. A fila continua a andar. Fa-
çam as suas apostas sobre a próxi-
ma pasta que se envolverá em es-
cândalos financeiros. O líder do
PMDB, ante a enérgica atuação
da Polícia Federal (PF), reclamou
de abuso do poder: ele não tem
sensibilidade nem honestidade
de reconhecer que abuso do po-
der é roubar verbas públicas que
serviriam para salvar vidas nos
hospitais, nas estradas esburaca-
das, nas cidades sem segurança.
JAIR GOMES COELHO
jairgcoelho@gmail.com
Vassouras (RJ)

Faxina com F maiúsculo

Tentando desqualificar a eficien-
te ação da PF que prendeu 35 pes-
soas com cargos no Ministério do

Turismo, os líderes do PT na Câ-
mara, Cândido Vaccarezza, e do
PMDB, Henrique Eduardo Alves,
espernearam, alegando abuso de
poder da polícia e do Ministério
Público Federal (MPF). Abuso de
poder, caros “paralamentares”, é
desviar R$ 4,4 milhões do dinhei-
ro público num sórdido esquema
entre assessores desse Ministé-
rio. Parabéns à PF e ao MPF, por
terem posto essa gente no lugar
onde merece estar, a prisão. E a
presidente Dilma não tem de re-
clamar por não ter tomado conhe-
cimento da Operação Voucher, já
que era sigilosa, pois há mais de
dois meses as investigações vi-
nham sendo feitas, conforme de-
clarações do sr. Celso Leal, procu-
rador da República do Amapá, e o
trabalho não teria esse êxito se
não se mantivesse o segredo. Do-
na Dilma, precisamos fazer uma
faxina, mas com F maiúsculo, e
não como um empregada(o) re-
lapsa(o), escondendo o resto da
sujeira debaixo do tapete. Tenha

coragem, não se intimide diante
das pressões dos ditos aliados,
pois sabem que a água está quase
batendo lá e eles serão os próxi-
mos a ver o sol nascer quadrado.
AGNES ECKERMANN
agneseck@gmail.com
Porto Feliz

Compromisso nº 12

Em 26/10/2010 a presidente Dil-
ma assumiu 13 compromissos de
governo, cuja lista foi publicada
no Estado. Compromisso n.º 12:
garantir a segurança e o combater
o crime organizado. Ora, o crime
organizado está no Palácio do Pla-
nalto, nos Ministérios dos Trans-
portes, do Turismo e em muitos
outros que ainda há por desco-
brir. O Brasil não vai vencer a cor-
rupção nunca, jamais. E não vai
vencer porque o próprio governo
ensina o povo a viver com as mor-
domias das bolsas que criou e
continua criando, pois agora virá

o superabono. Resumindo, o pró-
prio governo incentiva o povo a
não trabalhar. Afinal, para que tra-
balhar, se no dia de pagamento o
vale-miséria está lá para receber?
Ninguém mais se interessa por
nada. Ninguém respeita mais na-
da. Idiota hoje em dia é quem tra-
balha neste país para sustentar
quem nos assalta diariamente
com impostos. O povinho hoje só
quer saber de carne, pagode e cer-
veja. E o resto...
ALEXANDRE C. S. FUZER
alefuzer1968@hotmail.com
Dois Córregos

Fogo amigo

O fogo amigo no Ministério do
Turismo mata dois coelhos de
uma vez: alimenta a lenta desidra-
tação de Dilma, para que em 2014
renuncie à reeleição, e dinamita a
incômoda candidatura Marta à
Prefeitura. Golpe de mestre.
ROBERTO ALIBERTI

robertoaliberti@uol.com.br
São Paulo

Escondida no banheiro

Marta Suplicy sempre manifes-
tou estranha adoração, quase in-
fantil, por Lula. Agora que o inte-
resse de S. Exa. na Prefeitura da
capital ocasionalmente diverge
da vontade do “mestre-proletá-
rio”, percebe a madame paulista-
na que “o buraco é mais embai-
xo”. E precisou esconder-se no
banheiro do Senado para não res-
ponder sobre Mário Moysés...
JORGE JOÃO BURUNZUZIAN
burunlegal@hotmail.com
São Paulo

Marta deve explicações

A senadora e ex-ministra do Tu-
rismo Marta Suplicy deve explica-
ções à sociedade sobre a prisão
do seu ex-chefe de gabinete nesse

Ministério, acusado de corrupção
e desvio de verbas públicas. Seu
vínculo com o acusado e seu silên-
cio são comprometedores. Feliz-
mente, ainda temos a imprensa li-
vre e investigativa e a PF, denun-
ciando e combatendo a corrup-
ção e a impunidade no Brasil.
RENATO KHAIR
renatokhair@uol.com.br
São Paulo

CHINA
Rubens Barbosa

Sensacional, o artigo Capitalismo
ao estilo chinês, de Rubens Barbo-
sa (9/8, A2), mostra como a Chi-
na é tão predadora quando exau-
re, por exemplo, recursos mine-
rais africanos, como quando suga
a mão de obra chinesa, que não
tem direito a nada, a não ser traba-
lhar mais de 12 horas diárias, 365
dias ao ano, sem o amparo de le-
gislação trabalhista. Esse é o con-
ceito chinês que une o que de
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EUGÊNIO
BUCCI

LOREDANO

Números mostram
a consistência de uma
política deliberada,
embora não declarada

O País tem um ‘modelo’
de crescimento
que não é sustentável
por muito tempo
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.




