
televisão

MinC promove debate
sobre o futuro da TV pública
Em iniciativa inédita, ministério lidera as discussões sobre o modelo
que o País deve adotar na era digital.

O
Ministério da Cultura,
através da Secretaria do
Audiovisual, decidiu
capitanear uma ampla

discussão sobre as questões centrais
da televisão pública no Brasil,
motivado, entre outras coisas, pelas
possibilidades abertas pela
digitalização da TV aberta.

Os debates culminarão com um
fórum, a ser realizado em Brasília nos
dias 17 a 20 de dezembro deste ano, e
que foi anunciado pelo ministro
Gilberto Gil durante o 1° Seminário
Internacional de TV Pública, que
aconteceu na TV Cultura, em São
Paulo,em meados de setembro.

Segundo Gil, com o advento da
comunicação digital, é preciso um
novo modelo de produção cultural
para a TV pública,"um modelo
federativo, nacional"Ele ressaltou a
importância da TV na formação
cultural dos brasileiros."A TV se
universalizou no Brasil antes da
educação e da leitura. O brasileiro foi
alfabetizado pelo audiovisual"

O fórum,disse Gil, será articulado
pelo MinC e pela Casa Civil, com
participação de outros ministérios e
do parlamento. Entre os temas, o
fortalecimento dos conteúdos
brasileiros, a produção independente,
a formação de talentos e de público, a
infra-estrutura tecnológica e o
financiamento das TVs públicas.
Finalmente, Gil disse que deve haver
uma revisão dos aspectos jurídicos,
uma vez que o marco legal do setor,
datado de 1967, estaria obsoleto.
"Discutiremos o marco regulatório,
queiram ou não queiram alguns

"Discutiremos o marco
regulatório, queiram ou não
queiram alguns poucos'.'
Gilberto Gil, ministro da Cultura

poucos"completou o ministro, lembrando
que a atual legislação do setor data de
1967, e que já estaria obsoleta.

No mesmo evento, o secretário de
Cultura do Estado de São Paulo, João Batista
de Andrade, lembrou seu passado de
repórter da TV Cultura na época de Vladimir
Herzog e Fernando Pacheco Jordão, para
reforçar a idéia de que a TV pública tem um
papel de independência na geração de
informação."O governo precisa agir para
valorizar a TV pública, pois o poder da W
comercial é imenso e contaminou o

CONFIRA OS EIXOS
TEMÁTICOS DO DEBATE
• Missão e finalidade da TV pública
• Configuração jurídica e institucional
• Legislação e marcos regulatórios
• Programação e modelos de negócio
• Tecnologia e infra-estrutura
• Migração digital
• Financiamento
• Relações internacionais

Congresso"vaticinou o secretário."No
caso da TV digital, não é possível que
seja dado tudo para o poder
monopolista"completou Andrade.

A presidente da TVE, Beth
Carmona, disse que a teorização
sobre a TV pública no Brasil já estava
madura,e que agora é hora de cuidar
da prática, do dia-a-dia."Nosso
trabalho hoje na TVE é de pura
reconstrução de estruturas
detonadas" contou.

Política permanente
Segundo Mario Borghnet, assessor

especial do ministro,o fórum é
decorrência de uma política de
aproximação entre o MinC, as
produtoras independentes e a
televisão, que acontece desde o início
do atual mandato."E dentro deste
quadro, a TV pública despontou como
uma parceira natural" ressalta.

Ele lembra que desde o início
desta aproximação, em 2003, o
diálogo com a TV pública foi centrado
na questão da produção, com ênfase
na produção independente, política
que gerou programas como o Doc TV
(que depois evoluiu para o Doc TV
Iberoamérica, no nível internacional),
os editais dos programas Curta
Criança e Curta Animação, entre
outras iniciativas. Esta experiência
culminou no Documenta Brasil,
programa que integrou pela primeira
vez o governo, as produtoras e a TV
comercial (no caso, o SBT).

No entanto, continua Borghnet,
viu-se que havia questões a se
resolver além da programação, como
a questão do financiamento das TVs »

38 T E L A V I V A O U T 2 O O 6



públicas, seu enquadramento
jurídico-legal, suas relações
internacionais. Questões que
cresceram em importância quando se
começou o debate sobre a
implantação da TV digital, após a
escolha do padrão do SBTVD.
A discussão da migração das TVs
públicas para o sistema digital é,
inclusive, atribuição do Ministério da
Cultura no Comitê de
Desenvolvimento do SBTVD.

Tema interministerial
A relação das TVs públicas com o

governo é muito difusa. Na verdade,
as determinações a respeito destas
entidades passam hoje por oito
ministérios (incluindo Cultura,
Educação, Justiça, Comunicações,
Relações Exteriores e Ciência e
Tecnologia). Muitas vezes, explica
Borghnet, não há entre estes órgãos
um entendimento comum sobre as
questões que envolvem as TVs
públicas. Partindo desta necessidade
de maior integração, o MinC sugeriu à
Casa Civil e à Presidência da República
que se realizasse este processo de
debates, cujo objetivo é traçar
recomendações para um plano de
desenvolvimento do setor. Um dado
importante é que neste bolo
chamado "TV pública" incluiu-se não
apenas as TVs educativas e culturais
(representadas pela Abepec), mas
também outros canais de interesse
público, como as TVs universitárias, as
comunitárias e os canais legislativos
(TV Câmara,TV Senado,TVs de
assembléias estaduais, etc).

Além dos oito ministérios, serão
convidados a participar do debate
representantes do Congresso e da
sociedade civil.

O fórum em dezembro será
apenas o ápice de um processo que
na verdade já está em andamento.
O MinC vem realizando reuniões
com representantes de todos os
segmentos para fazer o que chama de
"diagnósticos setoriais. "Foi elaborado
um roteiro de perguntas para realizar
um mapeamento do setor. Destas
reuniões sairá um caderno de

debates, um documento com os principais
pontos a serem discutidos, divididos em
oito eixos temáticos (veja box).

No fórum (que terá também
participação internacional, por exemplo de
países do Mercosul), as recomendações
serão tabuladas em um conjunto de
medidas, de ações concretas, que serão
depois encaminhadas de várias maneiras
(via regulamentação, projetos de lei etc).

Visão internacional
O seminário internacional promovido

pela TV Cultura em parceria com a BBC em
São Paulo, onde o projeto do MinC foi
anunciado, reuniu representantes de
emissoras da Argentina, EUA, Portugal,
França, Áustria, México e Inglaterra para
analisar o papel da TV pública em diversos
países e estudar casos de sucesso.

Um exemplo veio da vizinha Argentina.
O canal Encuentro mostrou um
interessante caso de integração entre a TV
e a Internet, com a veiculação de
conteúdos gerados
pelos próprios
usuários do canal.
Um dos programas,
"Filmando mi Pais"
por exemplo, é feito
com imagens criadas
por crianças da
escola.

Mas os argentinos
também se queixam
da falta de um marco
legal para o
financiamento dos
canais públicos, conta

Mateo Gomez Ortega, do Encuentro.
A nova lei de educação, que regulará
o setor, está para ser aprovada até o
fim do ano. Enquanto isso, o canal
depende de parcerias.

Uma rede latino-americana de
educação usando o satélite Amazonas,
da Hispamar, foi a proposta
apresentada por Hector Bernál,
do instituto ILCE,do México.
OILCE é uma entidade nacional que há
50 anos trabalha no desenvolvimento
de tecnologias educacionais. A rede
LatinSat é um projeto baseado na
rede Edusat, uma rede de 12 canais
educativos administrados pelo ILCE,
que já alcança outros países (no final
de setembro estrearia na Nicarágua).

Talvez um dos casos mais
interessantes seja o da rede norte-
americana HITN, canal educativo
falado em espanhol, voltado ao
público latino dos EUA, uma "minoria"
de 40 milhões de pessoas, segundo o
diretor do canal, José Rodriguez.

Criada em 1983, a rede tem
licenças (e portanto espectro) em
mais de 80 cidades. Estas licenças
estão virando fonte de recursos ao
serem alugadas (nos termos da lei
norte-americana, que permite estas
transações) a operadoras de WiMax,o
serviço de acesso banda larga
metropolitano sem fio. Além disso, a
HITN será a operadora de serviços
educativos para esses provedores de
acesso. Uma solução criativa, mas
muito distante da nossa realidade.

ANDRÉ MERMELSTEIN
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Text Box
Fonte: Tela Viva, a.15, n.165, out.2006, p.38-40.




