
%HermesFileInfo:C-10:20130513:

C10 Caderno 2 SEGUNDA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2013 O ESTADO DE S. PAULO

Artigo

Televisão

A TV Cultura sobreviverá a 2014?

A ndo zonza com tanta congra-
tulação. Não consigo dar con-
ta da exaltação do eu em tudo

oque se passaà minhavolta, da tragé-
dia das mulheres em Cleveland à es-
treia do pequeno filme que Baz Luhr-
mann insiste em vender como a ver-
são do romance O Grande Gatsby.

A amiga de um falecido colega de
banda de salsa de Ariel Castro foi à
TV se congratular por ter se muda-
do para Nova York e colocado sua
própria filha fora do alcance do pre-
dador de Cleveland. O próprio estu-
prador tentou polir sua imagem, cul-
pando as mulheres por terem aceita-
do a carona que levou ao cativeiro,
transferindo para as vítimas parte
de sua monstruosidade.

O policial aposentado que não
prendeu Castro em 2004, quando
o surpreendeu dirigindo uma mo-

tocicleta sem carteira, disse que, gra-
ças a ele, o sequestrador pôde voltar
para casa e continuar alimentando
suas vítimas. A polícia de Cleveland
continua a se congratular por tudo o
que não fez durante dez anos, apesar
dos testemunhos de moradores que
relataram aparições assustadoras, de
uma mulher nua acorrentada no quin-
tal e uma mulher batendo na janela
com uma criança no colo na casa de
horrores da Rua Seymour.

A mais velha das mulheres sequestra-
das, Michelle Knight, disse que sofreu
cinco abortos provocados por Castro
que a fazia passar fome por duas sema-
nas e completava o procedimento a so-
cos. Ela vai precisar de cirurgia recons-
trutora da face, tal a extensão dos
maus-tratos que sofreu. Pois o hospi-
tal onde Michelle Knight foi internada,
publicou em sua página no Facebook –

pausa para indignação com a promis-
cuidade da medicina com a mídia so-
cial – que a paciente estava com ótima
disposição. Parabéns para o hospital?

Um âncora da CNN ouviu satisfei-
to enquanto a irmã de outra vítima,
Gina De Jesus, lhe fez uma longa ho-
menagem por não ter sobrevoado de
helicóptero a casa da família, tornan-

do a mulher cativa, pela segunda vez,
agora da atenção da mídia. Não violar
a privacidade de uma vítima de crime
é motivo para felicitação.

O que me leva ao festival de confete
que concluiu a triste semana, em tor-
no da estreia da sexta versão em filme

de O Grande Gatsby. O diretor austra-
liano Baz Luhrmann, um glorificado
videomaker, sabe que está pisando
em calos porque o romance de F.
Scott Fitzgerald é talvez a mais lida
obra de ficção no país, onipresente
em currículos da high school, o se-
gundo grau americano. Na véspera
da estreia de sua versão maníaca em
3D, despida de sutileza e de jazz, fo-
mos submetidos à piedade do dire-
tor. Uma descendente de Fitzgerald,
presente a uma sessão de pré-es-
treia, o cobriu de parabéns. Ponto
para mim, sugere Luhrmann. E, nas
últimas duas semanas, mais cópias
do romance foram vendidas do que
durante a curta vida do autor, que
recebeu um cheque de direitos auto-
rais de US$ 13 antes de morrer, em
1940. “Só isto me faz sentir que valeu
a pena”, disse o diretor, que torrou
US$ 100 milhões na produção. Abdi-
cando de seu papel de intérprete de
uma obra de literatura tão cara a su-
cessivas gerações, Luhrmann se pa-
rabeniza por vender livros.

Certa vez, almoçava em compa-
nhia de dois amigos, um americano,
escolado no jargão da autoajuda, e
um europeu, escolado no humor da
autodepreciação. O americano se
queixou que não tinha sido encoraja-
do pelos pais, ausentes e vaidosos.
Perguntou ao europeu: “Você não
sabe como é importante receber um
elogio?”. “Não me lembro de ter si-
do elogiado por meus pais e não me
importo”, retrucou o europeu. Os
dois me olharam curiosos e me lem-
brei que, quando tinha 20 anos de
profissão, meu pai abriu uma revis-
ta, leu um artigo meu e comentou,
sem saber que eu estava no quarto
ao lado: “Até que ela escreve direiti-
nho”. A frase virou piada entre ami-
gos quando querem endossar algo
que disse ou escrevi. Reagirei a vas-
souradas se algum pseudoterapeu-
ta quiser detectar um profundo défi-
cit de afagos na minha psique.

Neste mar de adulação, está di-
fícil distinguir afeto da aprova-
ção passageira.

CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA FPA

AFundação Padre Anchieta, que
controla a TV Cultura e a Rá-
dio Cultura de São Paulo, aca-

ba de ser pendurada num ponto de
interrogação do tamanho de sua pró-
pria história. A pergunta, a terrível per-
gunta que pôs em suspenso (e em sus-
pense) o futuro da instituição é a se-
guinte: conseguirá a Cultura se condu-
zir como instituição verdadeiramen-
te pública, independente do governo,
ou será posta de uma vez por todas a
serviço dos interesses partidários ins-
talados no Palácio dos Bandeirantes?

Ninguém, hoje, sabe responder com
segurança. A emissora que já teve em
seus quadros Vladimir Herzog, cujo
nome inspira até hoje a melhor tradi-
çãojornalística deespírito crítico,che-

gaa2013abduzidaporindagaçõesacer-
ca de sua identidade, seus rumos e sua
capacidade de se renovar. Às margens
do rio Tietê, ela olha para o céu claro e
frio: “Quem sou? Para onde vou?”.

Por vezes, é como se não houvesse
mais esperança alguma. Um clima de
luto silencia alguns de seus dirigentes
históricos. O pessimismo declarado
do atual presidente, João Sayad, é a
mais eloquente prova disso. Ele pode-
ria tentar sua recondução por um se-
gundo mandato, mas jogou a toalha.
Na segunda-feira passada, expôs seu
estado de ânimo num artigo publica-
do no jornal Folha de S. Paulo, sob um
título que nos remete uma vez mais
ao rio Tietê: “Taxonomia dos ratos”.

Para João Sayad, o outono da TV
Cultura é uma decadência moral. Se-
gundo a lógica que podemos extrair
de suas palavras, a TV Cultura vem
perdendo as suas chances de indepen-
dência jornalística, de brilho cultural
e de integridade administrativa. O por-
vir é sombrio. Em sua gestão, Sayad
procurou sanear as contas e, principal-
mente, os métodos de gestão. Porta-
dor deuma ojeriza visceral a clientelis-
mos (no atacado e no varejo), decla-
rou mais de uma vez que, para ofere-

cer serviços de qualidade, um órgão
público deve observar a retidão e a
transparência administrativa. Impos-
sível discordar. O que preocupa é que,
nesse artigo de despedida, somos leva-
dos a crer que a transparência e a inde-
pendência sofreram uma derrota.

Sayad fala como quem perdeu a
guerra. Em tom de fastio, usa todos
os parágrafos de que dispõe para
amaldiçoar a corrupção, a grande e a
pequena. Não menciona o nome da
TV Cultura uma única vez, não lança
acusações contra ninguém; apenas
confessa o seu próprio desalento e,
assim, confere um aspecto pútrido
ao gigantesco ponto de interroga-
ção de que pende, hoje, a entidade
que presidiu. Ele afirma que “a cor-
rupção pequena contrata parentes,
compra papel higiênico superfatura-
do, orienta a criação de empresas de
fachada para prestarem serviços,
cria cooperativas para pagar funcio-
nários terceirizados, faz acordo de
‘kick back’ com os fornecedores e,
principalmente, avacalha, paralisa,
lasseia e termina por matar a organi-
zação que administra”. Ao final, su-
gere que chamemos a “corrupção mi-
xa” de “corrupção brega”, e desaba-

fa: “Minha vontade de prosseguir na
tarefa acabou. Estou indignado”.

Indignado com o quê? Ele não diz
com exatidão, mas figuras que têm pe-
so nesse jogo sabem muito bem do
que ele fala. A Fundação Padre Anchie-
ta só tem um caminho: promover uma
revolução interna de transparência,
baseada em parâmetros públicos de
avaliação de desempenho, para alcan-
çar a excelência nos serviços que pres-
ta ao povo de São Paulo. Acontece que
esse caminho só será viável se houver
independência (em relação ao gover-
no). Se abaixar a cabeça aos humores
do Palácio dos Bandeirantes, a insti-
tuição se deixará reger por critérios
estranhos à sua missão: rusgas parti-
dárias, vaidades de homens públicos,
afinidades ideológicas, proteção de
apaniguados – vícios incompatíveis
com o princípio da impessoalidade e
com a qualidade da programação.

O drama atual da TV Cultura é ao
mesmo tempo um drama de dimen-
sões éticas (vide o artigo de João Sa-
yad), estéticas e, sobretudo, políticas.
Ele será superado – ou não – na postu-
ra jornalística da emissora. Não adian-
ta: a alma de uma emissora pública é o
seu jornalismo. Alguns acreditam nu-

ma programação apenas educativa, re-
creativa. Acreditam até no “entreteni-
mento”. Esses, na verdade, defendem
programaçõeschatas, bajulatórias e ir-
relevantes. Ou o jornalismo de uma
emissora pública incomoda o poder e,
com isso, ilumina e orienta a postura
de todos ali dentro, ou nada feito. João
Sayad cometeu seus erros, mas tentou
limpar os métodos e caminhar na dire-
ção de um conteúdo menos chapa-
branca. Realizou um bom debate en-
treos candidatos a prefeito de SãoPau-
lo, no primeiro turno de 2012, depois
de um jejum de 16 anos em debates
eleitorais. Fez um Roda Viva mais livre
das conveniências governamentais.
Deu seus passos e, então, desistiu.

Agora, resta a interrogação enferru-
jada às margens do Tietê. No próximo
período, o teste de fogo da Cultura
virá com o ano eleitoral de 2014. Se ela
se acomodar ao papel de sala de visi-
tas do Palácio dos Bandeirantes, evi-
tando arranca-rabos, vai morrer um
pouco mais. Talvez definitivamente.

✽

EUGÊNIO BUCCI É JORNALISTA,

PROFESSOR DA ESCOLA DE COMUNICAÇÕES

E ARTES DA USP E DA ESPM

A Fundação Padre Anchieta
só tem um caminho: propor
uma revolução interna de
transparência, baseada em
parâmetros públicos

Neste mar de adulação, está
difícil distinguir afeto da
aprovação passageira

MARCOS MENDONÇA

Cultura elege novo presidente hoje
Marcos Mendonça, que já comandou a Fundação Padre Anchieta, é candidato único à cadeira de João Sayad

Parabéns pra mim

Cristina Padiglione

O Conselho Curador da Funda-
ção Padre Anchieta (FPA) se
reúne hoje para eleger o presi-
dente da fundação mantenedo-
ra da TV Cultura pelos próxi-
mos três anos. Marcos Mendon-
ça, que já foi presidente da FPA
de 2004 a 2007, pretende voltar
ao posto, ocupado nos últimos
três anos por João Sayad. Para
se eleger, Mendonça precisa de
ao menos 24 votos de um total
de 47 conselheiros. Se não obti-
ver a votação mínima, uma no-
va eleição será convocada.

Secretário estadual de Cultu-
ra de São Paulo entre 1995 e
2002, Mendonça se submeteu,
há duas semanas, a uma sabati-
na pelos membros do conselho,
ao lado do ex-secretário de mu-
nicipal de Cultura, Carlos Au-
gusto Calil, postulante ao cargo
de candidato. Como Calil não
obteve as oito indicações míni-
mas do conselho para formali-
zar sua candidatura, Mendonça
permaneceu candidato único,
como de praxe ocorre no pro-
cesso eleitoral ao cargo. Sayad

fica no posto até 14 de junho.
Encabeçada pela TV Cultura,

a Fundação Padre Anchieta in-
clui ainda as rádios Cultura AM
e Cultura FM, o canal infantil
pago TV Rá-Tim-Bum e os ca-
nais TV Univesp e Multicultu-
ra, ambos acessados pelo espec-
tro digital, em sinal aberto.

Em um cenário que aponta
queda de audiência para a maio-
ria dos canais abertos, a Cultura
segue numa louvável contra-
mão. Fechou o primeiro quadri-
mestre de 2013 com 20% de cres-
cimento em relação ao ano de
2012 – foi de 1 ponto para 1,2 pon-
to (cada ponto equivale a 62 mil
domicílios). E, ainda que não fa-
çadoibopeoseumantra,denada
adianta promover um bom espe-
táculo se a plateia estiver vazia.

Sayad deixa a FPA com 1,146
milhão de déficit no balanço de
2012. O caixa de 2013 prevê que
faltarão R$ 20 milhões para a
conta fechar. É nesse ponto que
Marcos Mendonça se apega pa-
ra defender sua candidatura.
“Tive superávit durante os três
anos em que administrei a fun-
dação”, diz. Na sexta-feira, ele
conversou com o Estado.

● O senhor pretende fazer mu-
danças no sistema comercial ho-
je vigente na TV Cultura?
O ideal seria buscar anúncios
institucionais, ou que tives-

sem mais a cara da televisão.
Queremos mostrar aos anun-
ciantes que eles vão ter inclusi-
ve melhores resultados.

● Mas a Cultura enfrenta a con-
corrência com o BV (Bônus sobre
Valor investido em publicidade)

que os canais comerciais pagam
às agências publicitárias. Como
atrair anunciantes sem isso?
Eu, quando estava à frente da
televisão, consegui, por três
anos, superávit, porque eu fa-
zia um relacionamento direto
com os diretores das empresas.
Eu levei lá pra visitar o presi-
dente da Fiat, da Nestlé, do Bra-
desco, de tal maneira que eles
dissessem às suas agências: ‘faz
uma fatia da publicidade pra TV
Cultura’. Isso eu pretendo reto-
mar. Outra coisa que não te-
nho visto são anúncios tanto
do Estado quanto do governo

federa, que faz uma distribui-
ção de anúncios por audiência.
Nessa distribuição, a Cultura
pode postular sua parte.

● Então o senhor tem assistido à
Cultura. O que tem achado?
A programação está com muito
produto estrangeiro, precisa-
mos rever. A Mostra Internacio-
nal de Cinema é importante,
mas estão passando o mesmo
filme duas vezes por semana –
uma dublada, outra, legendada.
A Cultura é uma televisão aber-
ta e tem de atingir o maior nú-
mero de pessoas, a maioria das

pessoas tem televisão pequena,
não TV grande, que permite lei-
tura de legendas. Não tem mui-
to sentido entrar com filme le-
gendado na TV Cultura. Quero
fazer uma televisão que fale
com o público da classe C e D,
que não tem TV a cabo.

JAIR BERTOLUCCI/DIVULGAÇÃO

Complexo.
FPA inclui 4
canais de TV
e 2 de rádio

SEGUNDA-FEIRA
LÚCIA GUIMARÃES

TERÇA-FEIRA
ARNALDO JABOR

QUARTA-FEIRA
ROBERTO DAMATTA

QUINTA-FEIRA
LUIS FERNANDO
VERISSIMO

SEXTA-FEIRA
IGNÁCIO DE LOYOLA
BRANDÃO
MILTON HATOUM

SÁBADO
LAURA GREENHALGH
MARCELO RUBENS
PAIVA
SÉRGIO AUGUSTO

DOMINGO
VERISSIMO
JOÃO UBALDO RIBEIRO
HUMBERTO WERNECK
FÁBIO PORCHAT

● Orçamento

ENTREVISTA

●✽
EUGÊNIO
BUCCI

LÚCIA
GUIMARÃES

82,8 milhões
de reais o governo do Estado
repassará à TV Cultura em 2013,
ante R$ 108,7 milhões em 2012

● Feito em casa

●✽ lucia.guimaraes@estadao.com

36%
da programação que a emissora
transmite atualmente é composta
por produções próprias
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 maio 2013, Caderno 2, p. C10.




