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Conselho Curador

Reunião Extraordinária de Novembro

(Notas Taquigráficas)

Data – 12 de novembro de 2014

Hora – 14h

Local Setor Comercial Sul, Quadra 8, Lote s/n Bloco B-50 – Edifício

Venâncio 2000, 1º Subsolo

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Boa tarde a todos os Senhores Conselheiros e Conselheiras,

sejam bem-vindos a nossa reunião.

Antes de começar, quero dar uma rápida explicação por

que estamos aqui no estúdio. Havíamos marcado nossa reunião para

o dia 11 de novembro e remarcamos para o dia 12 e por isso aquela

sala onde sempre nos encontramos já tinha sido reservada para outra

atividade. Este é o motivo de estarmos aqui no estúdio, o que não

deixa de ser charmoso.

Vamos então iniciar a nossa Reunião Extraordinária.

Abertura,  leitura  e  aprovação  da  pauta  da  Reunião

Extraordinária  de  novembro  e  depois  a  aprovação  da  Ata  da  52ª

Reunião.

Pergunto  se  algum  dos  Conselheiros  gostaria  de  fazer

alguma sugestão de alteração da pauta da nossa reunião de hoje.

Estão todos de acordo?
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Aprovada a pauta de hoje.

Com relação à ata da reunião anterior está tudo ok?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Sobre

esse “fique de olho”, que foi acrescentado, é uma novidade na pauta

de hoje?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sim, foi sugestão da Conselheira Evelyn, que eles fazem

esse  tipo  de  acompanhamento  dos  temas  que  ficam  a  serem

resolvidos.  Esse  “fique  de  olho”  é  uma seção  nova,  para  chamar

atenção do que está ocorrendo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Achei

interessante e gostaria de acrescentar, no fique de olho, que ano que

vem,  2015,  estará  fazendo  60  anos  do  movimento  de  11  de

novembro de 1955, quando as forças legalistas, sob o comando do

Marechal Teixeira Lot, general legalista, garantiram a posse Juscelino

Kubitscheck na Presidência da República, quando se tramava, todos

sabem disso, o Governador Lembro tem essa experiência, garantindo

a posse do Presidente Juscelino, 11 de novembro de 55, uma data

histórica e muito esquecida, porque ali se garantiu a posse, quando

Nereu  Ramos  assumiu  a  Presidência  da  República  interinamente,

ganhou  de  presente  uma  espada  de  ouro,  e  o  Juscelino  pôde

completar  um  governo  democrático  e  durante  o  período  integral,

atrasando o Golpe de 64 em pelo menos 10 anos.

Obrigado.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Conselheiro.

Conselheira Rita.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE –  Nas

pendências,  gostaria  apenas  de  registrar,  está  em produção,  mas

precisamos acompanhar, a publicação da cartilha de participação na

EBC.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Ok, vamos incluir, por favor. Peço à Secretaria Executiva

que, para a próxima reunião, inclua nas pendências.

Gostaria de lembrar que a reunião está sendo transmitida

pela  internet  no  endereço

www.conselhocurador.ebc.com.br/transmiçaoaovivo.  Boa  tarde  aos

internautas que estão nos acompanhando, portanto.

Há alguma consideração com relação à  ata  da reunião

passada?

Considero-a aprovada então.

Antes  de  passar  para  o  item  3  da  pauta,  gostaria  de

apresentar aos Conselheiros a nova Diretora...

É melhor o Nelson apresentar antes que eu cometa algum

deslize no nome do cargo dela. Bem-vinda, Myriam Porto.

http://www.conselhocurador.ebc.com.br/transmi%C3%A7aoaovivo
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O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Na última

reunião  o  Rogério  se  despediu,  o  nosso  Diretor  de  Produção,  a

Myriam  Porto  o  acompanha  desde  que  ele  assumiu  a

superintendência, depois a diretoria ela tem acompanhado o trabalho,

tem sido o braço direito dele na Diretoria de Produção e assumiu com

a vacância dele. Portanto, é uma profissional que tem acompanhado,

está na Empresa já há bastante tempo e que tem ajudado a construir

para essa área da produção artística novos conteúdos e também os

conteúdos que fazemos em coprodução.

Bem-vinda, Myriam.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Por favor, Myriam.

A SRA. MYRIAM PORTO (Diretora de Produção) – Boa

tarde  a  todos.  É  um  prazer  estar  aqui  com  vocês.  Sei  da

responsabilidade de dar continuidade ao trabalho do Rogério,  meu

projeto é continuar com esse trabalho. O Rogério deu contribuições

importantes para a EBC, para a comunicação pública. Eu tenho essa

mesma  disposição,  temos  uma  equipe  muito  afinada  e  é  esse  o

compromisso que deixo aqui. Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Vamos passar imediatamente para o item III da pauta, que

é  “a  apresentação  da  pesquisa  sobre  conteúdo  educativo  na  TV

Brasil” feita pela professora Márcia Stein, da PUC do Rio de Janeiro.

Ela  não  pôde  estar  presente,  então  vamos  fazer  via

videoconferência.



5

Encomendada  pelo  Conselho  Curador,  a  pesquisa  teve

como objetivo propor diretrizes e estratégias de programação cultural

educativa, que potencialize o uso das novas linguagens na melhoria

dessa programação da TV Brasil. É a quarta pesquisa encomendada

pelo  Conselho  Curador.  Apenas  para  recordar,  a  primeira  foi

“avaliação  da  qualidade  na  Agência  Brasil”,  desenvolvida  pela

Universidade de Santa Catarina,  em 2012; outra  foi  “avaliação do

telejornalismo da TV Brasil” desenvolvida pela Universidade Federal

de Juiz de Fora em 2011; e “monitoramento da programação infantil

da  TV  Brasil”,  desenvolvida  pelo  grupo  de  pesquisa  da  relação

infância,  adolescência  e  mídia,  da  Universidade  Federal  do  Ceará,

também em 2011.

Vou  passar  a  palavra  à  professora  Márcia  Stein,

imaginamos  45  minutos  para  a  exposição  e  depois  abro  para  as

considerações dos Conselheiros.

A SRA. MÁRCIA STEIN –  Boa tarde,  Ana,  boa tarde,

Nelson, boa tarde a todos.

Vou fazer primeiro um breve histórico desde o processo

da encomenda da demanda do trabalho, das nossas conversas iniciais

com a equipe de conselheiros, encabeçada pelo Daniel, a Inês, que

me fez  pessoalmente  o  convite.  No  processo,  desde  as  primeiras

conversas  até  a  efetivação  do  contrato  ele  perdurou  por  algum

tempo, por um ano e pouco, fomos adaptando, revendo, redefinindo

alguns  pontos  como  objetivos  centrais  do  trabalho.  O  convite

inicialmente era para nos debruçarmos sobre o conteúdo da grade de

programação tanto de rádio quanto de TV, da EBC, TV Brasil e das

rádios, pensando não só na qualidade, como também na coerência

entre o conteúdo que compõe as grades e os objetivos, princípios,

propósitos, missão da casa.
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Evoluindo,  já  no  início,  nos  primórdios,  nos  estudos

introdutórios para a pesquisa, reunimo-nos em Brasília com a câmara

e fizemos um pequeno ajuste, entendemos que seria interessante,

pelo  caminho  que  o  estudo  estava  tomando,  fizemos  a  opção  de

programação de TV, deixar o conteúdo de rádio para um segundo

momento; e os membros da Câmara se mostram muito interessados

no  que  estávamos  propondo,  que  acabou  virando  uma  grande

discussão sobre critérios de qualidade.

Uma  constatação  nossa...  E  não  apresentei  o  meu

parceiro de equipe, Marcos Tavares, que realmente foi quem fez a

análise;  eu  sou  responsável  por  toda  estrutura  conceitual  e  a

proposta  do  estudo  e  Marcos  foi  meu  parceiro  propriamente  no

processo de se debruçar sobre a grade de programação, a partir dos

critérios  que  definimos  e  analisar  os  produtos.  Já  já  estará  aqui,

porque a parceria dele foi fundamental e ele pode tirar dúvidas mais

detalhadas, dos conselheiros sobre esse processo da análise. Então,

vamos compartilhar a palavra.

Foi  ficando  muito  claro,  logo  que  começamos  a  tentar

traçar  um panorama de como os  principais  festivais  que premiam

programação educativa, infantil  e programação de TV em geral  no

mundo, quais são os critérios considerados universais para pensar a

qualidade  de  conteúdo  para  programação  de  TV  no  mundo.  E  aí

resumimos isso nomeando alguns festivais e pesquisando quais são

os critérios de qualidade ou indicadores coincidentes nesses festivais

analisados. Foi a nossa primeira etapa do estudo, a primeira unidade.

Na segunda unidade, aí já sob demanda, sob encomenda

de  fazer  um  recorte  mais  aprofundado...  Ainda  nessa  primeira

unidade,  a  gente  analisou  os  festivais  e  analisou  programação de

algumas TVs públicas do mundo, com o foco na América Latina e
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Brasil.  Então,  já  vamos  comentar  um  pouco  esse  momento  da

pesquisa e conclusões.

No  terceiro  passo  começamos  a  nos  debruçar  mais

especificamente na análise de uma amostra da grade da TV Brasil, e

usamos propositalmente,  como critério  nesse momento,  analisar  a

programação à luz dos próprios objetivos e princípios apresentados

na carta de criação da EBC-TV Brasil. Então, a análise foi feita a partir

dos critérios propostos pela própria casa. O intuito ali, mais do que

aferirmos de fora a qualidade ou não, estávamos aferindo coerência

entre a qualidade do conteúdo que compõe a grade hoje com relação

ao que se propõe essa casa de comunicação.

Finalmente, no terceiro momento do estudo, aí já à luz

dessa  rica  discussão  que  foi  se  criando  entre  nós  e  nossos

interlocutores da EBC, ao longo dos nossos encontros para avaliar os

subprodutos, foi crescendo esse desejo de que a gente se debruçasse

um pouco mais aprofundadamente sobre essa discussão de o que a

gente pode considerar hoje uma boa lista de indicadores de qualidade

na produção de conteúdo audiovisual  para  TV,  especialmente  com

foco no educativo e infanto-juvenil. Adulto, também, mas com esses

dois recortes, educativo e infanto-juvenil.

Para procurar dar uma resposta dentro do espectro que a

gente tinha, para não fugir demais dos objetivos iniciais do estudo,

encontramos um caminho que foi, nós, os dois autores da pesquisa,

nos  propusemos  a  elaborar  uma  lista  que,  como  comunicadores,

educadores e pesquisadores que somos, com experiência nessa área

de qualidade na mídia,  uma lista  de indicadores  de qualidade,  de

critérios,  que  para  nós,  consideramos  uma  boa  lista,  hoje,  para

balizar uma pesquisa e avaliação e análise de qualidade do conteúdo.

Para não ficar apenas com a base na nossa experiência e

na nossa proposta mais pessoal, com base só na nossa experiência,
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primeiro  fizemos  uma  proposta  que  para  esse  momento  foi

considerada inviável. Tínhamos o desejo, desde o início do estudo, de

propor na abertura e no fechamento do estudo, um seminário em que

a gente pudesse convidar  especialistas brasileiros basicamente,  na

área de qualidade na mídia, tanto na área de educação como na área

de pesquisa, estudo e de comunicação, um seminário de um dia, um

estudo, um debate, exatamente que apontasse caminhos para essa

discussão de qual seria uma boa lista de critérios de qualidade.

Esse  seminário  presencial,  nesse  momento,  se  tornou

inviável, e ele fica para a gente, deixamos como recomendação no

final, que a casa possa investir nesse seminário, que seria um divisor

de  águas  para  o  Brasil,  em  termos  de  avançar  na  discussão  de

conteúdos de qualidade.  Para pensar em priorizar,  como ação, em

termos políticos, em termos de qualidade de conteúdo mesmo, em

termos da discussão do valor educacional e comunicacional. Então, a

gente sugere que a casa invista em algum momento num seminário

para  se  debruçar  aprofundadamente,  responsavelmente,  e  com

diversidade de representações, de áreas diferentes, para pensar essa

questão  do  que  é  hoje  um  produto  de  mídia  de  qualidade,

especialmente quando a gente pensa em criança, adolescente, jovem

e conteúdo educacional de modo geral.

Na  impossibilidade  de  fazer  isso  de  uma  forma  mais

contundente  neste  primeiro  momento,  nós  elaboramos  a  lista  e

submetemos  a  lista  a  algumas  pessoas  que  são  renomadas,

experientes nessas áreas que já citei: pesquisa acadêmica, pesquisas

na área de educação, educadores, estudiosos de mídia, profissionais

de  comunicação,  enfim  profissionais  das  áreas  relacionadas  de

alguma forma a essa interface comunicação-educação-qualidade de

programação.
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Chegamos  a  uma  lista,  submetemos  a  lista  a  cinco

especialistas  dessas  áreas  citadas.  Eles  nos  devolveram  alguns

comentários  que  constam  da  íntegra  do  material  que  a  gente

compartilhou  com  vocês  e  no  final  a  gente  apresenta,  como

conclusão, uma lista com o consolidado daquilo que a gente considera

a lista mais próxima do ideal, que podemos registrar no momento,

que consideramos uma boa diretriz, um bom parâmetro para que se

possa pensar  de hoje em diante uma produção com qualidade de

conteúdo de mídia na casa, e sempre pensando também na coerência

com  os  propósitos  apontados  pela  própria  EBC  na  sua  carta  de

princípios. 

Esse é o resumo geral do estudo.

Queria  saber  se  vocês  concordam  que  agora  a  gente

passe  um  pouco  para  o  conteúdo  pesquisado,  dos  festivais,  das

emissoras da América Latina e da análise de conteúdo da grade de

programação da TVE. Se vocês considerarem que tudo isso vai ficar

muito  extenso,  e  preferirem  que  a  gente  foque  na  análise  de

conteúdo da programação da EBC...

Vamos focar, então, na programação da EBC? OK.

Então,  vamos  falar  um  pouco  da  segunda  etapa  do

estudo. Nós escolhemos, de comum acordo com alguns interlocutores

da  Câmara,  selecionar  15  programas  da  grade,  procurando  uma

amostragem  que  contemplasse  público-alvo  diferente,  áreas

temáticas diferentes, faixas de público-alvo diferentes e modelo de

produção  diferente.  A  gente  pensou  em  6-6-6,  quer  dizer,  seis

programas de produção, 6 programas de coprodução e 6 programas

de aquisição.

Dentro desses seis de cada modelo de produção, a gente

procurou contemplar essa diversidade infantil, infanto-juvenil, adulto,
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animação, live action, atores, jornalísticos, documentais. Enfim, com

esse panorama, tentando contemplar esse espectro de diversidade, a

gente começou essa análise da programação, pensando sempre nos

parâmetros  de  coerência,  não  coerência  ou  coerência  parcial,  na

análise  de  cada  um  desses  programas,  a  partir  dos  princípios  e

objetivos apresentados na carta da casa.

O  SR.  MARCOS  TAVARES –  Só  vou  complementar.

Então, foi a partir de alguns encontros que tivemos com o conselho,

chegamos  a  alguns  nomes.  Vocês  estão  com  o  documento,  não

estão? Esse documento apresentado pela Márcia.

Então, só para resgatar, na parte das produções próprias,

analisamos o  Igarapê Mágico,  Caminhos da Reportagem, Stadium,

Arte do Artista, Espaço Público e Brasilianos. 

No  grupo  das  coproduções,  foram  analisados  os

programas  Aglomerado,  Samba  na  Gamboa,  TV  Piá,  Nova  África,

Papo de Mãe, Marca Paraná.

E  no  grupo da aquisição,  a  TV Que se Faz  no  Mundo,

Liberdade  Religiosa,  Expedições,  Sábados  Azuis,  Carcu  e  Verão

Qualquer. 

Lembrando que no  início  a  gente  teve uma dificuldade

com relação à aquisição desse material. Inicialmente, conseguiríamos

esses programas para analisarmos, acabou que não se conseguiu, e a

gente acessou direto. Então, na verdade, teve uma limitação do que

estava na rede, o que estava disponível na internet para analisarmos.

A gente analisou, na verdade, um ou dois programas de

cada um. Um ou dois episódios de cada um. E colocamos, embaixo de
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cada análise, o vídeo assistido para terem uma ideia de quais foram

as nossas análises.

A SRA. MÁRCIA STEIN – Vocês gostariam que a gente

conectasse agora e apresentasse a tabela enquanto estamos falando,

ou basta vocês lerem aí na frente? OK.

O SR. MARCOS TAVARES – E aí, como podem perceber,

nesse grupo de produções próprias, do lado esquerdo tem todos os

princípios que já  eram da EBC, os princípios e objetivos.  A gente

colocou ao lado. Anexo III, página 98. Do lado tem os programas.

Então,  a  gente  criou  essa  categoria,  como  a  Márcia  explicou.

Coerente,  parcialmente  coerente  e  não  coerente,  de  acordo  com

esses princípios.

Então,  na  verdade,  a  gente  analisava  os  programas,

checava se estariam coerentes, ou não coerentes ou parcialmente. 

Acho que isso é uma boa notícia,  no sentido de que a

EBC, lógico, está num caminho, se pensarmos a história da televisão

brasileira na questão da história da TV educativa, lógico que se não

estivesse  próxima  desses  conceitos,  estaria  numa  situação  muito

ruim. E é óbvio que não estamos.

Vocês vão perceber que de acordo com todos os princípios

e objetivos da casa, os programas estão quase todos coerentes. Isso

é muito bacana. A questão, nesses princípios, basicamente, o que a

gente pode pensar que não está tão coerente,  é essa questão da

coprodução,  essa  questão  de  pensar  programas  mais  regionais  e

independentes; é pensar formatos mais criativos, e é pensar também

numa  questão  da  ponte  dessa  programação  com  a  questão  da
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interatividade,  com  essa  questão,  digamos  assim,  de  um  modelo

transmídia, crossmídia.

Então,  basicamente,  a  partir  de  então,  embaixo  desse

quadro, os senhores vão perceber que tem o título do programa, tem

uma análise que fazemos desses  programas,  fazendo uma análise

sucinta, mas uma análise falando basicamente se aquele programa

não está coerente com algum dos pontos; e geralmente o que não

está coerente é com relação a essas questões, de ser uma produção

mais regional ou que se adequa a um Brasil do tamanho que ele é,

dessa questão da interatividade, e dessa questão da coprodução.

E aí, embaixo, vocês vão ter, de cada um, essa análise.

Seguindo, tem o segundo quadro, que é coproduções, e a

gente escolheu, então, o Aglomerado, Samba na Gamboa, TV Piá,

Nova África, Papo de Mãe e Marca Paraná, lembrando também que a

gente teve uma dificuldade, que a gente aponta isso lá no final. Não

sei  se está claro o que estou falando,  se estou indo além...  Mas,

assim,  a  gente  teve  uma  dificuldade,  também,  para  saber  qual

programa, porque às vezes alguns programas que estavam, e estou

puxando  uma  coisa  já  das  conclusões,  que  estão  na  página  da

internet, da EBC, eles não estavam mais na grade e então ficam meio

confusos, porque, às vezes, a gente não sabia se aquele programa

ainda estava ou não estava na grade, embora estivesse na página da

EBC, na página da TV Brasil.

Por  exemplo,  a  TV  Piá,  se  não  me  engano,  quando  a

gente analisou e quando a gente entregou, tinha sido informado que

já não estava mais na grade. Talvez vocês possam perceber, puxa,

mas esse não estava na grade e foi analisado. Pode ter sido por conta

dessa questão.
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Após esses da coprodução, fizemos também da aquisição.

Não  sei  se  vocês  desejam  que  a  gente  esmiúce  cada  um  dos

programas ou não é necessário.

A SRA. MÁRCIA STEIN – Estou sugerindo a gente usar

um e contar como foi a análise dele. O que vocês acham? Pode ser?

OK. Algum que esteja no parcialmente.

O SR. MARCOS TAVARES – Produções próprias, a gente

pode  pegar,  por  exemplo,  o  Igarapê  Mágico,  que  é  o  primeiro,

programa infantil.  Agora, a gente só tem que fazer uma ressalva,

porque embora estejamos nos baseando em critérios, embora tenha

se baseado também em estudos  que  a  gente  faz,  etc.,  tem uma

questão objetiva,  não tem como. Então, só estou pedindo licença,

porque  não  tem  como  analisar.  E,  também,  assim,  de  forma

nenhuma, a gente sempre teve o cuidado, teve uma videoconferência

que fizemos num segundo momento para o terceiro, e que a gente

pensou  assim,  ah,  vamos  passar  esse  material  logo  para  as

produções, para as equipes que produziram, e até falei com a Márcia,

e achava que não seria um momento adequado, porque não estaria o

conjunto todo pronto.  A gente também sabe da dificuldade que é

produzir programas, seja numa TV comercial seja numa TV pública.

Então, não é uma coisa tão fácil, envolve tantas outras

questões,  envolve  questões  orçamentárias,  envolve  questões  de

equipes. Registramos o nosso cuidado de não chegar e falar assim,

ah, não está legal, e de desprezar ou desqualificar uma produção que

foi basicamente pensada, tenho certeza que todas as equipes aqui

trabalham e querem produzir coisas bacanas, querem produzir coisas
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originais.  Mas  que,  às  vezes,  por  conta  de  limitações  da  própria

empresa, da própria estrutura que acaba não sendo atingido.

O  Igarapê  Mágico,  por  exemplo,  s  e  vocês  me  deram

licença eu vou ler o que a gente escreveu: trata-se de um programa

infantil voltado para crianças de três a seis anos; a proposta é de

revelar o universo da Região Amazônica, alguns exemplos da fauna e

da  flora  regional,  que  é  desconhecido  da  maioria  das  crianças

brasileiras que vivem nas metrópoles; é superinteressante, não sei se

já viram alguns episódios, a proposta é revelar a Região Amazônica,

coisa  muito  bacana;  quantas  de nossas  crianças  não  conhecem a

Região Amazônica, não conhece a fauna, a flora, ou seja, o tema por

si só é muito bacana, muito instigante, por si só já é uma justificativa

super  mais  que  plausível  a  TV  Brasil  apostar  nesse  tipo  de

programação, nesse tipo de trabalho voltado para a criança.

A questão, também, do formato, é legal, porque ela tenta

trabalhar  com  uma  questão  da  live  action e  uma  questão  da

animação, 3D, 2D, super bacana. Só que o que aparece é que, talvez,

por  uma questão  orçamentária,  ou  por  questões  técnicas,  não  se

atinge  aqui  essa  qualidade  estética.  O  que  a  gente  percebeu,

também, de certa forma é que todo esse arcabouço muito bacana da

Região  Amazônica,  ele  meio  que  fica  dissolvido  no  roteiro,  que

poderia ser melhor aproveitado. Tem tantas coisas interessantes, mas

que quando você... Então, a proposta do programa é essa, beleza,

mas  você  vai  assistir  ao  programa,  parece  que  não  se  encaixa

naquele formato, no sentido de que não potencializa todas aquelas

riquezas que tem de conteúdo na programação, no roteiro.  Então,

talvez,  assim,  para  a  criança...  Também quando  fala  em  Igarapê

Mágico, etc.,  tem toda uma questão que está em volta da Região

Amazônica, mas como aquilo está diluído no roteiro, com aquilo não

está bem aproveitado na questão do roteiro, aquilo pode acontecer

numa lagoa, digamos, na Lagoa Rodrigo de Freitas, aquilo pode ser
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na Foz de Iguaçu, como pode acontecer em alguma região da Bahia,

por  exemplo.  Ou  seja,  estou  querendo  dizer  que  o  roteiro,  pelo

menos de alguns episódios que a gente assistiu, não potencializa a

riqueza que tem o conteúdo da Região Amazônica.

A SRA.  MÁRCIA  STEIN –  Especialmente,  Marcos,  no

sentido do próprio roteiro, conteúdo mesmo de diálogos, a proposta

da narrativa; a gente aponta aqui que a incoerência está um pouco

aí, quer dizer, fica um gostinho, quando a gente assiste, do prometeu

e não entregou. Assim, há uma promessa de vamos mergulhar na

cultura, diversidade, numa observação não só no sentido científico de

investigação biológica, de espécies e tal,  habitat, a convivência de

espécies  animais  e  a  intervenção  do  homem,  como  é  a  cultura

daquela região, no dia a dia de uma forma que instigue, que ensine

as crianças,  e o que você vê fica um pouco na superfície  do que

outros  programas  já  entregam  e  entregam  melhor  em  outras

produções que a gente conhece por aí. Para citar, Castelo Ratimbum,

e outros exemplos que são referência para a gente, no sentido de

conseguir penetrar mais, de ter um compromisso de responsabilidade

de entregar informações de nível cultural e científico.

O que a gente vê é que nos diálogos... Inclusive, poderia

até ter essa superficialidade do ponto de vista de conteúdo, mas em

termos de  entertainment, em termos de um programa para divertir

crianças com um conteúdo inteligente, e alternativo aos enlatados; a

coisa,  também,  da  atratividade,  neste  caso,  fica  comprometida,

porque os diálogos acabam sendo parecidos com os enlatados, um

pouco estereotipados.

Então,  nesse  sentido  é  que  o  Marcos  coloca  e  eu

complemento, como proposta, como ideia, como projeto, espetacular.

Alguma  coisa  no  meio  do  caminho,  até  chegar  o  produto  ao



16

espectador,  se  perde  no  sentido  da  riqueza  que  a  gente  poderia

conseguir com este projeto, mas talvez com níveis de realização de

cada etapa,  roteiro,  produção,  direção,  a  questão  técnica,  que ali

talvez  com  algumas  revisões  e  algum  investimento  em  outras

direções, a gente pudesse conseguir tornar este mesmo projeto em

produtos mais atrativos, atraentes.

O SR. MARCOS TAVARES – Só complementando, é que

a Região Amazônica, no caso, ela fica só como um cenário. Não estou

dizendo que ela teria que fazer parte do conteúdo, e que isso poderia

até, teoricamente, ficar chato. Não é isso, mas é que então pode ser

em qualquer cenário de uma lagoa. É isso que eu quero dizer. Então,

poderia ter se aproveitado muito mais.

A gente não analisou o Teco-Teco, se não me engano, não

está nessa lista. Mas talvez vocês já devam ter visto algum episódio.

Por exemplo, o Teco-Teco, que é uma coprodução, tem um universo

todo do Santos Dumont, que é aproveitável. Ou seja, a questão lá do

estúdio, que tem aquele senhor que conversa, que conta a história, o

próprio Santos Dumont que aparece como animação, etc. superbem

feito, superbacana, você vê que ali a magia, o contexto está presente

nos episódios.  Essa diferenciação, talvez,  que fique mais  clara,  ou

seja,  a  magia,  o  contexto  da  Amazônica,  que  é  superrico,

superbacana e que nenhuma produção infantil brasileira se esmerou,

se  debruçou,  pelo  menos  na  TV  Brasil,  isso  poderia  ser  um

diferencial. Então, a gente não está desqualificando, está apontando

que  na  verdade  poderia  ser  utilizado  de  uma  forma  muito  mais

profunda, no sentido de que não seja apenas um cenário, seja apenas

uma  alusão  ao  nome  da  Amazônia,  mas  aproveitando  todo  esse

contexto da ecologia, da sustentabilidade etc.

De uma forma geral, todos os outros programas...



17

A SRA. MÁRCIA STEIN – Antes de passar para outro, a

gente  aponta,  também,  nas  conclusões,  sobre  o  Igarapé  e  que  é

recorrente em outros programas em nossa pesquisa, e que a gente

comenta lá no final nas conclusões, Marcos já comentou, é a ideia de

explorarmos também a coisa da inovação no sentido de narrativas

multissuporte,  como  hoje  a  gente  tem  aí,  que  é  a  realidade  da

criança e do jovem de hoje. Então, a possibilidade, ainda muito pouco

explorada,  na  estrutura  da  programação  da  EBC,  no  sentido  de

explorar os potenciais transmídia, os potenciais no site da emissora,

de ter uma proposta mais interativa, que se desdobre nas páginas na

internet, Facebook – aproveitar, de alguma forma, para aprofundar

temas que na linguagem televisiva a gente tem determinados limites

e  outras  potencialidades,  e  transportar  para  lá,  continuando  uma

discussão, criando um fórum, enquetes, desafios que convoquem o

espectador  hoje  que  não  quer  mais  ficar  sentado  na  sala

passivamente só recebendo um produto, só recebendo um produto

pronto, uma proposta que a gente possa usar a base internet, para

convocar o espectador, tirar a criança do sofá para uma postura de

coautor, para uma postura crítica, reflexiva, colaborativa que hoje é a

grande tendência do momento, que a criança sugira temas, que a

criança sugira desdobramentos, sugira novos finais. 

Então, também sentimos falta de uma forma geral, quer

dizer, acho que tem um caminho fértil de investimento na casa, para

nos apropriarmos dessas novas possibilidades, que as outras TVs e as

TVs mais comerciais fazem, mas de uma maneira comercial e que a

gente pode fazer  diferença,  por  ser  uma emissora não de caráter

comercial;  podemos  fazer  diferença,  mas  não  no  sentido  de  nos

retirarmos dessa seara; assumir, se apropriar dessas tendências de

linguagem  do  mundo  de  hoje,  que  interessem,  que  já  estão

praticando na rua, até na escola, na vida, na sala de casa. E tornar a
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programação mais atrativa no sentido de que ali vamos encontrar a

TV  te  apresentando  alguma  coisa,  mas  uma  proposta  que  pode

continuar depois,  em outros suportes midiáticos e isso certamente

atrai muito a criança e a gente pode ter um aprofundamento de um

trabalho  inclusive  educativo,  pedagógico,  ou  não  pedagógico,  mas

educativo  num  sentido  mais  geral,  de  cidadania;  no  sentido  de,

também,  ajudar  a  formar  cidadãos  mais  familiarizados  com essas

linguagens, provocando com o nosso conteúdo a criança a interagir a

partir de diferentes mídias.

O  SR.  MARCOS  TAVARES –  Era  isso  que  ia

complementar, que de uma forma geral, os senhores analisando cada

texto de cada programa, tem uma questão específica de cada um,

mas sempre vai trazer essa questão dessa interatividade, digamos

assim dessa ponte entre a TV e a internet; a gente sabe que isso é

uma coisa nova, a própria Globo cria o Departamento de Transmídia

em 2010, ou seja, tem quatro anos apenas, em que ela tenta fazer

essa ponte. Ainda não tem metas a cumprir, porque ela também está

pensando em como vai fazer essa ponte. Mas uma coisa é certa, a

audiência na televisão vem caindo. Isso não quer dizer, também, que

todo mundo está indo em internet, também não está. Quarenta por

cento dos lares brasileiros não têm internet. Está numa transição de

um mundo, digamos assim, de televisão com internet, mas a gente

sabe que a grande maioria, as pesquisas mostram que a televisão

não é mais  a primeira  tela;  quando a gente acessa o Youtube,  a

gente não vai para o banheiro,  a gente não liga o fogo, porque a

gente fica lá assistindo Youtube, ao contrário da televisão que por

muito tempo você chega em casa, liga e vai fazer outra coisa.

Então, essa ponte entre a televisão e a internet, acho que

ela tem que ser olhada com mais carinho, talvez, ou pensar com mais
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investimento na TV Brasil e o conselho pode ratificar isso, porque de

certa forma é o caminho. E, assim, tem uma estrutura muito boa. O

site da EBC tem uma estrutura bacana, a interatividade do Facebook,

quase todos os programas têm uma página. Mas talvez falte uma, e

aí não sei os meandros internos, coordenação no sentido de apostar

mais nisso, ou de centralizar isso. Pelo que a gente percebeu, cada

programa  pode  ter  ou  não  tem  a  sua  página  no  Facebook,  mas

algumas não são atualizadas, não tem uma atualização constante. E

aí o telespectador quer buscar aquela informação e talvez se perde

naquele mar etc. 

Acho que é isso, é pensar em formatos. A TV Brasil tem

uma coisa bacana que é a programação ao vivo. A programação ao

vivo é bacana, porque isso chama atenção do telespectador, porque

ele pode interagir, ele poder ligar, ele pode mandar aquela pergunta

pelo Facebook. É a questão da interatividade. Isso é bacana.

A TV Brasil tem outro ponto positivo, que é a qualidade

dos seus entrevistados. As pessoas que participam dos programas, se

pegar o Brasilianos, se pegar o Espaço Público, são pessoas de peso,

são  pessoas  interessantes,  de  certa  forma  especialistas  naqueles

assuntos, no Brasil. Isso é um ponto positivo.

A  questão  que,  às  vezes,  se  coloca,  e  que  aí  podem

perguntar mas qual é o segredo, qual é a resposta, não tem, porque

na verdade todo mundo está à procura dessas respostas, todas as

emissoras. São novos formatos. Como que a gente consegue aliar

essa qualidade, por exemplo, dos entrevistados, a qualidade técnica?

Como podemos pensar novos tipos de programas, novos formatos?

Talvez seja investindo mais em interatividade? Talvez sim. Não que a

gente esteja  pensando na audiência,  não é isso.  Quando estamos

falando  isso,  estamos  pensando  na  audiência,  porque  a  audiência

pode ser qualquer audiência. Não estamos falando da audiência pela
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audiência, mas como potencializar esse trabalho que é bem feito, que

é pensado, que é gerido dentro de uma TV pública, onde todo mundo

participa indiretamente com nossos impostos.

Então,  assim,  é pensar  novos tipos de formatos,  como

que a gente pode idealizar, como que a gente pode reinventar antigos

formatos  e  novas  formas  de  contar  histórias,  novas  formas  de

entrevistas  as  pessoas,  como  a  gente  pode  potencializar  essa

participação do público para que o público realmente entenda a TV

pública como um espaço público no qual ele se vê, ele possa cada vez

mais ter espaço.

Nesse sentido foi que analisamos essas programações, de

acordo com os princípios e objetivos das EBC.

A SRA. MÁRCIA STEIN – Se vocês estiverem de acordo,

já  demos  um  panorama,  uma  ideia  de  como  foi  o  processo  de

pesquisa, e havendo demanda por parte de vocês a gente volta nessa

análise com prazer. 

Queria  aproveitar  o  que  nos  resta  de  tempo  de  45

minutos que nos foi  dado, e se vocês estiverem de acordo queria

voltar  lá  para o corpo inicial  do texto,  na conclusão dele,  quando

falamos, afinal, que lista de critérios estamos propondo. Antes dos

anexos, finalzinho mesmo. E concluir com as nossas considerações

finais, porque ali a gente deixa algumas recomendações, propostas e

sugestões para vocês. E aí a gente conclui e depois nos colocamos à

disposição de demandas específicas de vocês, no sentido de voltar ao

material.

Para mim é na página 14, duas ou três páginas antes de

chegar aos anexos.
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Terceira  etapa  da  apresentação  do  trabalho,  quando  a

gente vai falar da nossa proposta de lista de indicadores.

I – Quanto aos processos de produção e composição das

grades de programação. Sugerimos como critérios:

1 – qualificação e ampliação do acesso à informação, aos

meios, seus códigos e linguagens;

2 – compromisso com o espectador em sua condição de

cidadão (a gente coloca isso em oposição ao que nas TVs comerciais

é  o  compromisso  maior  com  o  espectador  na  sua  condição  de

consumidor,  e  aqui  estamos  propondo  o  seguinte.  Que  possamos

fazer essa diferença focando mais no compromisso com o espectador

enquanto cidadão e não consumidor;

3  –  esse  compromisso  com  a  promoção  dos  direitos

humanos e o repúdio a qualquer forma de discriminação, preconceito,

violência, opressão, manipulação e autoritarismos;

4 – valorização da memória do patrimônio ambiental  e

cultural e da identidade brasileiras nos âmbitos material e imaterial,

bem  como  da  memória  e  da  identidade  das  pessoas,  famílias,

comunidades e grupos diversos que compõem a identidade brasileira

na relação com o Brasil e com o mundo;

5 – investimento na diversificação do repertório cultural

de crianças, jovens e aprendizes em geral, através de uma grande

diversa  e  plural  quanto  a  faixas  temáticas,  formatos,  gêneros,

linguagens  e  estratégias  narrativas;  e  valorização  do  repertório

cultural preexistente, de crianças, jovens e aprendizes na elaboração

da grade;

6  –  conteúdos  que  abordem,  com  inteligência  e

delicadeza,  “temas  tabus”,  tais  como  guerras,  poder,  violência
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doméstica, morte, pedofilia, gravidez precoce, e prevenção sexual, no

entendimento de que as crianças são expostas. A gente, às vezes, se

retém de  adiantar  esses  conteúdos  por  considerar  que  são  muito

pesados  para  as  crianças,  e  são,  mas  o  fato  é  que  a  vida  está

introduzindo  as  crianças  cada  vez  mais  precocemente  nesses

conteúdos e então achamos que ainda é melhor que possam entrar

em contrato com uma grade, com um conteúdo que oriente sobre

essas  discussões,  com  a  devida  inteligência  e  delicadeza,  e

acrescentaria agora responsabilidade, um cuidado. Mas que possamos

entrar  nesses  debates,  para  orientar  não  só  as  próprias  crianças,

como  principalmente  suas  famílias  que  estão  muito  perdidas  de

referências  nesse  sentido.  Que  possam  apoiar  e  iluminar  o

crescimento das crianças no injusto mundo dos adultos.

7 – promoção do debate formador do pensamento crítico

acerca  dos  aspectos  políticos,  econômicos,  éticos  e  estéticos

envolvidos nos processos de produção e circulação de informações e

mensagens no cenário sociocultural;

8 – investimento na viabilização de redes que possibilitem

processos colaborativos de autoria e aprendizagem e de produção de

conhecimentos nos âmbitos científicos e cultural;

9  –  compromisso  com  a  promoção  da  cidadania

participativa, através da progressiva descentralização da produção de

conteúdos, ou seja, convidar o espectador a ser mais coautor;

10  –  fomento  à  participação  do  público  através  de

estratégias  de  interatividade e  de fóruns  virtuais  e  presenciais  de

produção de formatos e conteúdos;

11  –  incentivo  ao  desenvolvimento  de  uma  atitude

investigativa  que  leve  à  problematização  constante  das  situações

vividas e a emancipação de posturas e modos de pensar;
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12  –  compromisso  com  a  difusão  de  uma  pauta

independente, composta de informações e práticas relevantes, vindas

de origens diversas, não comprometidas com interesses de pessoas

ou grupos em particular.  Sabemos que em certo grau isso é ideal

demais,  mas  seria  assim  o  minimamente  comprometido  com  o

interesse de pessoas ou grupos em particular; tentar,  ao máximo,

garantir dessa independência, essa autonomia, e essa liberdade;

13 - conteúdos que priorizem o protagonismo infantil  e

juvenil que proporcione o diálogo, a escuta e a fala da criança e do

jovem de hoje.

II – Proposta de critérios indicadores quanto a conteúdo e

formato dos programas:

1  –  afirmação  de  valores  de  convívio  em grupo  como

solidariedade, compaixão, acolhimento da diferença, altruísmo, paz,

união, compartilhamento de alegrias e realizações;

2  –  repúdio  ao  uso  de  estratégias  e  incentivo  ao

consumismo,  à  violência,  à  manipulação,  ao  uso  de  linguagem

apelativa  ou  violenta,  ao  preconceito,  à  linguagem que  evoque  a

sexualização  de  modo  precoce,  inadequado  ou  de  alguma  forma

desrespeitosa aos direitos de criança, jovem e adultos;

3  –  incentivo  à  valorização  de  atitude  responsável  e

sustentável  com  relação  ao  entorno  e  questionamento  do

consumismo;

4 – ampliação do repertório de conhecimentos através de

conteúdo informativo com abordagem que valorize a diversidade de

pontos de vista, bem fundamentado e aprofundado, apresentado com

clareza e simplicidade;
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5 – eleição de temas relevantes e próximos à realidade

cotidiana do público-alvo,  quanto a contexto social,  regional,  faixa

etária e conteúdos curriculares etc.;

6 – apuro estético, através de qualidade técnica, de som,

imagem  e  produção,  direção  e  edição  dos  programas.  A  gente

considera que isso também é conteúdo de qualidade, o espectador

tem, como direito, a assistir programas bem produzidos do ponto de

vista técnico. Isso é tão importante quanto um conteúdo;

7 – investimento na diversidade de gêneros e linguagens

de modo a compor um universo que indique variadas possibilidades

narrativas, de representação da realidade e de expressão da fantasia:

8  –  atratividade  nos  elementos  de  dramaturgia  -

comentamos até no exemplo – através de abordagens instigantes,

enredos simples, mas relevantes, que contenham humor, despertem

identificação, emoção, interesse e curiosidade;

9  –  incentivo  à  participação  e  ao  desenvolvimento

intelectual do espectador através da presença na programação, de

elementos como desafios, situações-problema e outras situações que

levem o espectador a pensar e questionar enquanto interage com a

TV – é a coisa do espectador não passivo;

10 – uso adequado e inovador dos recursos da linguagem

audiovisual,  que  permitam  transpor  tempo  e  espaço  de  modo

diferente daquele que é encontrado em livros, aulas, atividades ou

espetáculos presenciais – é aí que a televisão pode ir além;

11 – estímulo à utilização de novas linguagens artísticas,

misturadas  aos  elementos  de  linguagem  já  incorporados  pela

televisão;
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12  -  incentivo  ao  desenvolvimento  de  novos  formatos

através de laboratórios permanentes de criação;

13 – uso adequado e inovador dos recursos tecnológicos

mais atuais, através do diálogo entre diferentes plataformas de mídia

e  de  recursos  como  interatividade  e  propostas  de  diálogos

transmidiáticos, como acabamos também de considerar.

Para  encerrar,  a  gente  apresenta  o  final  do  escopo  do

trabalho.

Pois não? OK. Vamos lá.

No primeiro é aquela integração que já apontamos entre

os conteúdos do site e da grade de programação – se Marcos quiser,

poderá fazer  algum comentário  complementar.  É  isso  que falamos

que ainda vimos um descompasso entre o que o público assiste na

realidade, e ou o site tem informações mínimas ou incompletas ou

que não correspondem, não estão superatualizadas. É a questão que

alguns  programas  mantém  uma  atualização  constante  das

informações e outros, não, e há duplicidade de sites.  Então,  ou a

gente concentra tudo na página oficial da TV Brasil ou bem a gente

tem as  páginas  de  cada  programa.  Ou  seja,  como  otimizar  esse

diálogo.

Investimento mais  intenso nas  estratégias  de  interação

entre programa e público – a questão da interatividade.

Disponibilidade dos vídeos dos programas que já foram ao

ar  nas  páginas  dos  respectivos  programas  da  internet.  Não  há

padronização, uns dispõem e outros, não.

Aí vem uma sugestão, Marcos, se você quiser comentar. A

gente sugere que a TV Brasil pudesse abrir uma consulta popular nos

sites para que as pessoas pudessem trazer mais opiniões, quer dizer,
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ser  mais  interativo  no  sentido  de  uma enquete,  levantamento  da

recepção, de como o público reage, o que o público prefere, o que ele

tem  a  comentar.  Isso  tornaria  o  processo  mais  democrático,

transparente e valorizaria a participação do espectador.

A questão de uma Ouvidoria que pudesse estar aberta,

para abrir um canal com o cidadão, para ele sugerir, criticar, etc.

A  gente  sugere  pesquisas  e  grupos  focais  com  os

telespectadores,  exatamente  ainda  nessa  linha  de  estudo  de

recepção, pesquisa de opinião.

Sugerimos  algumas  ações  que  prevejam  encontros  da

equipe  da  TV  Brasil  em  escolas  públicas;  diretores,  pessoal  de

concepção,  pessoal  de  produção,  atores,  enfim  as  pessoas  que

participam  do  processo  de  produção,  poder  estar  com  o  público

privilegiando esses espaços de escolas públicas, para a gente pode

levar mais para o público, presencialmente, esse debate, o acesso à

linguagem, ao mundo da TV que para a maioria das crianças ainda é

um mundo, um universo muito distante e muito mágico. E a gente

poder desvendar um pouco esses bastidores e isso significa educar

para a mídia, quer dizer, formar espectadores mais qualificados, mais

críticos, mais equipados para ler criticamente, interagir criticamente

com a mídia.

A gente sugere aproveitar melhor as chamadas, o espaço

de  chamadas,  não  só  para  serem  mais  atraentes,  como  mais

desafiadores, mais atrativas.

Ter programas sobre a própria TV Brasil. DE novo, nessa

linha mídia educativa, educar, informar e trabalhar mais a valorização

da identidade da TV Brasil e do conceito de TV pública, informando

aos cidadãos o direito que ele tem. Quer dizer, a TV pública como um

direito do cidadão e tal.
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Aquilo que eu já adiantei. A gente sugere enfaticamente a

realização  de  um ou  quiçá  mais  seminários,  encontros  em que  a

gente possa convidar especialistas das áreas relacionadas ao trabalho

de  comunicação  e  educação  para  pensar  juntos,  caminhos

alternativos  para  inovar  e  qualificar  a  programação  e  a  coisa  de

avançar na discussão sobre critérios de qualidade.

E,  finalmente,  investir  também  em  capacitação

permanente  dos  criadores  e  produtores  da  empresa,  no  sentido,

também,  de  atualizar,  de  trazer  mais  essas  discussões  de  novos

formatos,  conteúdo  midiático  multiplataforma,  store  teling,

transmídia, etc.

Ações de capacitação da equipe, como outras emissoras

fazem no sentido de formar a própria equipe  in loco, internamente,

para um trabalho mais  dinâmico,  mais  rico,  mais  atual,  é  sempre

também uma ação muito bem-vinda.

Em resumo, era isso. Esperamos ter contribuído um pouco

e  estamos  à  disposição  para  avançar  nos  itens  em  que  queiram

algum aprofundamento ou algum esclarecimento. Obrigado. 

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Antes de passar a palavra para os conselheiros, vou abrir a

palavra para a Miriam. Rapidinho, por favor.

MIRIAM  –  Parabéns  pelo  trabalho.  Eu  queria  fazer  só

algumas  observações,  sobre  alguns  problemas  que  vocês  falaram,

que são da Diretoria de Produção, primeiro porque acho importante,

e, segundo, porque pode ajudar na continuidade desse trabalho.
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Com relação à Igarapê, não é uma produção própria, ela

é uma coprodução.

Eu  sei  falaram  brevemente,  mas  com  certeza

identificaram  o  interesse  em  falar  sobre  a  cultura  brasileira,

especialmente a Amazônica. Ouvi o que falaram sobre diálogos. Em

parte  também  observamos  algumas  das  observações  que  vocês

fizeram,  críticas,  e  estamos  para  uma  segunda  temporada

trabalhando com a Gerência de Criação. Fazer animação não é uma

coisa simples, mas a ideia o tempo inteiro, em todos os roteiros, em

tudo que se lia,  e  a  gente contribuía  de volta,  os  roteiristas,  era

reforçar  esses  personagens  e  que  as  crianças  conhecessem esses

personagens  da  Amazônia  que  não  fazem parte  do  dia  a  dia  das

crianças brasileiras em geral.

Mas é a valorização da cultura nacional o tempo inteiro,

em mente, durante esse projeto.

Queria falar mais um pouco, já que falamos do Igarapê,

sobre o Hora da Criança, que a gente pensa em reforçar para 2015,

com  coproduções,  inclusive,  com  BBC.  Queria  convidar  vocês  a

assistirem o Janela Janelinha, que recentemente estreamos, que é

uma produção interna e que, enfim, é a partir de filmes que temos

numa parceria do Exchange. E que a gente tem uma contadora de

história, um programa que eu acho somente poderia ser feito numa

TV pública, e que é bem bastante interessante e queria que vocês

vissem também. E estou à disposição para a gente conversar.

Só mais  um pouquinho sobre multiplataforma. Estamos

no  momento,  justamente,  após  um  redesenho  institucional,  que

estamos trabalhando na multiplataforma. E todos os nossos produtos,

a gente já inicia com a nossa Gerência de Criação, com TV rádioweb.

Estamos começando aí. Acho que vocês poderão ver isso em breve,

que já trabalhamos dessa forma e estamos aprofundando cada vez
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mais. Temos as petições, por exemplo, que tivemos um aumento de

audiência incrível por conta desse acesso através do site. Programa

especial.  A gente já tem trabalho em multiplataforma, e estamos,

cada vez mais,  com os produtos que estão começando, após esse

redesenho, estamos trabalhando com esse foco o tempo inteiro.

Outra coisa, também, sobre os interprogramas, que vocês

falaram. Justamente agora, a Gerência de Arte e Música, que está

cuidando dos interprogramas nesse momento, está ligada à Diretoria

de Produção, está trabalhando justamente no sentido de, através dos

interprogramas, passar essa mensagem da comunicação pública, e de

serviços, enfim da missão da EBC através dos interprogramas.

E, finalizando, aqui, mas rapidinho, sobre capacitação. Já

iniciamos.  Nesse  ano  de  2014,  fizemos  uma  capacitação  para

roteiristas, diretores, justamente os nossos gestores e coordenadores

de conteúdos e da parte artística e de produção, com os funcionários

concursados  que  estão  aprendendo,  vários  já  estão  inclusive

acompanhando  as  produções  e  já  assumindo  algumas

responsabilidades nos programas, após essa capacitação.

É isso. Obrigado. 

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Muito  obrigado,  Myriam.  Passo,  então,  a  palavra  aos

conselheiros. Solicito que falem ao microfone, se não eles não nos

escutam. Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Com

licença.  Em  primeiro  lugar  gostaria  de  parabenizar  a  Professora

Starling pelo trabalho bastante...
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Em  primeiro  lugar,  saudando  novamente  a  Professora

Starling, pelo trabalho profundo, porque eu me ressinto um pouco da

falta de apresentação das grades aqui com os conselheiros. Acho que

essa palestra dela, de certa forma, reafirma a necessidade de termos

sempre presentes sob nossos olhos as grades de programação, para

que certos programas não sejam substituídos,  para que possamos

acompanhar.

Também aproveito a oportunidade para saudar a Myriam,

nossa Diretora de Produção, que substitui, não deve ser um trabalho

fácil,  o Rogério Brandão, que a meu ver sempre fez um excelente

trabalho aqui. Desde já devo dizer que um dos melhores trabalhos

que o Brandão ajudou a fazer aqui, na minha opinião, foi justamente

sobre Amazônia. Não é fácil, realmente, fazer um trabalho daquele

padrão, daquele tipo, aquela coprodução. Muito difícil. Pela primeira

vez se fez, eu acho, creio, um trabalho daquela qualidade sobre a

Amazônia, no Brasil. A Amazônia hoje é uma grife internacional, é

algo não só, e lá na China e no Japão estão as pessoas conectadas

coma Rádio Nacional  da Amazônia,  com coisas sobre a Amazônia,

tentando vir ao Brasil para conhecer a Amazônia, como foi o caso da

Copa,  em  que  os  norte-americanos  desceram  em  massa  lá  na

Amazônia. Como ela é também motivo de cobiça internacional. Eu

sou daqueles que acha, como séculos atrás os portugueses achavam

que a Amazônia é a maior reserva mundial que o Brasil  pode ter.

Então, tudo que se fizer sobre a Amazônia, principalmente para as

novas gerações, é algo muito positivo, apesar de não ser perfeito,

mas aquele programa não pode ser comparado, sobre a Amazônia,

com algo que fosse feito ali em qualquer outro lugar, como foi citado,

na Bahia,  ou na Lagoa Rodrigo de Freitas.  Absolutamente. Foi  um

trabalho exaustivo,  mostrando peixes  locais,  o  pirarucu,  peixe-boi,

piranha, etc.

Então, gostaria de ressaltar e defender isso.
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Quanto  à  falta  de  contato,  de  interatividade  com  o

público,  temos  as  nossas  audiências  públicas,  que  sempre  foram

feitas, onde se procura ouvir a opinião pública. Então, também não

acha que seja essa uma das principais falhas da nossa TV Brasil e da

Empresa Brasileira de Comunicações. Mas de qualquer maneira, acho

positivo  que essas  críticas  venham, mas  como conselheiro,  queria

dizer isso que acabei de falar. Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Obrigado,  Conselheiro  Paulo.  Passo  a  palavra  para  a

Heloisa.

CONSELHEIRA  HELOISA  STARLING –  Eu,  mais  ou

menos, vou pensar no Guimarães Rosa: quase que nada não sei, mas

desconfio de muita coisa. Então, descartem o que for só confiança.

Eu acho que o relatório tem boas sugestões técnicas, no

entanto  eu  senti  falta  de  algumas  coisas  que  para  mim  seriam

importantes.  Eu  acho  que  é  um  trabalho  descritivo  e  muito

impressionista. Por quê? Falta-me exemplo, por exemplo, na leitura,

para  saber  –  e  por  isso  que  estou  dizendo  que  posso  estar

desconfiando das coisas – o que exatamente estamos falando como

conteúdo educativo.

Então,  na  hora  que  souber  o  que  é  um  conteúdo

educativo,  vou poder  avaliar.  Mônica,  me ajude se estiver  falando

muito bobagem.

Falta-me  essas  definições.  Então,  é  um  trabalho

descritivo. Todo trabalho foi descrever o que são os programas e de

forma impressionista.  Por exemplo, tem uma hora que fala assim:
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respeito à criança leva à sérias impondera. Não dá, eu acho que não

me ajuda a compreender o sentido do conteúdo do trabalho que a TV

Brasil precisa fazer. 

A outra questão que sinto falta é dizer o seguinte. Quer

dizer, eu gostaria de ter uma análise comparativa. Eu acho, Nelson, e

concordo com você, se nós quisermos de fato intervir nesse país, nós

vamos precisar até audiência. Então, eu acho que nossos programas

têm que ser comparados com o que tem de melhor; e tem que ter

uma discussão de conteúdo educativo para isso.

Acho  que  o  Igarapé,  gostaria  de  ter  uma  análise

comparativa com o Igarapé, por exemplo, com um programa similar

que seja muito bom. Mas gostaria que não fosse descritivo, que fosse

analítico, e que estivesse claro o que é o conteúdo educativo, que eu

acho  diferente  de  indicadores  de  qualidade,  que  é  diferente  de

catálogo  de  direitos.  Quando  eu  digo  que  o  garoto  tem  que  ser

estimulado com determinados valores republicanos como compaixão,

eu vou ter que explicar o que estou chamando de compaixão, senão

eu vou fazer a cabeça do menino.

Então, eu vou ter que explicar o que estou querendo dizer

com pensamento crítico. Se não cabe qualquer coisa. E não pode ser

qualquer coisa que caiba.

Da importância do trabalho,  eu senti  muita falta disso,

para  poder  ter  uma  avaliação  substantiva  de  como  que  a  gente

deveria  operar.  Acho  que  você,  Mônica,  pode  dizer  melhor  se  faz

sentido. Pode ser também uma coisa de historiador.

Só um parêntese. Eu posso até pensar que a Amazônia é

cenário.  Eu  acho  que  vou  precisar,  então,  de  dotar  de  conteúdo

histórico, cultural, mas seria bom ter essa relação precisa para que a

gente  possa  discutir  dentro  disso,  e  as  pessoas  que  fazem  o
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programa possam entender o conteúdo que estamos falando, e não

só a descrição do que está sendo feito.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Muito obrigado, Heloisa. Passo para a Mônica e depois o

Vagner.

A SRA. MÔNICA GARDELLI FRANCO (Representante do

Ministro da Educação) – Boa tarde a todos. Na verdade, eu tenho

algumas perguntas para fazer antes de fazer meus comentários. Se

houve  alguma intenção  de  o  Ministério  da  Educação  não  ter  sido

consultado ou não aparecer no estudo de vocês, porque inclusive o

Ministério da Educação tem um canal da educação que é a TV Escola.

Se houve algum critério,  alguma orientação, eu não acredito,  mas

enfim se houve algum critério para que a discussão sobre conteúdo

educativo que está sendo feita no Ministério da Educação, via seus

portais de conteúdo ou a própria TV Escola, elas não estivessem no

bojo da definição dos parâmetros de qualidade. Eu queria primeiro

que me respondessem e aí, depois, eu faço os comentários, porque

acho que tem muito a ver (...) ((problemas na gravação)).

Só a partir do que está sendo chamado de educativo, que

a gente pode fazer uma análise de se aquele conteúdo é educativo ou

não.  E,  às  vezes,  há  uma  confusão,  quando  a  gente  chama  de

conteúdo educativo,  porque aí  quer  dizer  que,  nesse  caso,  da  TV

Brasil,  não  é  o  conteúdo  escolar.  O  conteúdo  que  tem  uma

característica mais de escolarização, ele é um conteúdo educativo, no

entanto com uma vertente mais de escolarização. E aí, tentando ler

no material, eu vi que há uma referência à relação... Eu falei, não, é

conteúdo  educativo  daquilo  que  não  é  conteúdo  no  processo  de



34

escolarização. Também não é didático propriamente dito. Mas há uma

referência a ações curriculares.

Então, só para entender, porque aí eu consigo dar uma

contribuição. Eu não sei se o estudo acabou, se vi continuar. Para

podermos ver o que é possível aproveitar, de fato, como o que está

proposto  aqui,  Panorama  e  Parâmetros  de  Qualidade  para  a

Programação Educativa Brasileira.

Então, como é que a gente pode extrair daqui elementos

ou  buscar  outros  elementos  para  fazer  esse  recorte,  dentro  da

programação da TV Brasil, para dar um caráter mais educativo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Vagner Tiso.

CONSELHEIRO  VAGNER  TISO –  OK.  Parabéns  pela

explanação.  Muito  útil.  Villa-Lobos  colocou  música  e  cantou

Filarmônica nas escolas. Isso infelizmente acabou, mas era da maior

utilidade para formação do gosto pela boa música. Há um enxame de

música de péssima qualidade nas televisões. Temos que mostrar para

as crianças música de alta qualidade, para formação do gosto musical

principalmente. Villa-Lobos, falando de Floresta Amazônica, ele tem

uma peça, Floresta da Amazônia, e a obra dele é toda baseada nos

grandes rios, nas grandes florestas do Brasil. Ele tem a peça mais

bonita, que é o Uirapuru, onde ele mostra o canto do Uirapuru, nos

clarinetes. Isso seria espetacular, as crianças conhecerem o canto do

Uirapuru por uma grande orquestra. Para terminar,  acho que seria

muito  mais  útil  do  que  ouvir  o  Michel  Teló  tocando Acordeom no

Fantástico. Só isso.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas o senhor assiste a Michel Teló? Ana Veloso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

–  Boa  tarde  a  todos  e  todas.  Primeiro  eu  também  gostaria  de

parabenizar pelo estudo, pela apresentação do relatório, mas minha

tendência é concordar com o que a Conselheira Heloisa, em relação à

falta.  Logicamente  que  a  gente  sente  em  ter  uma  definição  ou

algumas  definições  mais  teóricas,  talvez,  conceituais,  aqui  no

relatório,  para  os  parâmetros.  Penso  que  o  relatório  tem  muitos

elementos interessantes sobre os programas que a gente apresenta.

Inclusive,  eu  estava  conversando  com  a  Conselheira  Ema,  que  a

gente vai se debruçar sobre o relatório para produzir, talvez, alguns

projetos de resolução do conselho,  em cima de algumas questões

fundamentais  que  a  gente  percebe  no  relatório  e  que  a  gente

também já tinha observado. Não de forma sistematizada e feito uma

pesquisa, obviamente, mas quando a gente assiste a programação.

E  aí  eu  gostaria  de  fazer  uma  pergunta  para  a

pesquisadora, para a Márcia, que dialogou com a gente de forma tão

produtiva,  quando  eu  percebo  aqui  que  há  programas  que  foram

analisados  e,  dentro  dos  critérios,  eles  aparecem  com  alguns

questionamentos interessantes, sobre a questão da não coerência e

parcialmente coerente. Esses dois programas que vou citar, Um Verão

Qualquer  e  o  Carcu.  Gostaria  que  se  pudessem,  colocar  as

observações  sobre  os  dois  programas  e  aí  também  saber,

obviamente,  se  os  dois  programas  permanecem  na  grade  de

programação  da  EBC.  É  interessante  que  a  gente  desse  uma

observação em cima deles, por conta de alguns critérios que foram

elencados  pela  pesquisa,  de  qualidade,  que  considero  que  são
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critérios bastante pertinentes, que vocês sistematizaram, e que esses

dois  programas,  pelo  relatório  que  vocês  apresentam,  eles  não

apresentam de forma efetiva esses critérios, não se enquadram nos

critérios de qualidade para uma emissora pública.

Então, gostaria que explicassem, aprofundassem para que

a gente tivesse esses elementos. E aí eu fico, também, à disposição

para discutirmos e aprofundarmos mais.

Concordo que tem que ser feito um estudo de recepção;

acho que a pesquisa aponta para uma questão fundamental; também

concordo  com  o  seminário,  que  precisamos  fazer;  e  tem  outras

observações  que  colocaram  nas  conclusões  que  considero  muito

pertinentes. 

Mas também me somo a outros conselheiros que fizeram

algumas  perguntas  com relação  à  questão  dos  conceitos  e  tal,  e

inclusive a colega do Ministério da Educação. Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Eliane.

CONSELHEIRA  ELIANE  GONÇALVES –  Boa  tarde  a

todos e a todas. Não sei se vou antecipar uma resposta da Márcia,

mas acho que a recomendação de definir parâmetros pode ser até

uma resposta a este questionamento que está sendo colocado. Então,

acho que é importante a definição de parâmetros, tendo em vista

essa discussão aqui do seminário.

E  queria  colocar,  chamar  atenção  para  algumas

recomendações, assim como chama a Ana, que já podem se tornar

concretas. Acho muito legal a avaliação de cada um dos programas, a
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avaliação concreta dos programas, que elas apresentam problemas

que precisam de soluções. 

Essa  questão  do  relacionamento  com as  redes,  a  rede

social, a transmídia, acho que é um esforço que temos que enfrentar

aqui dentro da EBC e ele precisa reformar, acho que numa futura

deliberação  aqui  do  conselho.  É  mais  complexo  e  então  podemos

avaliar mais à frente, como resolução, para que isso se encaminhe.

Mas tem questões aqui, nas conclusões, que acho muito

importantes  e  que  poderiam  contribuir  para  uma  televisão  mais

participativa,  como,  por  exemplo,  dar  maior  destaque  para  a

Ouvidoria.  Eu admiro muito o trabalho da Joseti  e  queria  que ela

trabalhasse muito mais. Então, acho que o programa da Ouvidoria....

Por  exemplo,  uma proposta  simples  seria  que  todos  os  pitchings,

coproduções, produções internas tivessem lá a divulgação do e-mail

do  contato  da  Ouvidoria.  E  isso  não  é  uma  recomendação  muito

complexa de se fazer, colocar aqui em algum momento, aumentar a

inserção, a divulgação desse e-mail. É uma demanda, inclusive, que

já foi feita e coloca aqui dentro deste conselho, e que este relatório

reitera a importância dessa demanda.

A consulta popular, também é algo que é fundamental, é

falar com o patrão. A gente tem que aproximar cada vez mais com o

patrão, e o patrão é o público.

E dentro deste conceito, outra recomendação que já tinha

sido feita e colocada aqui em outras discussões sobre essa questão

das pesquisas, era o grupo focal, que já foi uma recomendação feita

pelo  conselho  curador,  de  que não  dá  para  ficarmos  avaliando  os

programas apenas pela audiência, mas que a gente precisa priorizar

aqueles que precisam ser submetidos para uma análise da recepção.

Então,  isso  precisa estar  incorporado dentro  da área de pesquisa,

para que a gente tenha retorno do que acontece, com as pessoas



38

estão recebendo essa informação. Acho que pode sair uma resolução,

uma recomendação já explícita da incorporação de avaliação grupo

focal de programas. Claro que não dá para fazer grupo focal de todos

os programas, mas isso é fácil se definirmos prioridades de avaliação.

E voltar lá no Carcu. Vou reiterar a fala da Ana Velloso,

em relação aos programas, à nossa faixa juvenil, que é sempre um

desafio.  O Carcu e Um Verão Qualquer,  inclusive, que o programa

avaliado aqui traz uma conotação negativa, a questão da religiosidade

no diálogo entre dois jovens. Há uma referência a macumba, como

uma prática menor, negativa. Enfim, acho que a faixa juvenil é um

problema  aqui  dentro,  a  gente  não  consegue,  é  um  público

fundamental – já discutimos isso -, é fundamental conseguir ganhar

os jovens para a TV Brasil, para a EBC, e toda vez é onde patinamos.

Então, volta aqui essa questão, continuamos com esse problema.

Em  relação  ao  restante  dos  relatórios,  na  análise

individual  de  cada  programa,  me  chama  atenção  a  repetição  da

seguinte  expressão:  nenhuma  novidade,  nenhuma  novidade,

nenhuma  novidade  em  formato,  nenhuma  novidade  em

apresentação.  Acho  que  é  outro  desfaio  que  temos  que  encarar

enquanto EBC, que é um espaço que deve ser voltado para a ousadia,

para a inovação e para novas linguagens. Então, ver essa frase, que

tive repetida, acho que é marcante, e acho que é um ganho, acho

importante aproveitar isso desse relatório.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Rita.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE – Eu quero

colocar é complementando as falas. Primeiro cumprimentar a Márcia
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e o Marcos pelo trabalho. Acho que é o início de um trabalho para o

conselho,  os  subsídios  que foram apresentados  aqui  para  a  gente

poder trabalhar as contribuições para a empresa.

A  proposta  de  critérios  que  servissem,  ao  final,  como

recomendação que o conselho fizesse,  foram feitas inclusive numa

reunião dos pesquisadores com a Câmara; e são critérios, eu acho,

bastante ricos e abrangentes, e terão que ser objeto de um trabalho

futuro não só da Câmara de Infância e Juventude, pois está tendo

uma reformulação da Câmara, mas para não restringir o educativo à

infância e juventude.

Aí tem a Câmara de Programação e Plataformas, que eu

acho que teria que assumir esse trabalho para os desdobramentos,

que pode-se transformar em resolução.

Queria,  também,  me  somar  às  questões  que  foram

colocadas aqui com relação ás referências para tudo isso, porque são

critérios ricos, e também há uma menção de uma coisa que a gente

discutiu no processo de diálogo com a Márcia. A gente está partindo

de  qual  referência,  de  qual  marco  acadêmico  de  pesquisa  e  foi

colocado  Jean  Piaget,  Vigotsky  e  Genkys, três  referências,  mas  a

gente  não  encontra  no  trabalho  a  vinculação.  Então,  estamos

partindo desse conceito para estar chegando aos critérios.

Então,  acho  que  essa  formulação  poderia  ter  sido

complementar,  para a  gente saber  de onde está partindo,  de que

conceitos, de que referências. 

Agora, acho que é uma questão para a Câmara trazer.

Tem critérios aqui altamente valiosos. Acho que a consulta para os

licenciamentos  deve  ser  uma  prática  adotada,  acho  que  deve  se

expressar nos portais e tal.

É isso. E gostaria de dar parabéns a vocês. Obrigado.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, Rita. Conselheiro Martins, e depois a Conselheira

Rosane.

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO MARTINS –  Eu acho

que o trabalho foi razoavelmente bem apanhado. Não dá para avaliar,

porque é a primeira vez que estou vendo. Mas o que eu sinto é um

trabalho, uma espécie de planejamento tático da EBC, onde se lista

uma série de indicadores. Porém, como nós fazemos, dentro da nossa

empresa,  ou  se  faz  em  várias  empresas,  todas  essas  propostas

táticas,  porque  não  adianta  dizer  precisamos  de  investimento  na

viabilização de redes, processos etc. e tal. Qual as ações que têm que

ser feitas para alcançar isso? Qual é o pessoal que precisa encaixar aí

dentro  para  alcançar?  Qual  o  custo  vai  implicar  isso?  Que

investimento  precisa  ser  feito?  E,  depois,  avaliar  os  resultados.

Senão, tudo isso aqui vira uma bela carta de intenções.

Sempre digo  que planejamento  tático  e  estratégico,  se

não for quantificado, não funciona. Acho que está muito bem feito. Eu

já  disse  não  entendo  de  televisão,  apenas  estou  vendo  se  esses

indicadores... Ah, e ainda me esqueci: colocar o timing, quando que

eles têm que terminar.  Você coloca o número de ações, o pessoal

necessário,  o  custo,  o  investimento,  o  timing  e  avalia  depois  o

resultado. Aí,  doutor,  o negócio funciona.  Se não daqui a um ano

estamos falando a mesma coisa.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Por  isso  que  a  Marcopolo  é  a  Marcopolo.  Conselheira

Rosane.
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CONSELHEIRA  ROSANE  BERTOTTI –  Também

reconhecer a importância do trabalho que foi feito, e falar sobre três

questões  muito  rápidas.  Uma  delas  é  que  em  vários  outros

momentos, no conselho, quando a gente fala sobre a programação

geral do conselho, cita a falta de integração da produção da EBC. E

aqui reafirma novamente. Então, percebemos que não é só a partir

deste relatório. Isso é uma questão que a gente precisa encarar, não

sei se com este planejamento que está sendo marcado, mas é uma

questão que precisamos encarar com muita firmeza.

A outra questão, quando fala tanto no que diz respeito à

questão educativa, que a Heloisa falou, e vários outros conselheiros

falaram aqui, diz que obedece aos critérios de qualidade. Quais são,

também,  os  critérios  de  qualidade.  Não  só  sobre  a  questão  da

educação.

E, por último, eu fiquei pensando que, e inclusive foi o

primeiro objetivo pelo qual fiz minha inscrição, e fiquei pensando o

seguinte. Se o carro-chefe da EBC é o jornalismo, que é a nossa ação

principal, porque o jornalismo não foi escolhido para ser avaliado? Só

o Caminhos da Reportagem?

Foi avaliado em outra pesquisa? Foi? Tudo bem.

E a outra coisa. Acho importante pegarmos esse aspecto

da avaliação que foi feita, também comparando com os índices da

questão  da  audiência,  porque  queremos  fazer  uma  produção

diferente, uma produção pública, mas queremos também aumentar o

nosso índice de audiência. Então, se a gente depois puder fazer um

comparativo do índice de audiência, para ver também se corresponde

àquilo que achamos de qualidade educativa, de qualidade de critérios

também atinge o nosso índice de audiência.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Pois não?

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  MARTINS –

Complementando aquilo  que eu disse,  precisa,  além de tudo isso,

estabelecer as prioridades: número um, dois, três, quatro, cinco etc.

Também, senão não adianta. Fazer tudo ao mesmo tempo não dá.

Então, prioridades é necessário.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Alguém mais quer fazer alguma consideração? Eu tenho

uma dúvida, Márcia e Marcos. Vejo aqui no relatório de vocês que na

análise de cada programa, embaixo tem um link, ou endereço de um

link dizendo assim: episódio tal. Eu queria saber o universo que vocês

usaram,  então,  para  poder  analisar  cada  programa.  Por  exemplo,

Caminhos da Reportagem. Vocês assistiram a um episódio? Imagino

que não, mas queria que explicassem isso, por favor.

Ela falou dois? Eu queria saber esse universo, porque... 

Por favor.

Só  um  minutinho,  Márcia.  A  Joseti  quer  fazer  uma

intervenção. Pois não.

A SRA. JOSETI MARQUES DA CUNHA (Ouvidoria) – Eu

agradeço, porque como não sou conselheira não teria espaço nessa

oportunidade da discussão. Mas só para fazer uma observação aqui

no Carcu, porque se refere ao público na TV, um programa que eu
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dirigi – que não está mais no ar, está sendo preparada uma nova fase

– que criei e dirigi até dezembro de 2013. Então, aqui na descrição

diz que no programa nós fazemos referência, que era uma série de

sucesso, porque a Ouvidoria, toda vez que se terminava o programa

eles  pediam  repetição.  Não  temos  muita  variedade  de  programa

infanto-juvenil  e  esse  era  bem apreciado.  Então,  a  Ouvidoria,  na

obrigação de fazer avaliação crítica,  mas sem interferir  na decisão

dos diretores das áreas, então levamos o programa a estudantes de

nível médio de uma escola pública para que eles avaliassem; e na

verdade, o que vários disseram é que preferiam ver produções que

tivesse a cara deles, que falasse o universo deles.

Então,  falta  aqui  nesse  espaço,  quando  diz  que  é  um

contrassenso  entre  o  que  diz  a  cabeça  do  programa  e  o  que  os

estudantes disseram, gostaria de fazer um reparo, porque na verdade

a cabeça diz o que a Ouvidoria recebeu e foi avaliar in loco, numa

espécie  de  avaliação  de  qualitativo  junto  ao  público-alvo.  E  eles

disseram preferíamos  nos  ver  com o nosso  próprio  universo,  com

nossas próprias coisas, séries brasileiras.

Então,  só  um reparo a isso.  Obrigado e parabéns pelo

trabalho de exaustiva observação das nossas produções. Queria só

aproveitar para desejar sucesso à nova Diretora de Produção.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – OK. Acho que encerramos por aqui as considerações, pelo

menos num primeiro round. E passo a palavra para vocês, Márcia.

A  SRA.  MÁRCIA  STEIN –  Em  primeiro  lugar

agradecemos muito a interlocução tão inteligente, perspicaz, que só

nos desafia no melhor sentido.
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Eu vou procurar  brevemente,  porque estou entendendo

que nosso tempo está chegando ao limite, tentar responder até onde

eu tiver respostas, a todas as colocações que de alguma forma foram

questionamentos para nós.

A  primeira,  da  Myriam,  parabéns  também;  pelo  que

entendi está assumindo essa coprodução. 

Só reforçar, como a gente disse no início, que apesar das

críticas  pontuais  que  fizemos  em  algumas  questões  de  realização

técnica  do  Igarapé.  Reiteramos  o  que  você  disse,  achamos  uma

iniciativa  absolutamente  fundamental,  maravilhosa  em  termos  de

poder  apresentar  esse  diferencial  para  a  criança,  para  o  jovem

brasileiro a realidade amazônica. Com fizemos questão de dizer, como

projeto,  como  proposta,  como  iniciativa,  só  temos  parabéns  a

registrar, e desejamos vida longa ao projeto. O que fizemos, como

era o objetivo do trabalho,  foi  fazer uma análise crítica de alguns

pontos que a gente acha que podem ser revistos exatamente porque

acreditamos no vigor  e  desejamos a sobrevivência  do projeto  por

muito  tempo.  De  forma  nenhuma  questionamos  a  validade  da

proposta do programa.

Heloisa, sobre o questionamento de ter sentido falta da

definição do que é conteúdo educativo, queria só reler  o título da

pesquisa  e  reforçar  algumas  coisas  com  relação  ao  escopo  do

trabalho,  a  demanda,  a  encomenda que começamos apresentando

um pouco e peço desculpas se não fui muito clara ao explicitar esse

recorte.  Mas  me  parece  que  esse  recorte  é  resposta  para  seu

questionamento. 

O  título  do  trabalho:  Panorama  e  Parâmetros  de

Qualidade para a Programação Educativa na TV Brasileira. Justamente

tudo que a gente não quis, é proposital, não se encontrar de início,

no  trabalho,  uma  definição  do  que  seja  qualidade.  A  principal
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encomenda do trabalho é justamente a discussão do que é critério

para se definir qualidade. Começa o trabalho deixando claro, e pode

ser que a gente não tenha sido eficaz nisso, que essa é a grande

discussão hoje, o tamanho imenso do desafio de se definir o que é

qualidade, o que é critério de qualidade especialmente em termos de

conteúdo educativo. Quer dizer, qualidade é uma discussão eterna e

imensa. 

E sem querermos ter a pretensão de começar o trabalho

trazendo a nossa definição do que seja qualidade, a gente coloca em

discussão isso; nós levantamos três pontos, primeiro, como não está

claro – acho que justamente a demanda inicial, a encomenda foi essa

quando a Câmara nos faz a demanda da pesquisa é justamente dizer

não está claro, a gente sente incoerência entre os propósitos casa e a

grade de programação, mas não temos claro; e uma das primeiras

coisas que a gente aponta e conclui é que não há clareza mesmo nos

documentos  pesquisados  sobre  a  missão,  filosofia,  objetivos  e

propostas da casa, não há uma definição do que seja qualidade. A

gente  pensa  que  essa  definição  é  DNA  da  instituição,  quer  dizer,

quem tem que construir, quem tem que encontrar a própria definição

do que seja qualidade da programação, é a instituição, com ajuda do

conselho, enfim com a nossa ajuda no que pudermos. 

O que nós quisemos aqui, acreditando que seja essa a

nossa possibilidade, fomos até onde a gente acha que seria da nossa

competência  ir,  ajudar  a  apontar  caminhos,  parâmetros  como

dissemos,  que  ajudem  a  instituição  a  construir  os  próprios

parâmetros  e  a  própria  definição  do  que  seja  qualidade.  Nos

pareceria  muito  arrogante,  prepotente,  pouco  construtivista,  para

citar o Piaget, iniciar o trabalho com uma definição própria de um

tema  que  gera  debates  há  décadas,  desde  que  existe  mídia  de

massa,  desde  que  existe  televisão,  e  que  ainda  via  gerar  muito

debate.
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Então, a natureza, a essência do trabalho é justamente

contribuir  para  o  debate  que  possibilite  que  vocês,  nossos

interlocutores,  nossos demandantes do estudo,  que a gente possa

contribuir com nossas reflexões e com nossa análise; e fomos além

até deixando a sugestão de uma lista de parâmetros, de critérios, de

indicadores que ali está o que a gente considera a nossa definição do

que seja qualidade.  Mas não assim, olha, gente, qualidade é isso,

estamos trabalhando com essa definição. Não, estamos colocando a

veia exposta no sentido de dizer falta a construção sólida de uma

definição do que sejam critérios de qualidade, do que seja a própria

qualidade. E do que seja conteúdo educativo. A gente aponta essa

coisa  escorregadia,  essa  dificuldade  de  agarrar,  de  segurar  uma

definição  para  os  dois  conceitos;  a  gente  não  se  furta  a  debater

referências,  de  festivais,  de  outras  emissoras  que  também  estão

discutindo isso, cada um tem a sua, de especialistas. No final a gente

aponta alguma coisa nesse sentido. E vamos buscar especialistas que

também trabalham buscando isso, nessa caça de uma definição, de

conseguir  concretizar  essa  definição.  E  a  gente  acha  que  fomos,

assim,  além,  não  no  sentido  de  melhor  qualidade,  mas  além  no

sentido de tomar cuidado, em vez de cristalizar que educativo é isso

de qualidade é isso, então, colocamos, olha, as pessoas por aí – não

quaisquer  pessoas,  os  principais  festivais,  gente  que  trabalha

exatamente a análise, julgamento e categorização de qualidade na

TV, que são os prêmios – elas partem desses princípios para julgar

qualidade.

Achamos  que  é  um  caminho.  O  que  coincide  nesses

estudos  todos  é  isso.  Então  aqui  temos  um farol,  o  pessoal  está

apontando para essas tendências. Para além disso, a TV ainda não

tem  esses  critérios,  precisa  ter;  o  que  a  TV  tem  é  objetivos  e

princípios. Então, vamos caminhar para uma lista de qualidade, de

critérios de qualidade? A gente propõe pegar esse pessoal todo que
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estudamos, propõe ouvir nossos interlocutores que estão estudando e

produzindo conteúdo nessa área e constrói uma lista de indicadores.

Agora, o trabalho de definir, que definição de conteúdo educativo e

que definição de conteúdo de qualidade,  desculpem se havia essa

expectativa  e  a  gente  faltou.  Mas  entendemos,  claramente,  na

proposta que essa é uma tarefa  da casa,  que isso é um trabalho

interno. Estamos aqui para apoiar vocês, com nossa humilde análise

e com a nossa humilde iniciativa de apontar parâmetros. O que a

gente  pensa  que  é  o  escopo  desse  estudo  é  isso,  a  partir  dessa

análise,  com  alguns  dos  conselheiros  falaram,  começa  agora  o

trabalho de vocês.  Quer  dizer,  o que a gente fez  foi  provocar,  foi

embasar com análise de conteúdo, e embasar com alguns parâmetros

teóricos, embasar com experiência de profissionais da área, caminhos

que achamos que vão ajudar bastante vocês a construírem, aí, sim,

os  próprios  critérios  da  EBC,  do  que  seja  objetivo  de  uma

programação educativa, e do que seja critérios de qualidade, os de

vocês, em comparação com os que existem por aí. 

Não sei se respondi. Espero que sim.

Pois não?

CONSELHEIRA HELOISA STARLING – Deixa eu dizer

uma  coisa.  Eu  não  quero  que  você  defina  para  a  EBC  qual  é  o

conteúdo educativo dela.  Eu queria  entender  qual  quer  você usou

para me dar o norte, para me embasar. É isso que eu acho que falta

no  seu  trabalho.  Entre  as  coisas  que  eu  acho  que  falta  no  seu

trabalho,  falta  você  esclarecer  a  partir  de  que  definição  de  que

conteúdo educativo e tal, que você fez os seus indicadores, que você

me deu o norte, que você me embasou. Era isso que eu queria. Quem

vai definir o conteúdo da TV Educativa é a TV Educativa, mas para eu
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poder dialogar com você, eu teria que conhecer os seus. Foi essa a

minha questão.

A SRA. MÁRCIA STEIN – OK. E com o maior respeito à

sua discordância, enfim, eu acredito que o que a gente fez foi mostrar

exatamente o raio-x de onde fomos buscar esses critérios. Eu mostrei

o que eu considero qualidade, quando eu parto de mostrar o que é

qualidade para o Prêmio (...), o que é qualidade do Prêmio Japão, o

que  é  qualidade  para  alguns  prêmios  importantes  da  mídia  de

conteúdo com foco mais  educacional  no mundo,  e  concordar  com

alguns deles, e ir além deles, partindo dos nossos. Quer dizer, eu fui

ouvir especialistas,  fui  ouvir  premiadores, instituições premiadoras.

Ali está o DNA do que é, para mim, a definição de qualidade. É o que

está  sendo  praticado.  Com  muitos  deles  eu  concordo  e  a  gente

incorporou  à  nossa  lista,  e  outros  eu  acho  que  faltam,  e  então

acrescentamos. Depois disso, fui de novo ouvir as pessoas, para não

ficar uma coisa, com eu disse, de nossa opinião pessoal. E aí, pessoal

que é historiador, educador, produtor de mídia, como que vocês veem

essa nossa listagem de critérios? Acho bom, falta isso, sobra aquilo.

Então, o processo todo do trabalho foi uma construção,

exatamente de qual é a nossa opinião sobre o que é conteúdo de

qualidade.  Aquela  lista  de  parâmetros  deixa  muito  claro  qual  é  a

nossa concepção do que é qualidade. 

Mas,  enfim,  respeito  que  você  talvez  esperasse  ou

demandasse uma outra coisa. Acho válido. OK.

Cara  Mônica.  Tenho  o  maior  carinho  pela  TV  Escola.

Estava aqui quando era TVE, ainda no início da TV Escola eu fazia

parte  da  equipe  do  Salto  para  o  Futuro,  participei  do  início  das

produções e, inclusive, colaborei com a TV Escola e tenho a maior
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admiração pelo projeto. Respondendo ao seu estranhamento da TV

Escola  não  estar,  também,  de  novo,  respeito  o  estranhamento  e

talvez a gente até pudesse ter incluído a TV Escola. Mas, também,

critérios claros. Na encomenda feita pela Câmara, pelo Daniel, pela

equipe que nos  contratou,  acho que havia...  Aliás,  respondendo a

vários  questionamentos  de  vocês,  claro  que  falta  muita  coisa  no

estudo, pois foi um estudo que levou 8 meses, que ele tinha, desde

já, e talvez aí tenha sido o nosso erro, devíamos ter deixado muito

explícito, como muitos trabalhos acadêmicos fazem, o que não está

nos propósitos do trabalho, que não cabia. Nos oitos meses que a

gente tinha, muita coisa nós queríamos ter tido mais tempo, mais

possibilidade de aprofundar, mas tivemos que fazer escolhas difíceis,

partindo  de  alguns  critérios;  e  isso  tudo  foi  combinado  e

acompanhado pela Câmara.

Então,  a  gente  gostaria  de  ter  visto  muito  mais  da

programação que a gente teve tempo para ver,  mas foi  o que foi

possível. E talvez a gente devesse ter dedicado um capítulo para dizer

porque esses recortes, porque o que não está aqui, não está aqui.

Então, assumo isso como uma falha nossa, que quem sabe, havendo

oportunidade, possamos reparar e incluir no trabalho.

A escolha de quais canais a gente escolheria, de que a

gente selecionaria, a decisão, passou por um critério que eu acho que

mencionei em algum momento. O nosso foco não era programação

educativa explícita, no sentido de mais didático ou mais escolar ou

mais  voltada  para  objetivos  didático-escolares  ou  curriculares.  A

pedido mesmo, pois a encomenda era essa. 

Das TVs públicas, comunitárias, enfim TVs de cunho não

assumidamente didático ou escolar, ou comprometida com propósitos

curriculares, é que íamos fazer um painel do caráter educativo das

TVs  não  educativas,  das  TVs  que  o  cidadão  assiste  fora  dos
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propósitos escolares. Só por isso. Seria o maior prazer ter incluído a

TV Escola nesse estudo, e quem sabe numa próxima oportunidade

façamos um mais abrangente e passa a incorporar uma análise desse

projeto que eu, sinceramente, acho espetacular, da maior relevância

no cenário de produção de conteúdo educativo brasileiro, referência,

inclusive, de grade de programação para gente que trabalha na área,

em muitas coisas.

Mais uma vez, parabéns. E espero ter justificado a não

entrada da TV Escola nesse momento.

Aí vem a questão dos programas, que o Marcos vai falar.

O SR. MARCOS TAVARES – A conselheira pediu mais

informações sobre o Carcu e o Verão Qualquer. Voltando, essa tabela

pegava os princípios e objetivos listados pela EBC, e tanto um quanto

o outro – um é uma série, que os senhores conhecem, uma série

infanto-juvenil produzida no Chile, o Carcu, e a outra, francesa. São

séries voltadas para a infância e juventude? São. A questão é que

está  ali  parcialmente  incoerente  porque  um  dos  princípios  é  que

qualquer produção voltada para a infância e juventude, segundo os

princípios e objetivos da EBC, deveria ir além do puro entretenimento

e numa avaliação nossa, a partir de todos, como a Márcia acabou de

falar, dos princípios dos prêmios dos festivais etc., partindo disso a

gente considerou que essas séries – e não estamos aqui falando da

qualidade técnica, estamos falando do conteúdo – elas, em muitas

vezes, em alguns episódios, fica no puro entretenimento. A própria

Conselheira perguntou se esses dois programas continuam na grade.

Eu não sei informar, e também gostaria de saber. Até então, quando

estávamos  fazendo,  elas  estavam.  Isso  foi  em  julho,  se  não  me

engano.
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A  impressão  que  dá  é  que  ela  fica  na  questão  do

entretenimento  e  não  desenvolve  uma  linha  de  raciocínio,  não

desenvolve  questões  que  numa  TV  pública,  uma  TV  educativa,

poderia,  ao  avaliar,  ao  fazer  uma aquisição  de  uma programação

infanto-juvenil, deveria também pensar nisso. O Carcu, embora possa

ser  uma  grande  audiência  –  voltando  à  questão  se  queremos

audiência ou não só quer audiência, mas nesse aspecto, a nosso ver

ela fica aquém, só na questão do entretenimento, ou seja, não traz

outros contextos, não contribui de uma forma mais complexa nessas

questões  como  cidadania,  formação  etc.  É  uma  série  que,  na

verdade,  os  jovens  querem  ganhar  fundos  para  uma  festa  de

formatura, ou seja, tem um envolvimento com jovens, sem dúvida

nenhuma, questão de festa, de formatura, final de ano, ou seja, não

está  desassociada  do  contexto  dos  jovens  de  hoje  em  dia,  pois

qualquer jovem hoje em dia tem essa questão. Só que nesse aspecto

a gente fica pensando: é só para isso? A escola, de certa forma, ela

aparece de uma forma estereotipada, uma forma caricata. É nesse

sentido  que  nós  colocamos  que  ela  não  vai  além  do  puro

entretenimento.

A questão que a outra conselheira levantou, do Público na

TV, e é uma pena esse programa ter acabado, porque acho que esse

programa –  e  aí  estou  falando  do  Marcos  como cidadão  –  é  um

programa  que  na  verdade  a  gente  se  vê,  porque  é  o  público

interagindo, são as respostas da Ouvidoria. Então, é a chance em que

eu,  como  cidadão,  vejo  que  outros  cidadãos  estão  vendo  da

programação. Acho superbacana. Talvez o texto, conselheira, esteja

truncado nesse caso que a senhora falou. Essa observação foi  até

minha, como cidadão me passou essa impressão, um contrassenso,

porque tem realmente essa fala da Ouvidoria, que é um programa

que é bem visto, é um programa que pede para ser repetido, OK. Mas

quando tem lá, e é uma matéria jornalística de certa forma, dentro
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da programação, quando a matéria vai lá e exibe para aqueles alunos

– não me lembro de quais escolas, não sei se só do Rio – de certa

forma, aqueles alunos acabam, e pode ter sido problema de edição

jornalística, acabam falando que eles acham aquela infantil e acham

que teria que ter alguma coisa mais deles, ou eles queriam se ver

mais na programação.

Talvez  a  edição  jornalística  do  que  foi  ao  ar,  dê  essa

sensação  de  contrassenso,  porque se  é  um programa que é  bem

visto, que é pedido para ser repetido, que tem grande audiência, mas

aí quando você ouve os alunos, eles dizem que queriam se ver mais

ou dizem que aquele programa é um pouco infantil, ou que queriam

histórias  mais  sérias  e  não  sei  mais  o  que,  aí  dá  mesmo  essa

impressão,  para  quem está  assistindo  dentro  de  casa,  que  é  um

contrassenso.  A fala  não  está  muito  de  acordo com a  fala  que a

Ouvidoria  traz.  Não  estou  dizendo  que  a  Ouvidoria  está  trazendo

informações não fidedignas, e não estou dizendo que as informações

dos  alunos  estão  também  contraditórias.  Mas  não  houve  esse

casamento nessa produção da matéria, falando do programa.

E com a questão do Verão Qualquer, ele vai na mesma

linha  de raciocínio  do  Carcu.  E  essa  questão  da  referência,  entre

aspas, da questão da macumba, e do negativo para a questão da

religião, é que realmente esse episódio, em si, ele traz uma cena em

que tem essa  conotação,  digamos  assim,  negativa  da  questão  da

religião,  entre  dois  jovens  que  estão  discutindo  na  beira  de  uma

piscina. Aqui está o link para vocês assistirem.

Isso tem a ver com o que a gente colocou lá no final, que

talvez,  e  lógico,  quando  você  participa  de  uma  análise  de  uma

aquisição, vamos adquirir um programa, às vezes não é cabível ou

não tempo hábil, de a pessoa assistir a todos os episódios. Muitas

vezes  você  vê  um ou dois  episódios,  lê  a  sinopse do  episódio,  e
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resolve comprar aquela programação. Por isso que talvez possa ter

algum episódio que tenha uma cena tal que talvez não se enquadra;

muitas  vezes  o  Departamento  de  Aquisição  não  vê  tudo.  Isso  é

compreensível.  Mas  daí  a  nossa  proposta,  quem sabe,  uma  coisa

ousada,  uma  coisa  inovadora,  uma  coisa  transparente,  o

Departamento  de  Aquisição  faz  uma  pré-seleção  de  programas,

coloca isso no site, estimula a participação pública, traz a sinopse,

existe alguns trailers e chama a população também para participar da

escola,  que  é  difícil,  sem  dúvida  nenhuma,  e  ainda  mais  numa

produção voltada para a infância e juventude.

Não sei se dei conta das respostas.

A SRA. MÁRCIA STEIN – No mais, outros comentários,

que  achei  bastante  interessantes,  mas  que  não  identifiquei

propriamente como perguntas ou questionamentos para nós, ficou só

pendentes duas respostas.  A Ana,  quando pergunta o universo da

pesquisa. De novo, mais uma vez, foi uma escolha circunscrita por

determinantes de tempo, critérios; chegamos a pensar, na hora que

definimos com a Câmara qual seria o nosso universo para a amostra,

chegamos a pensar se o recorte seria um mês da programação, uma

semana da programação e aí vários episódios, e chegamos juntos à

conclusão, com ao aval da câmara, que não havia tempo para fazer

isso, com a profundidade que se queria nas análises e optou-se por

assistir número maior de programas, mas assistindo um episódio de

cada um e foi onde chegamos a esses dezoito. Então, os links, sim

correspondem a um episódio assistido, como amostra, de cada um

desses  programas.  Muito  mais  uma  análise  comparativa  entre

formatos,  composição  de  grades.  Certamente  cada  escolha  tem

ganhos  e  perdas,  quer  dizer,  perdemos  a  ideia  de  comparar  um

programa consigo mesmo no sentido de ter vários episódios de um
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mesmo programa, mas ganhamos outras coisas, que essa opção foi

simplesmente isso, uma escolha. Talvez não tenha sido a melhor, mas

enfim foi a que nos pareceu mais adequada como grupo, na hora de

decidir.

Como  eu  disse,  chegamos  a  ter  o  rádio  antes,  depois

tiramos,  exatamente  por  opções  de  aprofundar  determinados

aspectos, sabendo que íamos perder outros.

E, finalmente, no comentário da Rita. Rita, eu vou te dar

razão. A questão de apontarmos alguns referenciais teóricos, talvez

tenhamos ficado devendo, no sentido do... Para mim fica claro, mas

não está explícito no texto,  que as referências Jenkys,  Vigotsky e

Piaget,  que eu aponto, falo brevemente sobre o que cada um me

interessa  como  referência,  o  construtivismo,  e  para  Vigotsky  a

importância das interações sociais, da participação das pessoas na

produção; o Jenkys,  enfim, a questão da cultura da convergência,

que ele analisa e que aponta para essa questão da interatividade, de

um espectador menos passivo. São referências muito claras para mim

e que estão diluídas, como referência, no trabalho como um todo.

Talvez eu tenha pecado em não explicitar para o meu leitor, como um

tópico, enfim, uma unidade, um capítulo mais alongado, porque só

dou uma passada rápida ali, em mais profundidade, de que maneira

cada  um desses  teóricos  que  eu  cito,  está  presente  no  trabalho.

Talvez um capítulo ali de metodologia, de referenciais teóricos tenha

ficado faltando. Se for o caso, se a equipe, enfim, o conselho achar

por  bem  e  nos  dar  um  tempo  para  complementar  o  trabalho

aumentando as explicações nesse sentido, eu me coloco à disposição

reconhecendo que isso talvez tenha ficado faltando mesmo.

É isso.  Espero ter  respondido,  pelo  menos dado algum

tipo  de  retorno  aos  comentários  de  vocês.  No  mais,  todos

comentários interessantíssimos, enfim, Eliane, Vagner,  Ana, Rosa e
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José, mas que eu não entendi como perguntas ou questionamentos e

se houver mais alguma dúvida ou esclarecimento a fazer, estamos

por aqui.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Muito obrigado, Márcia e Marcos. Eu ia te provocar, mas

você já se antecipou. Você foi muito gentil em se colocar à disposição

para fazer uma revisão dessas nossas conversas, nesse diálogo com

os conselheiros.

A SRA. MÁRCIA STEIN –  E acrescentar  um ou outro

ponto que tenha ficado faltando, e a partir das críticas de vocês. Sem

dúvida, estamos à disposição.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Está bem. Então, eu acho que não preciso te provocar, você

já se dispôs a fazer isso. Márcia, isso é uma praxe, na verdade, não é

só com você. É um diálogo que o conselho tem e já teve com outros

autores de pesquisa. Faz parte do nosso trabalho aqui.

Eu agradeço muitíssimo.  Consulto se algum conselheiro

ainda quer fazer alguma consideração, para libera-los. Acho que é

isso, acho que já conversamos.

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor-Geral)  –  Seria

possível  fazer  um rápido apontamento,  ou seria  impertinente  pelo

tempo.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sobre a pesquisa?

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor-Geral)  –  Algumas

perguntas ficaram sem resposta e eu poderia dar, se for possível. A

partir do debate surgiram algumas perguntas, programas que estão

na grade ou não estão etc. e tal.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sim, claro. Rapidinho.

O SR.  EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral)  –  Eu  fiquei

muito satisfeito, e a gente fica, quando a crítica é mais ou menos no

sentido em que a gente também vê. Principalmente, a mais forte que

eu senti,  no estudo como um todo, foi de apontar necessidade de

interação entre todas as mídias e das mídias com o público, e nesse

sentido a EBC foi reorganizada em torno de conteúdo, deixou de fazer

televisão, rádio e web, para partir de 2012 e até agora se reorganizar

em torno de produção, jornalismo e programação para entrega em

todos os outlets. Eu dou um exemplo até que não é exatamente de

interação, mas é de como as coisas demoram para mudar. A TV Brasil

internacional nunca passou um filme brasileiro, porque os contratos

não  eram pensados  para  isso.  A  partir  de  primeiro  de  dezembro

agora, há dois anos, ao começar a reformular o modo de contratação,

agora temos estoque para transmitir filmes brasileiros na TV Brasil, a

partir  de agora,  com a mudança de programação,  com ajustes,  a

partir de primeiro de dezembro.
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Essa é uma constatação que fazemos há algum tempo, e

que por causa da necessidade de modificação de contratos, vamos

fazendo até que as coisas sejam possíveis de ser resolvidas.

Necessidade  de  discutir  formatos  e  a  regionalização,

concordamos  plenamente,  tanto  que  há  dois  anos  trabalhamos

intensamente,  e  o  Conselheiro  Mário,  e  o  Secretário  Audiovisual

esteve conosco  semana  passada,  e  finalmente  conseguimos  andar

com a linha para produção de conteúdos voltados para TV pública, do

Fundo Setorial Audiovisual, uma construção, repito, de dois anos, que

tivemos o primeiro seminário de conteúdos semana passada, em que

reunimos as emissoras públicas, para que elas debatam que tipo de

conteúdo  devemos  trazer.  E,  fundamentalmente,  inegavelmente,

indiscutivelmente, o que todo mundo quer ver produzido é infantil e

infanto-juvenil.  Uma  reclamação  que  é  constante,  no  conselho,  e

temos  uma  dificuldade  de,  de  novo,  peças  já  adquiridas,  temos

contratos de exibição de três anos, muitas vezes, porque se alongam

ao longo de repetições que são possíveis.

E respondendo objetivamente, o Verão Qualquer não vai

mais ao ar.

E o Carcu, eu não sei dizer se nessa semana ou nesse

mês, ele está no ar,  porque eles entram e saem, mas já há uma

decisão  do  Comitê  de  Programação,  a  partir  de  provocações  do

conselho, de retirar esses live actions do ar. Agora, não dá para ser

amanhã, porque temos que prospectar mercados. Não tem produção

brasileira em quantidade, tanto que vamos ao Fundo do Audiovisual,

para, olha, precisamos desse tipo de coisas. Dois anos para construir,

e  ainda  mais  um  período  para  produzir,  e  estamos  esperando

produções  nessa  linha  para  o  fim  do  ano,  porque  não  podemos

desassistir, na nossa opinião, o público infanto-juvenil. Mas como eu

faço essa troca? O carro tem que continuar.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Posso dar uma sugestão, Eduardo?

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Pois não.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Posso  sugerir  um programa que  você  poderia  comprar:

Confissões de Adolescente. Podia ser.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Não passa

mais  na  TV.  É  difícil  de  passar  por  causa  do  formato.  Ela  fica

quadradinha na tela, porque foi grava em analógico. Está vendo como

não é fácil?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas tem.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Se ela foi

gravada  em  analógico,  para  repassar  agora  a  partir  de  dois  de

dezembro, programação em full HD, vai ser notada a diferença.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Vamos  produzir  uma  Confissões  de  Adolescente,  quem

sabe?
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O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – É tudo que

eu quero. Estamos criando os mecanismos para. Isso vi no sentido

das ponderações que estão sendo feitas.

Com  relação  a  isso,  temos  que  continuar  fazendo

aquisições  de  material  internacional,  porque  se  não  vai  furar  a

programação infanto-juvenil. Agora, a gente colocou um foco especial

em produções voltadas para ciência e tecnologia. Já existe no mundo

e estamos começando a adquirir algumas coisas, também na própria

produção brasileira começa a aparecer. Tem até uma interessante que

a gente tentou ver lá atrás fazer na TV Brasil, sendo feita – está nos

jornais  de  hoje  -  pela  produção  independente.  Televisão  a  cabo,

vamos conseguir trazer para a televisão aberta, esse especificamente,

em algum tempo, e outros do gênero também. 

Mas  também  é  uma  preocupação  nossa,  e  já  é  uma

constatação, o conselho curador não quer esse tipo de programação,

apesar de muitas vezes, quando tiramos ela do ar, ou quando elas

terminam,  o  número  de  reclamações  ser  grande.  Mas  é  uma

constatação  e  está  sendo  providenciado.  Infelizmente  não  com  o

tempo que algumas necessidades surgem.

Com relação à interatividade, acho muito interessante a

interatividade propriamente. Tanto achamos isso importante, que a

gente  desenvolve,  hoje  em  dia,  dentro  da  EBC,  um  sistema  de

interatividade, que vou chamar de próprio, para a televisão digital,

que é o Brasil 4D – Projeto Brasil 4D, que está sendo discutida há

bastante tempo internamente, também sendo discutido no governo. É

a interatividade pela televisão, não apenas pela internet, para dar o

ginga à aquela utilização que foi discutida lá atrás. Foi quando um

dos motivos pelos quais, o sistema nipo-brasileiro foi implementado,

foi a adaptação dessa linguagem, que a gente precisa utilizar.
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E só para fechar, com relação à sugestão de indicadores e

critérios,  no  ano  passado,  no  nosso  Seminário  de  Diretrizes  de

Programação,  o  conselho  curador  acompanhou  também,  fizemos

exatamente esse primeiro desenho. Agora é preciso rechear, e acho

que temos feito  isso  esse  ano;  e  esse  trabalho vai  ajudar  muito,

porque ele já tem elencada uma série de critérios, e vamos colocar lá

o  que  é  relevância.  Ah,  vamos  olhar  nesses  treze  que  vocês

elencaram, o que isso pode nos ajudar a definir o que é relevância, o

que é resultado...  A gente fala em prêmios, relevância,  audiência.

Enfim, esses elementos que estão sendo colocados aqui, serão muito

úteis  para  criar  a  prateleira  em que  vamos  ver  se  esse  xis  está

preenchido  ou  não  está.  Então,  acho  que  vi  ser  muito  útil  e  eu

considero  que  as  críticas  desse  estudo  são  muito  construtivas.  E

fiquei muito feliz de que a nossa flecha está apontando para o mesmo

lado. Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eduardo, eu queria fazer um pedido. Eu soube que esse

seminário de programação, de conteúdo, que vocês fizeram, foi muito

interessante, com contribuições muito relevantes. Gostaria que você

fizesse os melhores momentos e distribuísse para os conselheiros,

por favor.

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor-Geral)  –  Lendo  o

futuro,  eu  acho  até  que  já  está  feito,  porque  muitos  de  nós  não

pudemos  estar  presentes,  e  o  seminário  teve  uma  série  de

dificuldades para ser realizado e acabou sendo confirmado de muito

última hora. Eu, por exemplo, gostaria de ter assistido a muito mais

do que vi. Estamos fazendo um Melhores Momentos mesmo, de uma

hora, além da disponibilização do conteúdo completo, junto à Unidade
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Técnica que trabalha com a Encine, e espero que em muito breve

mesmo, coisa de semanas, isso esteja à disposição.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu queria que você distribuísse para os conselheiros, por

favor.

O SR. EDUARDO CASTRO (Diretor-Geral) – Pois não.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Só  para  fechar,  o  Borgneth,  que  estava  presente  no

seminário...

O SR. MÁRIO BORGNETH (Representante do Ministro da

Cultura) – Apenas para complementar a informação do Eduardo nos

ofereceu sobre esse seminário. Eu tive a felicidade de participar de

boa  parte  da  programação  durante  os  dois  dias,  e  vi  ali  um

expediente  que  certamente  os  gestores  de  TV  pública  no  Brasil

passaram a considerar como um expediente a ser utilizado com maior

frequência, porque em dois dias a gente teve oportunidade de reunir

alguma  coisa  em  torno  de  120  canais  públicos  de  televisão,  dos

campos educativo-cultural,  comunitários,  TVs legislativas,  etc.,  que

estavam  ali  debatendo  faixas  de  programação  em  uma  dinâmica

proposta  que  me  pareceu  muito  interessante,  porque  vinha  por

segmentos de público, infantil, juvenil, adulto; e a estrutura era mais

ou menos o seguinte, havia um intelectual, a figura de um pensador

com notória produção intelectual junto a esse segmento de público,

secundado por dois grandes produtores, dos profissionais da área de
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televisão  que  promoviam a  leitura  daquele  discurso  conceitual  do

intelectual, já voltado à questão de formatos e propostas de conteúdo

para a programação.

Então,  foi  uma discussão riquíssima.  Tive a informação

pelo Marco Antonio Coelho, que eles estão realmente fazendo uma

edição dos melhores momentos, e acho que conselho devia olhar isso

com bastante atenção, porque penso que é um expediente muito útil

para análise crítica do nosso trabalho aqui. E além do mais, o próprio

seminário  se  constituiu  numa  oportunidade  de  um  programa  de

televisão interessantíssimo, porque quando estávamos discutindo a

infância, a juventude, a cidadania de maneira geral e o papel que a

comunicação  pública,  o  campo  público  de  comunicação  teria  na

intervenção nesse segmento, a gente discutiu o Brasil. Já não estava

apenas discutindo a televisão. 

Foi  um  negócio  realmente  muito  rico.  Parabéns  aos

realizadores.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Rita, e depois a Evelin.

Sobre  programação,  certo?  Vocês  vão  falar  sobre  a

pesquisa, ou não?

Então, fale você, Evelin, por favor.

CONSELHEIRA EVELIN  MACIEL –  Só  quero  reforçar,

pois realmente o seminário da semana passada foi maravilhoso. Eu

gostaria de ter participado dos dois dias inteiros e não podia. Então,

eu  recomendo  que  assistam na  íntegra,  porque  realmente  vale  a

pena,  é  uma  discussão  muito  rica,  profissionais  com  muita
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experiência. Eu senti um avanço, porque não era só um seminário,

mas um como fazer, vai por aqui, vai por ali; pessoas que realmente

entendem do negócio.

Então, queria reforçar para assistirem não só os Melhores

Momentos, mas a íntegra.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Rita.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE –  Já  que

estamos falando de programação, não é mais sobre a pesquisa; sobre

o seminário, eu gostaria de ter participado, da próxima vez convidem

o conselho também.

Mas o que eu queria falar é que na última segunda-feira

foi  lançada  a  novela  ((O  Indec)). Eu  queria  cumprimentar  pelo

lançamento, e pelo fato de ter sido uma contratação direta com uma

produção africana, e não do Norte do planeta, embora, claro que os

critérios  para  escolher  essa  novela  e  não  outra,  ou  se  essa

contratação significa o início de um processo de intercâmbio cultural

com a África, não temos esses dados e seria interessante que fosse

inserida em qual a política e estratégia da casa com relação a essa

novela. 

Porém, na última sessão, quando ela foi anunciada, houve

também um compromisso de que os temas suscitados pela novela

seriam transformados em objetos de debates e programas da EBC,

em rádio e TV. E houve, inclusive, eu particularmente me comprometi

a mandar esse material, essa informação para uma rede que lida com

mulher  e  mídia,  para  uma  avaliação.  Tinha  alguns  capítulos  na



64

internet. E dos temas que poderiam ser transformados em debate do

ponto de vista das mulheres dessa rede, quero trazer e devolver aqui,

a partir dos primeiros capítulos, dos que estão na internet. Um deles

é que a novela traz uma naturalização do consumismo, e esse deve

ser  um tema para  ser  debatido,  porque  é  um fator  presente  nas

nossas novelas também. E ele já é um primeiro. Foi pedido, porque

essa naturalização causou uma certa reação assim, será que só o fato

de ser  uma contratação de um produto  africano é suficiente para

justificar que a gente fique feliz? Não. Então, temos que debater esse

tema.

Outro  é  a  naturalização  do  machismo,  da  ascendência

masculina com relação às figuras femininas na novela.

Um terceiro  tema  é  que  a  gente  já  vendeu  bastante,

muita novela para Angola, não a EBC, mas o Brasil já vendeu muita

coisa.  Então,  tem essa  indústria,  que  também influencia  o  que  é

produzido  lá.  Isso  é  um  debate  também,  o  que  fazemos  em

exportação de conteúdos das produções brasileiras, comerciais e tal.

Quando vem essa novela, o que a gente identifica ali.

Mais um tema é a imposição de padrões estéticos para as

mulheres, padrões ocidentais para cá, para a África, para qualquer

lugar, você percebe que é uma coisa comum.

Então,  isso  também  a  gente  gostaria  que  fosse

transformado em debate.

E o último tema não vem dessa rede,  vem do próprio

conselho, pois conversando sobre a novela, existe no final a tradução

de expressões que são utilizadas em Angola. Por que não aproveitar

esse  momento  para  discutir  também  a  unificação  da  língua

portuguesa,  como  está  sendo  isso,  utilizar  a  novela.  Esse  é  um
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debate a ser feito. Já descobrimos que boleia é carona... E tem mais

alguns outros temas. 
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O  compromisso  assumido  aqui  de  transformar  esses

sistemas em debate, eu vou encaminhar por escrito essas sugestões,

e queremos ver esses debates acontecendo, esses programas sendo

feitos.

O  SR.  EDUARDO  CASTRO (Diretor-Geral)  –  Já  está

acontecendo, agora, neste momento.  A Cris está no Sem Censura,

neste instante, a Edusa.  E hoje de manhã no programa da Rádio

Nacional,  acho  que  Redação  Nacional,  um dos  temas  foi  racismo.

Ontem à noite,  o Coréon, que é o produtor e um dos autores da

novela, também esteve discutindo na Rádio MEC com o Kadu.  Enfim,

estamos atentos a isso.

Peço à Ana que me mande essa lista.  Então, todos os

assuntos ali já estão elencados, mas peço que ela me mande para

que  a  gente  coteje  com  o  que  já  temos  aqui.   Fizemos  um

acompanhamento dos capítulos.  Esse tema aparece neste capítulo.

Durante os dias, antes ou depois, a gente trazer aqueles assuntos e,

também,  nos  interprogramas,  mas,  é  claro  que,  mais  gente

colaborando, mais descobertas vamos fazer.

Criamos  um  grupo  na  Direção  de  Programação  e,

também, na Direção de Produção de Conteúdo e Programação, que

estão fazendo esse acompanhamento  in locu, semana com semana

de antecedência.   Estou chamando de projeto-piloto também para

essa questão de interatividade, porque estamos tentando responder

algumas das dúvidas, conselheira Rita, não só antes e depois, como

durante pelas redes sociais, tanto no Twitter, como no Facebook.  É

claro que a gente espera que isso vá se consolidando, ao longo da

novela.
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Estou no Rio hoje porque tenho um lançamento aqui, já

aconteceu em Salvador e Brasília e as respostas que temos recebido,

quando são colocadas essas preocupações, que também são nossas,

foram muito debatidas antes de adquirirmos o conteúdo, com apoio

da  CPIR  e  inestimável  apoio  pessoal  da  Ministra  Luiza  Bairros,

também foi  de  encontro  a  essas  preocupações,  porque,  afinal  de

contas, é uma novela.   Chegamos à conclusão de que, debatendo

esses temas, estamos fazendo mais por eles do que não exibindo a

novela e, consequentemente, não trazendo esses assuntos.

Mas fico feliz que haja essa preocupação do grupo e peço

que seja enviada a mim para eu encaminhe para o pessoal que está

tratando disso.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA –

Complementando  que  esse  debate  também  pode  ser  feito  com

pessoas  representativas  da  sociedade  que  estão  debatendo  e

tentando alterar comportamentos culturais no Brasil.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Último inscrito é o conselheiro Mário.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Em

relação à novela, eu queria acrescentar o seguinte: muito importante

neste momento em que estamos acostumados, os brasileiros de um

modo geral, a uma estética do ocidente, todo mundo branco, e neste

momento, essa novela nos proporciona uma estética que a gente não

está acostumado e é muito  importante.   Isso aqui,  talvez,  seja  o

aspecto mais importante na novela que, inclusive, para o movimento
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negro, é muito importante a autoestima que vão se ver na novela.

Isso aqui é um ponto para a TV Brasil muito importante mesmo.

Segundo,  temos  uma  visão  do  continente  africano

deturpada por falta de informação.  Está sendo informação de um

aspecto, claro que têm outros aspectos.  Realmente, não costumo ver

novela, mas fiz questão de ver uma novela como essa, porque é uma

novidade.  Acho que a teledramaturgia está um pouco desgastada, de

um modo geral, porque se repete.  Não sou especialista, mas tem se

repetido em muitos temas.  Ficou uma mesmice.  Pelo menos essa

novela é muito importante neste aspecto, pois é uma novidade para

nós, brasileiros.  Nesse sentido, a TV Brasil está de parabéns por ter

a coragem de colocar no ar uma novela como essa.

Eu  também  queria  falar  sobre  um  programa  muito

importante  que tenho visto,  Direitos  Humanos,  mais  direitos  mais

humanos, que coloca o jovem participando e tendo informação sobre

a memória, o que é fundamental para a gente conhecer melhor o

presente,  como  falou  o  Paulo  Ramos.   Tivemos  ontem  o  11  de

novembro que passou desapercebido, acho que nenhuma mídia falou,

e num momento em que o Brasil precisa conhecer os acontecimentos

do passado não tão distante assim.  Nesse sentido, parabéns por esse

programa que é para o público jovem, mas é para todos os públicos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada.

Eu  convido  a  todos  para  tomarmos  um  cafezinho  e,

depois, continuamos.

Obrigada, Márcia e Marcos.
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Intervalo

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiros, conselheiras, nosso próximo item da pauta é

a  deliberação,  é  um  outro  tema  para  votação,  de  alterações  do

Regimento  Interno.   Já  discutimos  essas  alterações  na  reunião

anterior.  Alguns conselheiros fizeram considerações sobre algumas

das emendas.  Então, fizemos uma redação final contemplando já as

sugestões.

Eu queria reforçar o compromisso que assumi na outra

reunião  de  criar  um grupo  de  trabalho  para  uma  discussão  mais

aprofundada  sobre  dois  pontos  do  atual  Regimento  Interno:  a

consulta pública para a escolha de novos conselheiros e o processo de

recondução do mandato dos membros representantes da sociedade

civil.   Porque  não  ficou  definido,  vários  conselheiros  sugeriram

algumas  redações  e  ficamos  em  dúvida  de  qual  seria  a  melhor

redação final.  Então, vamos criar um grupo de trabalho, porque a

próxima consulta pública está prevista para ocorrer só em fevereiro

de  2016,  então,  temos  tempo  suficiente.   Até  lá  já  discutimos  o

suficiente.  Cinco conselheiros vão terminar o mandato, até lá temos

um belo caminho pela frente ainda.

Consulto os conselheiros para saber se há concordância

sobre as novas redações dos artigos do Regimento Interno.  Se posso

colocar em votação.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Posso fazer

uma observação?  Eu não tenho o voto,  portanto,  mas é só uma

observação do caráter em relação à Emenda 5.
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Tanto  a  Lei  da  EBC,  quando  o  Estatuto,  prevê  que  a

eleição  é  de  um dos  integrantes  do  Conselho,  não  discriminando

nada.  Houve por bem, e acho que até corretamente no início do

processo, as desconfianças sobre o caráter deliberativo do Conselho

de  que  fosse  dos  representantes  da  sociedade  civil.   Depois,

entendeu-se  também  que  os  representantes  do  Congresso,  por

representarem  a  sociedade  civil  de  uma  outra  forma,  também

estariam incorporados.  Perdão, é a Emenda 4.

Da  forma  como  está,  temos  quatro  segmentos  aqui:

sociedade  civil,  Legislativo,  Executivo  e  representação  dos

funcionários.  Se se excluir a representação de um segmento, porque

enquanto é sociedade civil, é sociedade civil, mas quando se permite

que também representantes dos funcionários estejam na chapa de

presidente e vice, aí não é um segmento que não é sociedade civil,

segmento  localizado.   Aí,  não  há  por  que  discriminar  os

representantes do Poder Executivo, que são representantes gestores

de  políticas  públicas  e,  portanto,  também podem participar  desse

processo.

Acho que há uma discriminação no sentido de que se é

representação da sociedade civil, eu concordo do jeito que está; se

não é representação da sociedade civil, por que restringir?  É só essa

a situação.  Acho que deveria permitir que todos, evidentemente, as

chapas, tenham uns 15 representantes da sociedade civil que sempre

serão, imensa maioria dentro do Conselho.  Agora, discriminar, aí não

acho justo, acho incorreto.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Ouço os conselheiros sobre isso.
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Ele  sugere  que os  ministros  também podem presidir  o

Conselho.  É isso?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Presidir ou

vice-presidir, porque estão nas duas coisas.  Compor a chapa.  Então,

a chapa, nesse momento, só pode ser composta pelos representantes

da sociedade civil e, também, os do Poder Legislativo.  Agora está se

incluindo mais um segmento.

Estou dizendo o  seguinte:  se incluir  um segmento que

não  é  representante  da  sociedade  civil,  é  do  segmento  dos

empregados  da  Casa,  não  é  justo  que  se  discrimine  o  quarto

segmento.  Nesse sentido, deveria se dizer o seguinte: cumpra-se

aquilo que está lá previsto, pode ser qualquer um dos integrantes

formar chapa, chapa de vice-presidente, presidente e vice, tanto faz.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Borgneth pediu a palavra e, depois, Eliane.

O SR. MÁRIO BORGNETH (Representante do Ministro da

Cultura) – Eu só chamaria a atenção para que a gente atentasse para

a questão da natureza da TV pública.  O objetivo, inclusive, se me

recordo  bem,  da  formulação  de  um  Conselho  Curador  com  essa

formação era exatamente impulsionar o controle social, a participação

da sociedade na gestão desse organismo.

Penso que aqueles quadros relativos ao Executivo deviam

estar  realmente  fora...   Não  consigo  entender  também  nem  o

representante dos funcionários.
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O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –

Representando  os  funcionários  também  é  um  quadro  do  Poder

Executivo.

O SR. MÁRIO BORGNETH (Representante do Ministro da

Cultura) – Acho que também não caberia.  Enfim, eu restringiria essa

configuração das chapas aos efetivos representantes da sociedade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eliane.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – Só colocar uma

distinção.  A empresa já é nomeação da Presidência e da Diretoria-

Geral, já é indicada pelo Executivo; a Presidência do CONSAD já é do

Poder  Executivo.   Enfim,  se  tem  toda  a  estrutura  da  empresa

extremamente  amarrada  com  o  Poder  Executivo,  o  que  é

completamente diferente da relação com os trabalhadores.

Os trabalhadores têm a representante dos trabalhadores

dentro deste Conselho a que tem o menor mandato, é o único por

eleição direta e passa aqui as agruras de ser o único que conhece os

bastidores da casa.  Então, tem uma participação, modéstia à parte,

que considero importante dentro da rotina deste Conselho e não vejo

por que ser excluída.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Rosane.

CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI –  É  uma

reflexão  a  ser  feita.   Por  um  lado,  é  legítimo  o  pleito  dos

trabalhadores, por outro lado, também é legítima essa fala do Nelson.

Essa é uma discussão que a gente não processou talvez da forma

como poderia ter sido feito.  Temos casos e casos da mesma coisa, da

sociedade civil e do cargo de quem exerce o Conselho.

O trabalhador, o representante que está aqui,  pode ser

presidente ou estar no Conselho, não tem garantia nenhuma de sair

do Conselho e ter o seu emprego garantido, uma série de coisas que

é importante fazermos esse debate.  Se você faz o debate, como a

gente faz o debate da representação sindical, por exemplo, uma das

coisas  que  a  gente  sempre  garante  que  dê  voz  à  representação

tenha, no mínimo, um ano ou dois anos de garantia de continuidade

do seu emprego.

Então, essa questão da participação dos trabalhadores é

uma coisa que remete à nossa discussão, não só para essa questão,

mas remete também a uma outra discussão maior sobre a questão da

participação  dos  trabalhadores.   Então,  é  uma coisa  que  a  gente

precisa refletir.  No que diz respeito à participação do Poder Executivo

ter o direito de ser presidente ou não do Conselho, sou contra.  Eu

sou contra.  No que diz respeito à participação dos trabalhadores, eu

aceito refletir.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Clara.
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A SRA. MÔNICA GARDELLI FRANCO (Representante do

Ministro da Educação) – Na minha percepção, eu precisaria entender

um pouco melhor, mas na minha visão, depois do dia a dia, para mim

fica esquizofrênico a gente ter um presidente do Conselho que é do

corpo dos funcionários e que haverá um conflito, porque o presidente

da  instituição,  seja  quem  estiver  nessa  função,  responde  ao

Conselho.  Como ele responde a um Conselho que é presidido...  Aí é

outra configuração.  Acho que há um conflito de interesses para a

função de presidente, eu acho.  Não sei.  Acho que teria de refletir

mais.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Para encaminhar.

O SR. MÁRIO BORGNETH (Representante do Ministro da

Cultura) – Essa questão, vou chamar de quarentena, mas não sei se

quarentena é a melhor expressão, mas esse período de garantia de

emprego,  enfim,  de  colocação  de  estabilidade,  essa  cláusula  de

estabilidade obrigatória para o representante dos trabalhadores no

Conselho,  já  vi  isso  em vários  outros  conselhos,  é  absolutamente

legítimo.

Agora, concordo com a questão do conflito de interesses.

Aí não é o caso de pensar em funcionários em candidato a presidente

ou vice-presidente.
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CONSELHEIRO  CLÁUDIO  LEMBO –  É  uma  situação

complexa que vocês estão colocando.  Primeiro, no caso do Ministro,

os ministros  são de demissíveis  ad nutum,  então,  não podem ser

presidente  do  Conselho  e  ter  um  mandato.   Esse  mandato  é

administrativo, pode ser prorrogado a qualquer tempo, mas vai ter

um conflito judicial e integral.

Quanto aos funcionários, são hierarquias diferentes.  Ele

continua  hierarquicamente  subordinado  ao  presidente  da  EBC,  no

Conselho  ele  é  o  representante  é  sociedade  civil.   Porque  ele  é

funcionário não participa da sociedade civil?  É complexo.  Acho que

como está, está bom.  Não acho mal, não, Nelson.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Consulto  aos  conselheiros  se  votamos  duas  coisas.

Primeiro,  a  redação  aqui  está  incluindo  o  representante  dos

funcionários  como  possível  integrante  da  chapa  de  candidato  à

presidência e vice-presidência.  Eu vou fazer uma votação.  Vamos

começar por aí.

Os conselheiros querem se manifestar?  Eu ponho umas

duas emendas?

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –

(Intervenção fora do microfone)... porque se for votar agora, eu digo

não.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Tudo bem.  Encaminhe nesse sentido.
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CONSELHEIRA ROSANE MARIA BERTOTTI – Um lado

meu tem a tendência de que os trabalhadores têm direito e devem

estar,  por  outro  acho  que  tem  conflito.   Quero  conservar,  quero

dialogar, inclusive, com os trabalhadores.  Se for pôr para votação

sobre  essa  questão,  então,  a  gente  não  diz  aqui  que  não  tem o

direito,  não vamos retirar  o direito dos trabalhadores,  mas vamos

refletir e refletir  nesse processo, inclusive, no arcabouço como um

todo, de garantir esse debate da quarentena, um ano ou dois anos de

estabilidade.  Acho que isso não causa um conflito neste determinado

momento e prima o nosso papel e a democracia.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu vou retirar a Emenda 4 e discutimos isso numa outra

ocasião.

A  Emenda  2,  também,  a  Rita  fez  uma  consideração,

porque estamos com um problema de redação.  Aquela questão do

encaminhamento dos nomes à Presidência.   Eu gostaria de retirar

essa Emenda também para a gente discutir em âmbito de grupo de

trabalho, se todos concordarem.  Mantido porque uma nova redação.

É só uma coisa de procedimento.  O restante da redação

nova é uma questão de procedimento.  Eu vou retirar e vai ficar do

jeito  que  está  no  Regimento,  na  verdade,  ela  não  existe  no

Regimento.  Então, vamos excluir, por enquanto.

Emenda 4, só para deixar bem claro, o que não vamos

votar  agora,  vamos  retirar  dessa  proposta  de  redação  final:
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“membros dos representantes dos funcionários da EBC”.  Isso será

retirado da Emenda e mantido o resto todo da nova redação.

As outras já foram discutidas na reunião anterior.  Temos

aqui  a  Emenda 5,  que trata  das  câmaras  temáticas,  que foi  uma

sugestão  não  lembro  de  quem  exatamente,  mas  foi  na  reunião

passada.   Conflito  de  interesse  e  a  questão  da  estabilidade  no

emprego.   Como temos uma dúvida jurídica em relação a isso e,

também,  em  relação  à  remuneração  do  representante  dos

funcionários, vamos retirar essa Emenda daqui e fazer uma consulta

ao jurídico da EBC nesse sentido.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – A estabilidade,

por exemplo, está no Conselho Curador da TV Cultura.  Então, essa

restrição jurídica é algo...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu sei.  É só uma questão de a gente ter a segurança.

Vou  submeter,  fazer  um  memorando  ao  jurídico,

solicitando parecer sobre isso.  Já conversei  com o Sílvio também

sobre a questão da remuneração do representante dos funcionários e

ele me informou que, na verdade, o que veda é uma norma interna

da EBC.  Então, estamos conversando sobre isso.  Não é um assunto

que ficou dentro da gaveta.  Eu já tinha reunido com o Sílvio nesse

sentido.

Eu submeto à votação as demais...
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CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Uma pergunta só em relação à estabilidade.  No caso de empresa

privada, o ombudsman não tem estabilidade?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Tem, mas é discricionário da empresa.  Também acho, é só

uma questão de a gente se certificar.

Posso  colocar  em  votação  a  redação  final  dos  demais

pontos discutidos anteriormente?

Aprovado.

Próximo  item  da  pauta.   Deliberação  sobre  o  novo

formato das câmaras temáticas.  Já discutimos exaustivamente na

reunião anterior sobre isso.  Aqui temos uma proposta de resolução

para dar a forma da nova configuração das câmaras temáticas.

Todos  receberam?   Estava  no  e-mail,  nas  pastinhas.

Alguma consideração sobre a redação dessa proposta de resolução?

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Eu só

teria uma pergunta a fazer.  Desculpa, interrompê-la.

Os  membros  do  Conselho  poderão  participar  de  uma

câmara temática ou de duas?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Uma, porque estamos prevendo, a partir do ano que vem,
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que faríamos  assim:  na  manhã do  dia  da  reunião,  a  reunião  das

câmaras temáticas, à tarde a reunião ordinária do Pleno.  Então, não

poderia o conselheiro participar de duas ao mesmo tempo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Mas

poderia  dar  uma  opinião,  vamos  dizer,  transversal,  para  usar  a

palavra da moda...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Com certeza.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  ...

sobre um assunto relativo a outra câmara?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sempre que o senhor quiser.  O momento que o senhor

quiser  trocar  de  câmara,  claro  que  sim.   É  só  uma  questão  de

organizar.

Rosane.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  Duas

coisas.   Isso  que  o  Paulo  disse,  há  momentos  em  que  juntar  a

Câmara 1 com a Câmara 2, há momentos que terá de se fazer ações

integradas, isso é que é a riqueza da produção do debate.
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O que me preocupa é como a gente garante que teremos

conselheiros em todas as câmaras.  São três câmaras temáticas que

teremos.  De repente, todo mundo quer para a Câmara 1, Câmara 2,

Câmara 3.  Então, talvez criar um critério, talvez não precisa estar

escrito aqui, mas criar um critério, senão, de repente, podemos ter

uma câmara com seis, sete, oito conselheiros, e uma que terá dois

conselheiros.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Acho melhor a gente não colocar aqui.

CONSELHEIRA  ROSANE  MARIA  BERTOTTI –  Não

estou dizendo que temos de colocar aqui.  Acho que só temos de

dialogar  nesse  sentido,  porque  é  importante  que  tenha  todas  as

câmaras,  senão a gente fortalece uma em detrimento das outras.

Não precisamos escrever aqui, mas que pudéssemos criar um critério

de podermos garantir o funcionamento de todas as câmaras.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Evelin.  Depois te passo, Sílvio.

CONSELHEIRA  EVELIN  MACIEL –  Eu  só  queria

argumentar que o nome da segunda câmara, Câmara Temática de

Programação  e  Plataformas,  algum  dos  conselheiros  sugeriu  que

fosse Câmara de Entretenimento e Plataformas.  A Eliane, na última

reunião,  fez  um resgate de uma discussão que aconteceu há oito

anos  sobre  o  papel  da TV pública,  falava que o  Boot  batia  nessa

questão, não há entretenimento na TV pública.
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Acho que as coisas evoluíram tão rápido, graças a Deus,

até hoje, e acho que é entretenimento, sim.  E acho que é importante

marcar isso, porque jornalismo também é programação e todos os

demais  programas  da  rádio  também  são  programação  e

entretenimento foi o foco do seminário da semana passada, que é

muito bom, traz essa leveza, essa abordagem: por que a EBC não

pode fazer novela, e pode sim.  Eu colocaria entretenimento, até para

marcar esse avanço.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – Só para clarear,

uma questão teórica, metodológica.  Não é que eu concorde com essa

fala, só que acho que gera muito polêmica.  Aí,  quando colocar o

entretenimento, resgata toda essa polêmica.  Não é que eu concorde

com a posição ali colocada no passado na criação.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Tanto

pode fazer entretenimento que estamos fazendo, o caso da novela

Windeck feita em Angola.

Eu queria aproveitar o gancho e essa visão estereotipada

sobre a África que se discutiu anteriormente, não tive tempo de falar,

e  que o pessoal  rejeita um pouco na novela,  eu discordo,  porque

criamos sobre a África uma visão, desde os livros de Tarzan, que todo

mundo leu na sua infância,  escrito por Edgar Rice Burroughs, que

nunca foi à África, e impôs aquela visão da África para as crianças.

E entretenimento,  sim.  Concordo com a colega da TV

Câmara que, realmente, um dos papeis da TV pública é entreter o
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público.  O público gosta de entretenimento.  Somos uma TV pública.

Não vejo por que não usar essa palavra.  Coisa meio sectária.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheira Ana Veloso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

–  É  bem  rápido,  só  para  dizer  que  vamos  dizer  qual  Câmara

queremos, a Secretaria faz um levantamento e o que estiver faltando,

a gente se organiza para ocupar.  Então, tenho a minha preferência,

mas se tiver pouca gente, se tiver algum problema, vou para outra.

Não tenho nenhuma dificuldade.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mariana pediu para fazer um argumento, porque ela que

montou toda essa alteração.

A SRA.  MARIANA (Assessoria)  – Peço licença,  já  que

construímos na Secretaria do Conselho.  É só dizer que não existe

uma dicotomia entre entretenimento e programação.   Entendemos

que essa, o argumento, é uma falsa polêmica.  Desde que o Boot

colocou  isso,  o  argumento,  é  uma  falsa  polêmica.   Todos

concordamos de isso como falsa polêmica.

Agora, quando a gente parte para colocar entretenimento

e a gente corre o risco de tirar  desse aqui  outras coisas que são

programas e não necessariamente são entretenimento.  O que me

vem  à  cabeça  agora,  O  Público  no  TV  não  é  jornalismo,  não  é
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entretenimento e tem de estar dentro de alguns desses espaços aqui.

Ele é um programa que é prestação de contas, pensar sobre isso.

Ver TV está dentro do núcleo jornalismo e não necessariamente é um

programa  jornalístico.   Há  algumas  interfaces  que  não  são

necessariamente entretenimento e que vão além do jornalismo.

Então,  a  gente  limita  muito  se  colocarmos  o  nome

entretenimento.  Já está claro dentro da descrição da própria Câmara

que existe aqui dentro dramaturgia, entretenimento e tecnologias que

já conferem entretenimento no seu espaço dentro do programa.  A

gente  não  está  negando,  pelo  contrário,  estamos  admitindo

entretenimento.

Eu  gosto  muito  de  alguns  teóricos  da  Universidade  do

Minho que colocam que nada é proibido para a comunicação pública.

Nada.  Absolutamente nada é proibido para a comunicação pública.  A

gente  pode  fazer  qualquer  que  sejam  os  modelos,  desde  que

pensados a partir da ótica da comunicação pública.

Então, sem entrar nessas dicotomias, vamos fortalecer a

programação de uma forma geral, mas entendo e acredito que está

contemplada na nossa proposta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Ana Veloso e, depois, o Mário.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Eu vou concordar com Mariana e colocar um elemento, obviamente,

não quero discutir  essas questões, mas existem correntes teóricas

dentro da academia que já estão discutindo essas classificações de

gênero jornalístico, gênero do entretenimento, porque há uma fusão
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de gêneros nas produções.  Nesse sentido, concordo que se a gente

colocar  o  termo  podemos  correr  numa  situação  de  que  outros

formatos, gêneros, não estariam, por exemplo.

Então, para não cair nisso, nessa armadilha, porque há

teóricos que dizem que não podemos mais falar de gêneros como

classificações absolutas no campo da produção da radiodifusão, por

exemplo.  Então, a solução foi, na minha concepção, mais pertinente,

não  negando  a  importância,  obviamente,  do  entretenimento  no

campo comunicacional,  considero  fundamental  também.  Inclusive,

quando estudei  os programas de televisão na minha tese,  estudei

entretenimento também, se classificavam, se colocavam.

Tendo a concordar com a proposta que Mariana defendeu,

porque  fica  mais  abrangente,  e  também  não  caímos  nessa

possibilidade de se fixar em gêneros.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mário.

O SR. MÁRIO BORGNETH (Representante do Ministro da

Cultura) – Apenas para fazer justiça ao nosso companheiro Eugênio

Boot,  que  não  está  presente,  eu  fiz  uma  brincadeira.   Esse  me

recordo, esse debate, quando o Eugênio Boot escreveu um pequeno

texto falando sobre a questão do entreter, não do entretenimento.  O

debate  era  o  seguinte:  analisando  o  modelo  de  negócios  da  TV

comercial brasileira, o que cabia, o grande objetivo da programação,

dos conteúdos que vão na programação é captar, entreter, no sentido

quase de hipnotizar olhares que, por sua vez, são comercializados
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nos espaços de brake.  É o que ele dizia, conteúdos na TV comercial é

um espaço entre dois brakes e não o contrário.

Quando  a  gente  discutir  esse  tema,  estou  resumindo

brutalmente  o  argumento  do  companheiro  Eugênio  Boot,  ele  dizia

isso  em oposição ao  que ele  preconizava  como missão  do  campo

público de televisão, que era oferecer uma programação voltada à

reflexão,  voltada à fruição que fomentava ou que fomente valores

voltados  à  cidadania,  etc.   Então,  mesmo  no  conceito  de  nosso

querido  Eugênio  Boot  havia  uma demonização  do  entretenimento.

Ele pegou emprestado esse termo para discutir a natureza e a missão

da comunicação no campo público.  Só isso.

Por  outro lado,  é só pensar o que seria da história  da

produção da teledramaturgia infantil  se não fosse,  por exemplo,  o

Castelo  Rá-Tim-Bum,  da  TV  Cultura,  que  é  o  entretenimento

educativo por excelência, que era o Glub e tantos outros.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Eu

também concordo com a nomenclatura.   Eu queria  lembrar que a

Câmara  não  vai  debater  só  programas,  a  programação,  e  a

programação inclui rádio, inclui pensar na qualidade dos conteúdos

como um todo, inclusive, se tem jornalismo suficiente na grade, no

horário  correto.   Então,  esse  termo  é  compatível  com as  tarefas

dessa  comissão,  inclusive,  de  avaliar  se  a  programação como um

todo tem essa capacidade de entreter.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sílvio.
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O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Vice-Presidente de Gestão

e Relacionamento) – Obrigado, Presidente.  Só para fazer um ajuste

breve na menção a respeito da remuneração do Conselho.

Na nossa conversa, eu lembro de ter colocado o seguinte:

há um princípio na administração pública que diz que tudo aquilo que

a lei nos autoriza expressamente, podemos fazer, e somente isso.  A

lei  da  criação  da  EBC  diz  que  a  participação  dos  integrantes  do

Conselho Curador, art. 16, Lei n. 11.652, referidos nos incisos II e IV,

do § 1º,  do art.  15,  será remunerada.   Esses representantes dos

incisos II e IV são os representantes indicados pelo Senado e pela

Câmara e os quinze representantes da sociedade civil.

Agora estou raciocinando com cabeça de administração

direta  e,  raciocinando  com  cabeça  de  administração  direta,  eu

tenderia afirmar não ser possível  a remuneração do representante

dos empregados da empresa.  Entretanto, como estou pensando com

cabeça de administração direta, eu me dou o benefício da dúvida e

estamos abertos e disponíveis para poder discutir a possibilidade de

tratar disso mediante norma interna da empresa.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Isso é lei

ou o Estatuto?  Dá uma olhada.

O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Vice-Presidente de Gestão

e Relacionamento) – É a Lei n. 11.652, art. 16.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Só dar a notícia de que a gente já tinha aberto o diálogo

com o Sílvio  e  é uma questão que vamos continuar  pesquisando,

dialogando sobre isso.

Obrigada, Sílvio.

Vamos voltar à nossa resolução.  Vamos votar a nossa

resolução sobre alteração das câmaras temáticas?  Alguém mais quer

fazer alguma consideração sobre o texto?

Considero aprovado o texto da resolução.

Passamos,  imediatamente,  para  apresentação  da

Ouvidoria.  José, só um minutinho, deixe-ver se tem alguma coisa

que eu possa adiantar.

A  Faixa  da  Diversidade  Religiosa,  a  estreia  dos  dois

programas, está revista para os dias 10 e 11 de dezembro.  Haverá

um evento no dia 8 de dezembro, um dia antes de nossa reunião,

para apresentar os novos programas.  Então, o pessoal da Secretaria,

o Guilherme, fará um chamamento ou uma consulta para saber quem

são os conselheiros que poderão vir antes, no dia 8, para o evento, e

no dia 9 teremos a nossa reunião.

A conselheira Ima tinha feito uma solicitação na reunião

passada  para  a  gente  incluir  sempre  um  item  sobre  o  plano  de

trabalho.   Eu  gostaria  de  saber  se  a  conselheira  tem  alguma

consideração a fazer?  Lembro que o Plano de Trabalho 2015 deverá

ser entregue até quinze dias antes da nossa última reunião do ano,

que será dia 9.
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Rosane, dia 9, estamos planejando uma confraternização

aqui pelos conselheiros.  À noite, depois da reunião.

CONSELHEIRA ROSANE BERTOTTI – Na reunião do dia

9 teremos de aprovar o plano de trabalho.  Devemos receber o plano

de trabalho até o  dia 21 de novembro,  na semana que vem.  Aí

reunimos  as  câmaras  temáticas  no  dia  9  de  manhã,  o  grupo  de

manhã, vamos direto para a reunião para discutir o plano de trabalho

sem uma prévia?  Será muito difícil de a gente conseguir aprovar na

mesma reunião o plano de trabalho.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Vamos nos reunir de manhã antes da reunião ordinária.

CONSELHEIRA ROSANE BERTOTTI –  Para  discutir  o

plano de trabalho?

O SR. GUILHERME STROZI (Secretário-Executivo) – Só

para  explicar  em  relação  ao  plano  de  trabalho,  a  ideia  mais

interessante  que  estamos  construindo  junto  com  a  Secretaria-

Executiva  é  que,  como  no  dia  21  o  plano  tem  condições  de  ser

entregue para  todos  os conselheiros,  a  Secretaria  do Conselho se

coloca à disposição para estimular um debate virtual mesmo sobre o

plano.  Os conselheiros que tiverem demandas, sugestões sobre os

planos, a partir das câmaras temáticas que já foram formadas, vamos

fazer essas sugestões no dia 9 pela manhã.  Nós nos reunimos já

com todos os conselheiros tendo o plano de trabalho há quinze dias

para ler.
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Então, durante esses quinze dias, do dia 21 de novembro

até o dia 9 de dezembro, a ideia é que vocês leem o plano, debatam,

colocando  sugestões,  críticas,  para  a  Secretaria-Executiva  do

Conselho  Curador.   Nós  sistematizamos  essas  críticas  e  essas

demandas para na reunião do dia 9, pela manhã, com as câmaras

temáticas,  o  debate  já  esteja  num  processo  de  evolução  que

poderemos  apresentar  à  Secretaria-Executiva  de  maneira  muito

objetiva.   O  plano  está  aprovado  e  pode  ser  feita  essa  e  essa

alteração.  Fica bem mais simplificado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  Eu

perguntaria ao Secretário Guilherme e à Diretoria, as sugestões que

foram feitas e pedidas longamente, foram apresentadas por alguns

conselheiros, não sei se todos, já estão incluídas ou parte delas no

plano?

O SR. GUILHERME STROZI (Secretário-Executivo) – As

linhas  gerais  de  conteúdo  que  foram  solicitadas  pela  Direção  na

reunião de maio  do Conselho Curador,  em São Paulo,  que teve a

participação  de  alguns  conselheiros,  já  foi  sistematizado  pela

Secretaria-Executiva da EBC e estarão inseridas dentro do plano de

trabalho, dentro do possível, as que não forem possíveis de serem

inseridas  estará  escrito  o  porquê  não  foram inseridas.   A  grande

maioria, pela conversa que viemos tendo com a Secretaria-Executiva

da EBC é que estarão inseridas dentro de uma tabelinha de projeto
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bem específica pela qual a diretoria fica responsável pela sugestão

que o conselheiro fez, à época, para aquele projeto.

Então,  a  ideia  é  que no dia  21 de novembro vocês  já

recebam esse plano de trabalho, se debrucem sobre ele, para a gente

receber o quanto antes as demandas e as críticas de vocês sobre o

plano de trabalho, para levar isso para a Secretaria-Executiva da EBC,

para eles trabalharem internamente para no dia da reunião, dia 9 de

dezembro,  na medida do possível,  todas  as  demandas já  estejam

recebidas pela EBC.  O princípio colocado pela Resolução do Conselho

Curador  é  que  a  gente  delibere  sobre  o  plano  antes  do  ano  de

execução, se ele não for aprovado, a ideia é que seja debatido antes

do ano de sua execução.  Isso a gente já entende como uma baita

evolução.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOSKI –  De

qualquer forma já foi  um grande avanço encolher essas sugestões

dos conselheiros.  Parabéns.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – As contribuições agora são globais, não é individual de cada

conselheiro.

Eu gostaria de pedir, só para a gente fechar as câmaras

temáticas,  cada  conselheiro,  quem  sabe,  se  manifesta  para  a

Secretaria-Executiva a respeito da sua preferência.

Joseti, obrigada pela compreensão.  Você tem a palavra.
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A SRA. JOSETI MARQUES DA CUNHA (Ouvidoria) – O

relatório da Ouvidoria faz referência ao mês de outubro.  Tivemos

545  atendimentos,  230  para  a  TV  Brasil,  73  de  assuntos

característicos  ao  atendimento  de  Fale  Conosco,  que  não  são

pertinentes  ao  serviço  de  ouvidoria,  45  para  as  rádios,  43  para

Agência Brasil, 37 para o Portal, 4 para a TV Brasil Internacional.

Nesse  relatório,  enfatizamos  mais  a  cobertura  das

eleições em primeiro e segundo turnos.  Há outros apontamentos que

são fruto das nossas observações diárias nos boletins que enviamos

para a Secretaria-Executiva, mas o principal aspecto abordado é a

cobertura das eleições.  Do ponto de vista da Ouvidoria, e fizemos

uma  análise  bem  detalhada,  a  cobertura  das  eleições  tanto  no

primeiro, quanto no segundo turno, foi muito positiva, principalmente

no que diz respeito aos aspectos em que geralmente a comunicação

pública  é  mais  cobrada,  ou  seja,  isenção  e  imparcialidade.   Isso

pudemos notar em todos os veículos.

A cobertura do segundo turno foi mais completa.  Mesmo

nos  assuntos  mais  críticos,  como  foi  o  caso  do  doleiro  Alberto

Youssef,  da  Revista  Veja,  a  abordagem  da  reportagem  dos

apresentadores foi equilibrada, não fugindo ao tema e, também, não

tendendo a  nenhuma posição  de qualquer  forma;  não  fugiram ao

tema e foram muito equilibrados.

Na  TV  Brasil,  as  fragilidades  que  notamos  foi  a

inexperiência de alguns repórteres que prejudicou bastante a entrada

dos flashes ao vivo.  A participação do público também no primeiro

turno  foi  muito  baixa,  mas  no  segundo  houve  uma compensação

disso, houve muita mais participação de público.  Um outro aspecto

que merece atenção foi a divulgação dos canais de participação do

público pelas redes sociais, inclusive, naquele hashtag “voto a voto”,
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embora se desse a oportunidade de participação do público por esses

canais,  não  houve  o  retorno  devido  no  ar  da  participação  que  o

público  eventualmente  tenha  tido,  ou  foi  muito  baixa,  quase

incipiente, o retorno, por exemplo, Fulano de Tal que está escrevendo

aqui tem opinião tal.

Isso vem, de alguma forma, ao encontro da avaliação dos

professores  que  fizeram  a  análise,  que  é  preciso  que  as  nossas

plataformas,  quando  temos  atividades  comuns  de  jornalismo,

principalmente,  que  haja  uma  interatividade  entre  nós  nas

plataformas, na verdade, que haja um planejamento de participação,

tanto de uma área, quanto a outra, de forma que o público, de casa,

perceba que ele está participando efetivamente.  A impressão que dá

à Ouvidoria é que, às vezes, são setores diferentes o que acontece no

Portal, o que acontece na TV, o que acontece no rádio, em relação a

esse aspecto de interatividade e de participação nas redes sociais.

A Agência Brasil cobriu de forma ampla os dois turnos das

eleições com abordagens variadas.  Chamamos atenção apenas para

dois  aspectos principais,  um deles é a utilização da infografia.   A

infografia é também parte do texto de toda matéria, ela também fala

e, às vezes, fala com mais ênfase do que o texto propriamente dito,

porque  ali,  ao  se  olhar,  se  identifica  uma informação.   E  nós  na

Agência falhamos quando fizemos um mapa para dar o resultado final

das  eleições  e  mostramos  o  mapa  azul  e  vermelho  de  forma

completa, cada estado tinha quem ganhou nesse estado.  Só que não

foi isso, dá a impressão de que o eleitorado votou em bloco em um

único  candidato  ou  noutro  candidato,  quando  não  foi  isso.   Na

verdade, ganhou ali, talvez, metade e metade, ou um pouco mais da

metade.   Então,  a  cor,  a  maneira  como  a  infografia  foi  tratada

colaborou com a ideia de um Brasil separado.  E é preciso ver que a
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infografia  é  parte  fundamental  do  texto,  é  uma  preocupação  da

edição também e não apenas da arte.

A  Ouvidoria  também considera  que  a  participação  e  a

valorização dos cidadãos nas matérias da Agência foram insuficientes.

Por  exemplo,  numa  reportagem  que  tem  um  taxista  como

personagem, que foi o primeiro eleitor a votar na ilha de Fernando de

Noronha, temos apenas três linhas ali que dizem o seguinte, a única

coisa que dá a referência a ele: “O primeiro eleitor a votar no país foi

o  taxista  César  Rodrigues  de Lima,  45 anos.   Ele  votou em uma

escola  no  arquipélago  de  Fernando  de  Noronha,  um  dos  mais

visitados  pontos  turísticos  do  país.   As  ilhas  têm  fuso  horário

diferente do de Brasília e está a uma hora a frente da capital do país”.

Em princípio, a gente pensou que ficou devendo uma informação de

como é isso, será que era o único local de votação, como foi que a

reportagem conseguiu identificar que esse foi o primeiro eleitor?  Só

se tem um único local de votação, o que, provavelmente, realmente

é, mas não se chega à conclusão.

Mas, na busca de se saber se era ou não, encontramos

mais referências sobre esse eleitor e encontramos exatamente no G1,

dessa forma, e lá a matéria estava completa.  A referência a ele: “Ser

o primeiro eleitor do Brasil – na matéria do G1 tinha aspas dele – é

meu hobbie, é a quinta vez.  Tudo começou com uma aposta e aí eu

gostei.   Agora  quero  entrar  no  Livro  dos  Recordes”.   Era  o  que

justificava a presença dele como primeiro eleitor.  Na nossa matéria

ele  nem  aparecia  direito,  ele  não  falava,  ele  não  tinha  aspas  e

também não se explicava: como assim o primeiro?

Então, esse problema demonstra uma certa imaturidade

profissional, porque, provavelmente ali o repórter, a repórter, não sei

quem, buscou uma informação e tentou ilustrar, fez um nariz de cera
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com uma coisa que poderia ser, na verdade, a participação do público

na matéria.  Mas isso, esses aspectos, a Ouvidoria identifica como

imaturidade  profissional.   Não  sei  quem é  o  repórter,  nunca  nos

interessa saber quem foi que fez a matéria, mas identificamos como

isso, temos muita gente nova, muita gente entrando agora.

E  quero  dar  a  boa  notícia,  estamos  alinhados  com  o

jornalismo.  Eu participei da última reunião do Conselho Editorial de

Jornalismo onde combinamos estratégias de resolver determinadas

fragilidades que são exatamente a imaturidade, a pouca experiência

de alguns profissionais e a necessidade de atualização dos outros.

Então,  esse  tipo  de  reclamação  que  vinha  sendo  constante  nas

observações da Ouvidoria, tenho certeza de que, em breve, elas vão

diminuir  muito  e,  quem sabe  até,  acabar.   Acho  que é  uma feliz

parceria, vamos conseguir evoluir bastante.  E essa, para mim, é a

primeira  conquista  da  Ouvidoria,  ser  reconhecido  como  um  lugar

onde se produz parceria para se ter resultados de qualidade e não o

muro de oposição.  Agradeço à Nereide pelo convite naquele dia.

No  sistema  de  rádio,  fizemos  o  acompanhamento  das

eleições  no  primeiro  turno  pela  Rádio  Nacional  de  Brasília  e  no

segundo pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro.  Os pontos positivos

foram os seguintes: a cobertura foi ampla, potencializando a ideia de

rede  nacional  de  comunicação  pública  com  destaque  para

apresentação  do  programa  Voto  a  Voto  e,  também,  um  outro

programa  Puxa  o  Fole.   Foram  dois  programas  em  que  os

apresentadores mostraram uma competência e firmeza na condução.

Primeiro, o Voto a Voto, porque é uma rotina longa de

apuração, onde o comunicador tem de ficar muito tempo sustentando

ali o texto, a comunicação, enfim.  E foi um trabalho muito bem-feito.

Não  ficou  cansativo,  ficou  muito  interessante.   O  Puxa  o  Fole
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conseguiu  ser  o  entretenimento,  dando  a  informação  que,

geralmente,  é  uma  informação  pesada,  sisuda,  como  perfil  de

candidatos de diversos estados, e conseguiu fazer isso de maneira

muito agradável.  Ou seja, é um programa que é entretenimento, deu

a  informação  e  ficou,  do  ponto  de  vista  do  interesse  público,

interessante.

Os pontos negativos que, na verdade, são não apenas do

rádio, mas da TV Brasil, têm se tornado já recorrente foram os erros

técnicos de operação.  No rádio tivemos, por exemplo, um vazamento

de áudio no estúdio, quando deram os primeiros resultados parciais

da  disputa eleitoral  para  a  Presidência,  e  houve um: “humm”,  no

estúdio, que vazou.  Pode parecer engraçado agora...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Somos uma empresa imparcial pública.

A SRA.  JOSETI  MARQUES DA CUNHA (Ouvidoria)  –

Para o público, muitas vezes, parece engraçado, o pessoal adora ver

erro técnico, falha técnica, isso vira até programa que trata disso,

mas a verdade, ainda mais em relação a esse assunto, aponta para a

gente de maneira prejudicial.  Então, problema de eco, desarranjo de

trilha  sonora,  vinheta  nacional  em  forma,  que  atravessou  a

apresentação de má notícia e interrompeu a narração e a notícia só

voltou com pedacinho final de texto.  O próprio programa Puxa o Fole

teve prejuízo de operação.

A  Ouvidoria  considera  que,  assim como aqueles  outros

assuntos  que  vivíamos  dizendo:  problema  de  texto,  problema  de

abordagem de  pauta,  problema  de  apuração,  que  estamos  agora
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encaminhando soluções, é preciso olhar com cuidado o problema de

operações.   Temos  deficiências  graves,  falhas  graves,  que  os

supervisores,  os  coordenadores  das  áreas  devem  se  ocupar  de

alinhar, de procurar saber por que está acontecendo.

Temos profissionais muito qualificados, temos gente nova,

mas temos profissionais muito qualificados, a maioria deles.  Então, o

que acontece, na opinião da Ouvidoria, talvez seja a necessidade de

implantação  de  uma  cultura  de  responsabilidade  com  aquela

transmissão que estão fazendo, com o trabalho, com a operação que

estão realizando, porque, por mais que o programa seja muito bem-

feito, o conteúdo seja de muita qualidade, se o profissional da área

técnica que está fazendo aquela operação falhar, ele põe a perder o

trabalho de todos os outros.  Isso significa o quê?  Na verdade, é um

trabalho conjunto, que se um falhar, o outro falha também.  Então,

não importam quem está e em que ponto.  Essa é uma fragilidade da

rádio, é uma fragilidade da TV.

No dia em que estava passando o filme A Liberdade é

Branca, o  brake entrou no meio do filme, depois,  voltou de novo,

depois, apareceu um pedaço do interprograma, saiu outra vez, entrou

color bar, em várias etapas do filme.  Então, o problema de operação

é uma situação grave nos dois veículos, tanto rádio, quanto TV.

Agora tenho aqui dois assuntos, os últimos, que são bem

delicados.   Um  é  a  inexperiência,  porque  na  Rádio  Nacional  da

Amazônia a gente vê reprodução de releases, às vezes, de prefeitura,

umas  coisas  assim,  e  precisavam ser  olhadas  com  carinho  pelos

gestores da área.  Talvez seja uma questão também de capacitação

profissional.  As notícias, depois a gente vai ver, release tirado da

assessoria de imprensa.  Quando a gente vai ver, faltou alguma coisa.
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Às vezes, a edição foi feita no release, tirou alguma coisa que nos

levou a procurar e a gente esbarra com o texto exatamente igual.

Um outro aspecto que é mais delicado, até porque temos

aqui a inauguração da nossa querida diretora de produção, mas é um

assunto velho e recorrente, que é a questão do Sem Censura.  Por

que volto a esse tema?  Em diversos relatórios, desde 2011, esse

tema é referido e é um problema que não tem solução, que não tem

encontrado solução até agora.  O que acontece, o que eu gostaria de

chamar  a  atenção,  com  toda  delicadeza,  em  respeito  à  nossa

diretora, é que precisa tomar uma providência, porque a Ouvidoria

recebe,  chamo  aqui,  pautas  com  viés  comercial,  com  abordagem

comercial,  insistimos  nos  boletins  diários  por  novas  normas  que

deixassem claro o que pode, o que não pode, o que deve, o que não

deve.

Saíram novas normas e não faz referência a isso, porque,

certamente, lá não é o lugar de tratar disso.  Talvez seja uma coisa

de acompanhamento mais direto dos gestores da área, mas o que

acontece é que o programa, regularmente,  e  já  ouvi  aqui  dentro:

vocês  não  vão  fazer  nada,  na  Ouvidoria,  não?   Sinceramente,  a

referência é uma banca de camelo.  Eu tenho de falar isso porque

isso  está  comprometendo  a  Ouvidoria  porque  parece  que  não

olhamos, não cuidamos, nós também estamos fazendo vista grossa.

O que acontece é que, depois que o programa vai ao ar, a

Ouvidoria  recebe  manifestação  perguntando  qual  o  endereço  do

médico, qual o endereço do restaurante que não consegui pegar, qual

o nome da mulher que vende a massa, o endereço, o site dela, o

Facebook das massas que ela vende.  Nessa mediação, a Ouvidoria

tem de fazer  alguma coisa,  tem de responder  o  cidadão.   Então,

mesmo  respondendo,  não  podemos  ao  cidadão:  estamos  fazendo
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uma coisa errada, por isso não devemos responder.  Não pode ser

isso.

Então,  repassamos  para  a  produção  do  programa para

que esse, não sei o que faz com isso, responda diretamente.  De

qualquer modo, a Ouvidoria está sendo conivente com uma coisa que

não está na norma, mas está na lei, que não devemos fazer.  Então,

eu gostaria  de chamar a atenção mais  uma vez para isso,  que é

preciso cuidar desse aspecto.

Por exemplo, a massa que o demandante nos perguntou

como era,  o  endereço do  restaurante,  o  Facebook da mulher  que

vendia a massa, o Dia do Macarrão, a gente sabe que é uma proposta

que é extremamente comercial, mas se é o Dia do Macarrão, pode

ser  uma curiosidade.   A  abordagem que  se  dá  a  isso  é  que  fica

comercial ou não.  Então, é uma coisa que precisa ter cuidado, em

nome de a Ouvidoria não ser maculada por conivência com situações

que podem ferir a lei no sentido desse aspecto de que não devemos,

que é a propaganda de marcas, em outras palavras o merchandising.

Era isso que a Ouvidoria tinha.  Muito obrigada.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Queria

pedir licença para fazer uma comunicação?

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Sobre o que ela apresentou?
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CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI – Dado o

adiantado da hora, é comunicação de um minuto.

Estamos no Rio com o Festival Vila-Lobos.

CONSELHEIRO  VAGNER  TISO –  Apesar  de  toda

dificuldade, por dez dias vamos ter o Festival Vila-Lobos, apesar de

toda  dificuldade  no  Rio  de  Janeiro  pela  cidade  toda,  com grande

orquestra, os melhores músicos.  Isso é importante.  Dez dias.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Obrigada, José Edson.  Pertinentes, como sempre, as suas

observações.

Passo a palavra para a Myriam e, depois, vou fazer uma

proposta.

A  SRA.  MYRIAM  PORTO (Diretora  de  Produção)  –

Imagino que esse assunto já tenha vindo aqui algumas vezes, porque

o Rogério, inclusive, já comentou comigo, a própria Joseti já tinha

comentado comigo outras vezes.   É um assunto delicado.   O que

acontece?  O Sem Censura é um programa de atualidades que traz

todos os dias na mesa profissionais de diversas áreas.  Teoricamente,

não seria necessário, o foco é o entrevistado, não o produto, mas

acaba que é inevitável.  O que posso me comprometer é conversar

com a Leda, para ver se essa abordagem pode ser feita de uma outra

forma.   Eu  não  diria  que  exatamente  a  proposta  não  é  um

merchandising, merchandising é uma propaganda não revelada, mas
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acaba sendo porque o foco, apesar de ser o convidado, o produto

acaba ficando em evidência.

Posso  conversar  com  a  Leda,  que  é  responsável  pelo

editorial do programa, tentar que essa abordagem seja feita de outra

forma,  falar  com  ela  do  relatório,  mostrar  a  ela  o  relatório  da

Ouvidoria.  Eu tenho certeza de que ela tem conhecimento das outras

vezes, inclusive, o Rogério tem conversado com ela.  Mas posso me

comprometer a isso, conversar com ela, a gente tentar fazer essa

abordagem  de  outra  forma,  porque  ela  sempre  estará  levando

médicos, profissionais de gastronomia, de restaurantes, e acaba que,

dependendo da abordagem, o produto fica em evidência.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu queria sugerir,  não sei se existe na empresa alguma

norma, uma normatização sobre a comercialização de serviços, por

exemplo, sobre merchandising.  Não sei se isso existe na empresa.

Então, eu queria sugerir que fosse criado, ou pensado, ou estudado,

alguma coisa  nesse  sentido.   Já  que  não  está  funcionando  a  lei,

vamos nos debruçar sobre isso de novo.  O que proíbe, a lei, se não

estou enganada, é a propaganda comercial, o que não é o caso.  Não

está proibido merchandising específico.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Permita-

me só uma questão.  O Sílvio também está na linha do que estou

falando ou complementar.  Nós temos, até em relação aos boletins da

Ouvidoria  que  têm  chegado  em  relação  a  essa  questão,  temos

recomendado seguir  aquilo  que está no nosso manual  para que a

gente  obedeça.   E  já  tivemos  casos  de  advertência  por  escrito
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àqueles  locutores  que  têm  feito  isso  e  a  reincidência  pode  levar,

inclusive, à rescisão.

Portanto,  não  é  tanto  na  parte  de  produção  artística,

quanto na parte de produção jornalística, já tivemos advertências em

razão dos boletins da Ouvidoria que nos chegam e temos tomado as

medidas de gestão.  É verdade que é preciso analisar o caso porque o

fato de alguém ligar para a Ouvidoria para pedir o telefone do médico

já  é  um  bom  sentido,  porque  não  passamos  o  telefone  para  as

pessoas ligarem direto para ele no vídeo, porque aí seria ruim pior.

Abordar um assunto médico e alguém ficar interessado...

Lembro a minha mãe que adora a Leda Nagle porque um dia o cara

foi lá e ensinou uma massagem para ela fazer no olho que a vista

ficava boa e ela disse que até hoje tem uma vista perfeita aos 70 e

poucos anos por causa da Leda Nagle e do médico que foi lá.  Não é

por causa disso porque não tenho nenhuma interferência nessa área.

A  questão  é  analisar  o  caso.   O  que  os  boletins  da

Ouvidoria têm nos ajudado é quando se aponta o caso, alguém vai e

faz uma análise e verifica.  Teve um caso do pessoal do rádio e falou

que a Ouvidoria tem razão, eles foram lá e advertiram as pessoas.

Então, isso tem gerado consequência administrativa, porque tendo ou

não tendo uma norma interna,  temos a nossa lei,  temos o nosso

manual.

Eu  já  disse,  precisamos  estender  para  a  área  de

programação  artística  o  manual  como  o  da  área  de  jornalismo,

porque eu estendendo para área artística o que pode e o que não

pode, já dá uma ideia das pessoas.  Até porque, por conta do que foi

falado  aqui,  os  programas  hoje  estão  muito  imbrincados.   Então,

estou  usando um programa teoricamente  artístico,  o  que  está  na
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norma do manual de jornalismo, para fazer advertência por escrito

para as pessoas, principalmente, para quem é funcionário.  E quando

são  contratos,  é  advertência  prevista  contratualmente.   Portanto,

temos utilizado essas ferramentas.

É só nesse sentido para dizer que essa demanda de se

fazer uma normatização de manual de procedimentos para a área

artística, a gente já tem.  Como disse a Miriam, no início, a nossa

estrutura  está  mudando  de  assim  para  assim.   O  web  radio  e

televisão verticalizados, estamos mudando para produção jornalística,

produção artística e programação horizontalizada, para poder fazer

aquilo que a professora nos alertou e é dessa maneira que a gente

consegue fazer melhor, a integração das diversas plataformas, tanto

na produção dos conteúdos, quanto na própria programação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Era só uma contribuição, uma tentativa de contribuir.

Sílvio.

O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Vice-Presidente de Gestão

e Relacionamento) – Obrigado novamente, Sra. Presidente.

Só para, mais uma vez, recuperando o disposto na Lei n.

11. 652, dessa vez no art. 11, que menciona as fontes de recursos

para a EBC.  Está colocado lá que é “vedado a nós a veiculação de

anúncios de produtos ou serviços.  É permitido o patrocínio sob a

forma de apoio cultural e a publicidade institucional de entidades de

direito  público  e  privado”,  o  que  me  sugere,  no  mínimo,  que  a
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questão  do  merchandising  seja  um  obstáculo  para  a  gestão  da

empresa.

Obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Já  que  estamos  dialogando,  você  disse  que  aquela

remuneração,  só  porque  me  veio  à  cabeça,  dos  funcionários  é

impedido  ou  seria  impedido  por  quê?   O  administrador  não  pode

fazer...

O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Vice-Presidente de Gestão

e Relacionamento) – Ao administrador público só é dado fazer aquilo

que a lei expressamente determina que ele faça.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Também há uma outra interpretação de que ele pode fazer

aquilo que a lei não veda.  Certo?

O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Vice-Presidente de Gestão

e  Relacionamento)  –  Aquilo  que  a  lei  não  veda  é  cabível  ao

administrador privado, não ao administrador público.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas e a administração indireta?
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O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Vice-Presidente de Gestão

e Relacionamento) – Por isso te  dei  o benefício  da minha dúvida,

estou pensando com cabeça de quem tem 20 anos de administração

direta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  – Eu fiz  dois  anos de Direito,  acho que por  isso ficou na

minha  cabeça  isso.   Vamos  ver  se  a  gente  tenta  uma  outra

interpretação?

O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Vice-Presidente de Gestão

e Relacionamento) – Eu me dou o benefício da dúvida porque tenho o

cacoete da administração direta.  Então, penso com essa cabeça de

administração  direta  ainda  que  involuntariamente.   Mas  estou  à

disposição, me dou o benefício da dúvida tranquilamente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Desculpa, só porque me vem à cabeça.

Ana Veloso.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Eu vou falar agora para dialogar com o relatório da Ouvidoria, como

sempre  muito  bom,  e  para  elogiar  duas  questões  importantes  na

cobertura das eleições em relação à questão das mulheres na política,

porque acompanhei,  e  as  nossas  observações  aqui  –  onde está  a

Nereide – foram realmente acolhidas na produção.
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Percebemos,  e  concordo  com  o  relatório,  que  essa

discussão  da  participação  das  mulheres,  seja  como  candidata,

eleitora,  fonte  ou  profissional  de  mídia,  ela  apareceu.   Inclusive,

registramos também várias entrevistas de organizações de mulheres

feministas, a Ong e Instituto Patrícia Galvão também foi ouvido como

importante fonte.  Então, muito bom.  Fico muito feliz com isso.

Uma outra questão que quero elogiar é o Repórter Brasil,

se não em engano, do dia 10 de novembro, quando da estreia da

novela angolana.  Eu assisti todo o Repórter Brasil e vou elogiar uma

questão, discutia-se muito um protesto que aconteceu em São Paulo

e  as  repercussões  deste  protesto,  inclusive,  com  exemplos  de

atentados violentos contra pessoas aqui em Brasília.  Inclusive, essa

pauta foi cobertura de toda a mídia nacional.  Mas a cobertura da TV

Brasil, do Repórter Brasil, além de ser a que ouviu mais fontes, ainda

ouviu um especialista, um cientista político no estúdio para analisar a

questão de forma mais profunda.  Então, além de dar o factual, teve

análise, que é o que sempre pedimos aqui no Conselho, que seja feita

a produção, mas que seja feito o aprofundamento.

Então,  fiquei  muito  feliz  com  essa  cobertura,

especificamente daquele protesto que aconteceu em São Paulo, se

não me engano, foi num sábado, em relação à questão política, uma

insatisfação  com  o  resultado  da  eleição  de  algumas  pessoas,  de

alguns  grupos  e  a  repercussão  com  atos  de  violência  em alguns

lugares.  Eu assisti  as matérias nos outros telejornais, porque fico

zapeando e,  depois,  fico no Repórter,  e  achei  que a cobertura foi

muito melhor.

Um  outro  elogio  que  vou  fazer  aqui  é  do  programa

Caminhos da Reportagem.  Realmente, dá um show de jornalismo.

Todos os programas que tenho assistido, tenho acompanhado, tenho
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vontade de exibir na minha sala de aula, mostrar para os estudantes,

e  tenho  usado  como  um exemplo  positivo  de  que  se  pode  fazer

reportagem com reflexão, com um aprofundamento e desdobramento

das questões.

Uma outra questão que vou elogiar hoje também foi  a

postura da jornalista, nossa querida Mara Régia, que telefonou para

mim quando da produção dos programas de rádio também pedindo

fontes, indicação de pessoas que pudessem analisar os fatos para o

rádio, inclusive, o desdobramento do fato do protesto que aconteceu

em São Paulo.  Então, houve uma procura por fontes que não são as

fontes  convencionais,  os  habitués da  mídia,  outras  fontes,  outras

possibilidades e outras vozes.  E a Mara Régio, quando ligou para

mim,  ligou  para  que  eu  pudesse  indicar  e  eu  indiquei  algumas

pessoas.   Ela  estava  ouvindo  várias  pessoas  para  poder  discutir

também essa questão.

Eu penso que é muito importante, inclusive, porque ela

estava ouvindo pessoas do Nordeste para poder fazer essa análise.

Então, é fundamental, no momento em que o Nordeste vem sendo

atacado  paulatinamente  nos  meios  de  comunicação  e  nas  redes

sociais, que a EBC, por meio da Mara Régia, tenha tido esse cuidado

de ouvir pessoas do Nordeste para discutir e problematizar esse tema

da discriminação e do preconceito.

Registro aqui os meus parabéns para a EBC.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Dona Nereide, tanto elogio para um dia só!
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CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Posso elogiar?  Porque o jornalismo tem de ser elogiado porque está

tendo o diferencial.  Isso é o que queremos.

Sugiro, se é que posso sugerir, nesse momento, a mídia,

pelo menos a do Rio de Janeiro, tem colocado, voltou a um tema que

a Revista Veja anos atrás insistia muito, a questão da tríplice fronteira

de uma forma preconceituosa.  Eu lembro na Veja de quatro ou cinco

anos atrás andou por lá o Bin Laden arrecadando fundos.  Isso aqui

cria  o  preconceito  em relação aos  moradores  de lá  que tem uma

grande  concentração  de  imigrantes  de  origem  até  palestina.   Da

maneira como estou falando, como leitor do Globo, onde matérias são

colocadas  e  são  inventadas  com  o  objetivo  visível  de  criar  o

preconceito.

Nesse  sentido,  sugiro  que  a  TV  Brasil,  que  tem  esse

diferencial, se detenha na questão da tríplice fronteira, mostrar que lá

existem trabalhadores...

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Conselheiro, já abrimos um canal direto dos conselheiros

com a Nereide, com o comitê editorial.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – Eu

queria que tornasse público.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Tudo bem, mas encaminhe, por favor, para a Nereide ou

para a Mara Régia a sugestão.  Obrigada.



108

Rita.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Eu

queria um informe em relação ao Fórum de Comunicação Pública.  Eu

queria  também  cumprimentar  pelo  relatório,  pois  foi  uma  grata

surpresa, questão do infográfico também que foi analisado, porque

passamos e estamos passando ainda por um debate rebaixado no

país  em relação  ao  futuro  do  país,  em relação  à  participação  do

Nordeste nas eleições.  Eu fiquei triste porque o relatório, que vem

num crescendo, sobre a cobertura das eleições, para no tempo por

conta de um limite mesmo burocrático, tinha de terminar o relatório

em outubro.

Agora, o que vivemos durante o período eleitoral está se

desdobrando fortemente e eu temo até que o próximo relatório esteja

muito  distante  no  tempo  para  a  gente  aproveitar  e  usufruir  das

reações em relação a essa explosão de pensamento reacionário que

veio em reação aos resultados eleitorais de quem ficou insatisfeito.

Também achei curioso que a questão da crise mais grave

que  estamos  vivendo  sobre  a  água  em  São  Paulo,  por  que  não

aparece aqui.  As pessoas não se manifestaram sobre isso.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – De fato, vale a

pensa discutir isso, de como se dá a cobertura, porque há demanda

aqui  no  relatório  que  li  falando  da  Sabesp,  do  uso  do  arquífero

guarani.   Não  sei  exatamente  onde  está,  mas  a  demanda  da

audiência é outro.
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A SRA.  JOSETI  MARQUES DA CUNHA (Ouvidoria)  –

Realmente, é por amostragem.  Quando decidimos por um aspecto, a

gente  se  dedica  àquele  aspecto  e  os  outros  que  estão  passando,

porque  somos  poucos,  temos  de  fazer  por  recorte  mesmo.   De

qualquer  modo,  se tiver  interesse  de alguma cobertura específica,

nesse consideramos que as eleições era o assunto mais relevante,

mas  se  tiver  interesse  em  outro  assunto,  podemos  nos  dedicar

também  a  observar  especificamente,  pode  nos  demandar,  sem

problema.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA –  O

que eu gostaria de solicitar,  porque terá um relatório daqui a três

meses, se num período mais curto, esse tema mesmo do pós-eleição,

o comportamento, que poderíamos estar identificando de como está a

relação do público da EBC com o seu jornalismo e essa questão da

água que parece um tema meio blindado, de São Paulo, não sei como

ela está sendo tratada.  Isso ajudaria até no comitê editorial, se a

gente tivesse retorno sobre essa questão.

Eu queria também propor uma coisa muito simples, mas,

para aparecer na cartilha, tem de ser uma resolução do Conselho, é a

divulgação  do  e-mail  direto  da  Ouvidoria  sem precisar  passar  por

formulário para que a gente possa pôr na cartilha.  Eu queria também

a divulgação na cartilha do pauta@ebc, para as pessoas poderem se

comunicar sem necessidade de passar por formulário, um Fale com a

Redação.  Imagino que se eu quiser passar uma pauta para a EBC,

um assunto, quero ser fonte  off, como faço?  Não tem formulário,

queremos divulgar isso na cartilha.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Nereide, no microfone.

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – As

pautas são encaminhadas direto para a Central de Pautas, quando

vêm para nós já encaminhamos para lá.  Agora, a Ouvidoria há muito

tempo, a SECOM está trabalhando, mas há muito tempo que a gente

ainda  continua  Fale  Conosco.   Para  ter  ideia,  no  programa  de

Ouvidoria que estamos fechando, quando você vai dizer como se fala

com a Ouvidoria, é horrível dizer  www.ebc/fale_conosco, e não fala

com Ouvidoria.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA –

Outra coisa, no final de uma matéria, se alguém quer falar com a

redação, tem de falar com a Ouvidoria, preencher um formulário ou

não?  Mudou já?

A SRA. JOSETI MARQUES DA CUNHA (Ouvidoria) – A

gente sempre tem Facebook, tem a página...

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Mas

mudou aquele finalzinho quando é Fale com a Ouvidoria, no final de

qualquer matéria, qualquer assunto?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Não está

aceitando.

http://www.ebc/fale_conosco
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CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Não

está mais?

A SRA. JOSETI MARQUES DA CUNHA (Ouvidoria) – Na

Agência está.  Aí clica e tem o formulário.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Se

eu quiser reagir à matéria imediatamente, abre-me um formulário,

deixo para reagir no ano que vem.

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – A

Ouvidoria tem o formulário.  Agora, a pauta é um e-mail normal que

chega.  A gente até está reformulando essa...

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Na

verdade, falei da pauta EBC.

A SRA. NEREIDE BEIRÃO (Diretora de Jornalismo) – Em

relação à água, a gente pode assar.  Inclusive, em relação ao próximo

espaço público vai trazer uma pessoa que foi indicada para a ONU,

dez brasileiros, especialistas em água.  Ontem convidamos, não sei

se ele vem mesmo, mas será o assunto água.  É um pesquisador no

Nordeste, a nossa opção para discutir a questão da água.
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CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA –  É

questão  de  compreender  mesmo  como  está,  se  falta

responsabilidade.

A SRA.  NEREIDE BEIRÃO (Diretora  de Jornalismo)  –

Esses  boletins  que  a  Josefa  manda,  em  que  ela  faz  comentários

gerais, o pessoal do comitê analisa.  Então, temos essa relação direta

com essa avaliação mais diária do que está sendo feito e o que está

vindo para a Ouvidoria.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOSKI –  Rita,

nessa questão da água que você está levantando, de São Paulo, a

questão dos poços artesianos que merecem uma grande reportagem,

sendo  abertos  indiscriminadamente,  sem  a  Agência  Nacional  de

Águas, o governador sabe, e sem a fiscalização, me parece, do Ibama

ou do órgão estadual, é um absurdo.  Merece uma matéria muito

grande.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – A situação é tão

crítica que a prefeitura de São Paulo já está abrindo poço artesiano

para  atender  creches,  hospitais.   São  oficiais,  porque  têm  poços

artesianos  irregulares  e  ainda  tem  a  situação  crítica  agora  para

atender hospital e creche.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Permita-me um parêntese sobre a água?  Só para lembrar, o Rio de

Janeiro  também,  o  rio  Paraíba  está  secando,  não  sobre  há  muito

tempo.  É uma pauta nacional.  Eu queria lembrar que a mídia, de um
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modo geral, tem colocado para o cara fechar a torneira, mas esquece

do eucalipto, do agronegócio que consome água muito mais do que

qualquer consumidor individual.  A gente fecha a torneira, mas vai

faltar água, se continuar, como em São Paulo, oito meses que não

chove, que não chovia.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Não

dá para devolver a responsabilidade só para o usuário final.  Tem de

ser uma política de abastecimento.

CONSELHEIRO MÁRIO AUGUSTO JAKOBSKIND – É só

lembrar esse aspecto da mais alta importância, que acaba com muito

mito.

CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Só

para encerrar, estou pedindo que seja uma resolução porque me foi

colocado que para entrar na cartilha precisa estar como resolução.

Então, alguém tem alguma coisa contra que seja recomendado que

se tenha um e-mail da Ouvidoria direto para entrar na cartilha e na

pauta da EBC?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Posso só

explicar por que é o formulário?

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA –

Pode.  Sei da importância do formulário, mas a importância de se

falar direto com a Ouvidoria também.
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O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Sim.

Entendo  isso.   A  questão  do  formulário  é  você,  primeiro,  se

identificar.   Se  é  uma  pessoa  que  quer  fazer  algum  tipo  de

reclamação sem se identificar com e-mail fake, etc., já fica inibida de

preencher o formulário, mas o mais importante é que ali se extrai

automaticamente  informações  para  uma  base  de  dados  para  se

avaliar público, perfil, programas que gosta, etc.

Concordo  100%  com  aquela  questão.   Eu  fujo  de

formulário.   Quando  você  tem  mais  que  dois,  três  campos  para

preencher, não vou perder meu tempo com formulário.  Então, tem

de ser o formulário o mais simples possível com a possibilidade de a

pessoa, de repente, ao final, dizer que “você se importaria de que

aqui, ao final, completar essas informações para nos ajudar a fazer

tal coisa?”  Acho que podemos caminhar nesse sentido, o que facilita.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Boa ideia.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  Outra

coisa.  Por que, às vezes, não é direto para a Ouvidoria?  Há coisas

que precisam, e falo  isso  sempre para a  Joseti,  para as  pessoas,

simultaneamente para a Ouvidoria, para que ela tenha um controle, e

simultaneamente para uma área,  porque a Ouvidoria  funciona em

horário comercial.  E os problemas acontecem, quando alguém quer

reclamar do sinal que caiu, de uma coisa qualquer, ou de algo que

está errado na internet, no portal, na Agência, que pode ser corrigido
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ainda no fim de semana ou no horário noturno, pela madrugada, tem

de ir direto, fazer uma bifurcação.

Não deixar de passar para a Ouvidoria porque isso é uma

informação importante para os controles, para a Ouvidoria saber se

as coisas estão sendo corrigidas.  Mas é importante disparar também

para uma determinada área que possa dar uma resposta imediata na

solução do problema.

São essas duas questões que a Sucom precisa resolver

para  entregar  algo  melhor  para  que  possamos  atender  essa

necessidade, que é correta, mas que têm alguns detalhes da área de

tecnologia e desenvolvimento das coisas, até por conta da falta de

pessoas, críticas que a gente está tendo e vamos ter mais, só vou

alertar, porque a Dataprev está fazendo um concurso no Brasil inteiro

para a área de tecnologia com salário que acho que deve ser muito

maior  que o nosso e todos os nossos  quadros  normais,  90% dos

nossos empregados estão inscritos neste concurso.

CONSELHEIRA  ELIANE  GONÇALVES –  Eu  queria

aproveitar  a  deixa  para  colocar  o  informe de  amanhã.   O  Fórum

Nacional de Comunicação, amanhã, aqui na câmara.  E antecipamos

os  conselheiros  e  as  conselheiras  o  manifesto  que  está  sendo

divulgado  pelos  trabalhadores,  pelo  Sindicato  dos  Jornalistas  e

Radialistas,  DF,  Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo  e  pela  Comissão  de

Empregados  da  EBC,  lembrando  que  no  dia  7  de  novembro

completou-se um ano de greve,  aquela greve histórica dos quinze

dias parados,  suas semanas paradas,  cobrando algumas questões,

como o cumprimento do acordo coletivo que, apesar da paralisação,

continua  sendo  um  desafio  que  implica  questões  básicas  como  o

pagamento  de  horas-extras.   E  outras  agendas  que  entram  na
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discussão  e  são  fundamentais,  como  a  discussão  do  Plano  de

Carreira, justamente para que as pessoas não tenham essa migração

para a Dataprev, para Ancine, para as outras áreas, setor privado,

enfim.

Além disso, nesse manifesto entregue, tem a questão de

práticas antisindicais por parte da direção da EBC que, desde a greve,

intensifica-se  um  processo  de  perseguição  mesmo  em  relação  a

algumas lideranças.  E a ausência da nomeação dos representantes

do Conselho de Administração.  Há sete meses eleitos e continuam,

nosso representante, nosso suplente, sem tomar posse, sem poder

integrar efetivamente o Conselho.  Será entregue amanhã durante o

manifesto  onde  haverá  uma  série  de  manifestações  previstas,  os

trabalhadores  organizaram  uma  tomada  de  assinatura,  fez  uma

coleta de assinatura em apoio ao projeto de lei, iniciativa popular do

FNDC.   Estará  também  distribuindo  esse  manifesto  e,  enfim,

lembrando um ano de paralisação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Passo  a  palavra  para  o  Sílvio,  porque  sei  que  há  uma

abertura de diálogo.  Eu queria que você explicasse como anda isso,

em relação ao Plano de Carreira.

O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Vice-Presidente de Gestão

e Relacionamento) – O Plano de Carreira é objeto de uma discussão

num grupo composto por representantes da empresa, dos sindicatos

representativos das categorias e das comissões de empregados.  É

uma  composição  paritária,  demandada  pelos  empregados  em

conversas que tivemos.  Eu gostaria que isso fosse entendido como
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uma  das  manifestações  concretas  do  compromisso  da  gestão  da

empresa com o diálogo e a gestão participativa.

A  dinâmica  desse  grupo  contempla  a  participação  de

todas as representações envolvidas e, inclusive, a apresentação de

propostas que são debatidas por todos.  A empresa não se nega a

discutir questões, como, por exemplo, o piso salarial das categorias,

tanto  que  a  direção  já  se  dispôs  a,  diante  de  um cenário  a  ser

elaborado pelas representações laborais,  apresentar essa discussão

perante o DEST, por exemplo.  Além disso, questões como a licença

paternidade já foi devidamente regulamentada internamente; o vale-

cultura,  o  pregão  para  contratação  da  empresa  operadora  do

benefício foi realizado e já temos uma empresa vencedora, não vou

anunciar  o  vencedor  porque  estamos  correndo um prazo  legal  de

recurso.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Lembrar,

Sílvio, que nós decidimos, mesmo não sendo uma demanda concreta,

primeiro porque o vale-cultura foi oferecido por nós como parte de

uma política  pública  do Ministério  da Cultura,  não estava  nem na

reivindicação dos empregados, foi voluntário.  Segundo, conseguimos

um parecer jurídico que nos dava condição de pagar retroativamente

até  o  início  da  data-base,  por  estar  previsto  no  acordo  coletivo.

Portanto, não haverá prejuízo financeiro algum para os empregados

se  ele  deixar  mais  um  mês,  dois  meses,  de  a  gente  conseguir

viabilizar isso por intermédio da empresa que está sendo licitada.

É importante a  gente frisar  isso,  porque,  primeiro,  nós

oferecemos, não temos nenhum motivo para não cumprir; segundo, é

uma licitação difícil,  outros ministérios estão fazendo também para

atender  outros  órgãos públicos;  terceiro,  não terá prejuízo porque
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não será daqui para frente, será desde novembro do ano passado que

será pago a todos os empregados, desde o início da data-base.  Foi a

decisão que tomamos.

O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Vice-Presidente de Gestão

e  Relacionamento)  –  A  dotação  orçamentária  para  isso  está

preservada desde então.  Já estamos numa fase final dessa licitação,

já temos uma empresa declarada vencedora.  Então, a despeito de

toda dificuldade, estamos conseguindo chegar a bom termo.  Além

disso, a participação dos empregados na gestão e o diálogo com os

empregados é uma manifestação também concreta, possível de ser

verificada e em grupos que estão em atividade constante como, por

exemplo,  o  grupo  que  trata  da  nova  normatização  interna  para

pagamento das horas-extras, o grupo que trata do acompanhamento

das  providências  das  administrativas  para  cumprimento  do  acordo

coletivo de trabalho.

De modo que a diretoria tem segurança em afirmar que,

mesmo  aquelas  práticas  antisindicais  passadas,  mencionadas  no

dossiê hoje já estão bastante mitigadas, visto que, por exemplo, aqui

na empresa os sindicatos têm livre acesso a todas as dependências,

participam de suas atividades livremente e, inclusive, realizam suas

assembleias utilizando as nossas dependências e os equipamentos de

videoconferência, por exemplo.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – É que não

dá para confundir o livre acesso que você tem, por conta de acordo

coletivo,  já  existente,  está  previsto,  com o  representante  sindical

entrar a qualquer momento na sala de um gestor que está fazendo

uma reunião com outros empregados.  Isso não pode ser confundido
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com uma prática antisindical, porque a pessoa, se ela vem para a

empresa, está vindo em atividade sindical, ela tem de informar, tem

de se anunciar.  Só pelo fato de ser um empregado licenciado para o

exercício da prática sindical, ele está no exercício da prática sindical.

Então, se há uma reunião com os empregados, não é caso.

CONSELHEIRA ELIANE GONÇALVES – A demanda da

presença do sindicato era dos empregados.  Há pessoas que estão

sofrendo violenta pressão e são lideranças.  Agora mudou, teve até

um processo que reverteu, que era a dificuldade de se reunir dentro

da empresa para discutir.  Isso até mudou, tem de reconhecer, foi

construído  esse  processo,  mas  passou  por  isso.   E  há  pessoas,

lideranças dentro do movimento que estão, de fato, sofrendo pressão

que vai  desde à inserção dentro  da empresa,  até à remuneração,

enfim.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro)  –  Eliane,  acho  que  aqui  não  é  o  fórum,  não  é  esse,  na

verdade.  Mas vou te dizer uma coisa, eu conheço o Sílvio e acho que

ele tem um papel muito importante nessa retomada das negociações

e acho que a gente tem de dar um voto de confiança.  Foi retomado o

diálogo, há problemas, evidentemente, houve muito problema para

trás, todos sabemos disso, mas vamos dar um voto de confiança.

Certo, Sílvio?

CONSELHEIRA  ELIANE  GONÇALVES –  Continua  a

pressão.
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O SR. SÍLVIO DE ANDRADE (Vice-Presidente de Gestão

e Relacionamento) – Agradeço a sua manifestação, Presidente.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – É verdade.  Mas cobro depois, não pense que é só elogio,

não.

Não temos mais nenhum item na pauta.  Eu quero saber

se o Nelson tem mais algum outro informe a dar.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Acho que a

gente gastou tudo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu tenho uma pergunta, uma informação sobre a Rádio de

Tabatinga.  Ela incendiou, qualquer coisa do gênero?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Um raio.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu gostaria de saber se já retomaram os trabalhos.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Ela voltou,

depois saiu de novo o FM.  O AM retomou; o FM novamente saiu fora.

Estamos tentando viabilizar de todas as formas, comprar as peças

necessárias para restabelecer o sinal da antena.  Já teve duas idas de
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técnica para lá.   Estamos tentando dentro das condições possíveis

restabelecer o sinal também da FM, mas o AM está funcionando.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – É uma rádio que, me parece, essencial.

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Sim.  E por

falar  em  Tabatinga,  devemos  estar  aprovando  no  Conselho  de

Administração a realização de um concurso específico para Tabatinga

feito na cidade, para a cidade, região, para substituir os empregados

que estão com função já extintas, e temos até o final do ano fazer

dispensas  e  precisamos  fazer  isso  com  concurso,  realizar  esse

concurso em Tabatinga.

Então,  já  aprovamos  na  Diretoria  e  vamos  aprovar  no

Conselho a criação, inclusive, de mais vagas para atender a cidade

porque,  realmente,  trabalhar  com  nove  funcionários,  estamos

ampliando para vinte para ter, pelo menos, revezamento das pessoas

nos programas e para que eles tenham mais produção local.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Ana Veloso e, depois, vamos encerrar.

CONSELHEIRA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO VELOSO

– Quero solicitar ao Conselho e, logicamente, à direção da EBC, que

na próxima reunião posterior à nossa análise de trabalho, penso que

vamos passar a reunião toda de novembro ou de dezembro no plano

de trabalho, que a gente inclua um item na pauta sobre as rádios,
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para que a gente tenha um informe com a situação das rádios, sobre

os programas, porque a gente discute muito a TV Brasil, discute a

Agência  Nacional,  mas  a  gente  não  tem  discutido,  na  minha

concepção, a questão das rádios.  Eu quero saber – eu já era da

Câmara de Rádio, agora a gente está em outra Câmara –, para além

do  que  já  pergunto,  por  exemplo,  a  algumas  pessoas  da  própria

rádio, que trabalham nas rádios, e gostaria de ter um ponto de pauta

sobre as rádios EBC.

O  SR.  NELSON  BREVE (Diretor  Presidente)  –  O

Guilherme me lembrou que vamos ter, pelo menos para quem estará

aqui em Brasília no próximo sábado, feriado de 15 de novembro, a

realização do Festival de Música da Nacional FM.  É um evento que

tenho ido e dessa vez estou querendo que o Eduardo vá porque ele

não foi nas demais, para ir ao palco entregar o negócio, prestigiar o

Diretor-Geral.  É um evento muito importante.

O conselheiro João Jorge já foi, mas ele insiste muito na

questão de fazer um Festival Nacional.  Acho que nós, como o Festival

é da Rádio Nacional, o Festival da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a

gente não conseguiu fazer esse ano por questões de estrutura e tudo

o mais, mas ainda está o de Tabatinga, saiu prejudicado, mas não sei

se saiu totalmente do cronograma, mas ainda acho que será realizado

esse ano por conta dessa questão.

E esse da Rádio nacional FM, aqui, é um evento cultural

da cidade, toda a comunidade musical da região de Brasília vai.  São

músicas muito boas.  A gente ouve a 50, que está tocando, depois

vão  virar  12  e  tal.   São  músicas  de  muita  qualidade.   Portanto,

convido a todos, quem puder estar presente, pois será um evento

agradável.
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Será  no  Cine  Brasília.   Isso  começou  no  Sesi,  depois,

conseguimos para o Centro Cultural  Banco do Brasil  e já estamos

chegando no Cine Brasília.  Para vocês verem que está avançando.

Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Joseti e, depois, Evelin.

A SRA. JOSETI MARQUES DA CUNHA (Ouvidoria) – Só

retomando  a  questão  da  abertura  dos  diálogos,  a  Ouvidoria  já

começou  o  atendimento  de  Ouvidoria  Interna,  que  foi  uma  das

solicitações  que  o  Presidente  me  fez  logo  no  começo.   “Estamos

devendo a Ouvidoria Interna”.  Custou um pouquinho, era previsto

para  julho,  não  deu,  mas,  de  qualquer  modo,  já  começamos  o

atendimento.  Acredito que a ouvidoria Interna vem para harmonizar

as  relações,  porque  muito  das  demandas  que  vejo  são  de

necessidade  de  harmonização  das  relações  e  investimento  na

qualidade ética.   Então,  acredito  que vá ser  um ponto a  mais  de

contribuição para que a gente fortaleça a empresa e a comunicação

pública a partir daquilo.

CONSELHEIRA EVELIN MACIEL – Pegando um gancho

no que a Ana falou,  eu queria  saber  se existe alguma análise da

programação das rádios pronta, porque estou chegando.  Então, se

tiver, eu gostaria de ler, de ter acesso.  Não?



124

Vocês  citaram  aqui  uma  pesquisa  sobre  telejornais  e

existe  uma  outra  sobre  programação  infantil.   Então,  eu  queria

receber para eu estar lá.  OK.  Vou procurar, então.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Eu queria que você aproveitasse e fizesse um chamamento

para o fórum de amanhã.

CONSELHEIRA  EVELIN  MACIEL –  Eu  gostaria  que

todos que puderem se dirigir até o Nereu Ramos, onde estaremos a

partir das nove horas da manhã.  Não teremos presença de ministros

envolvidos  com  a  área  de  comunicação  pública,  mas  todos  os

ministérios estão enviando representantes.  Há uma plataforma da

comunicação pública que foi sendo construída nos últimos meses que

será entregue para o Ministro Gilberto Carvalho na sexta-feira por

volta das seis horas da tarde.

São vários grupos de trabalho durante as tardes de quinta

e sexta.  De manhã são painéis de discussões e à tarde grupos de

discussão sobre financiamento, questões relativas aos trabalhadores,

infraestrutura.  Então, será muito interessante.  Há bastante gente

em  Brasília  para  participar.   Sugiro  que  os  conselheiros  também

estejam presentes.  O Nelson vai participar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Fica o convite.
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CONSELHEIRA RITA DE CÁSSIA FREIRE ROSA – Só

uma pergunta ao Nelson.  Como está o resultado das eleições?  Já foi

anunciado?  Vamos fazer uma entrevista com a mandatária do país

para o próximo mandato?

O SR. NELSON BREVE (Diretor Presidente) – Fizemos a

solicitação ao Ministro Thomas que sinalizou com a possibilidade de

isso acontecer em dezembro.  Então, está em processo de ministério,

tudo o mais, reformulação.  Aliás, é solicitação de todos, inclusive, do

Ministro  Lembo,  que  quando  o  encontrei  no  Palácio  do  Planalto:

“Vocês  precisam fazer  uma entrevista”,  eu  falei:  “Esqueci  de falar

com o  Ministro.   Acabei  de  falar  com ele  e  esqueci  desse  caso.”

Esqueci, lembrei, falei e ele sinalizou com a possibilidade.

CONSELHEIRO  MÁRIO  AUGUSTO  JAKOBSKIND –

Nelson,  é  possível,  se  sair  essa  entrevista  dela,  fazer  o  seguinte

diferencial para a TV pública: o telespectador teria direito de fazer

pergunta através das redes sociais.

CONSELHEIRA  ELIANE  GONÇALVES –  É  lamentável

que  esse  pedido  tenha  sido  feito  logo  após  a  eleição  e  que  a

Presidenta  reeleita  já  tenha  dado  entrevista  para  todos  os  outros

veículos e não tenha comparecido à EBC.  É lamentável.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Também lamentamos.
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CONSELHEIRO  CLÁUDIO  LEMBO –  Rita,  você  que

redigiu isso aqui, entrevista com a Presidenta Dilma sobre o tema

comunicação.  Vocês querem é atrapalhar a Presidenta.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Mas ela é que assumiu isso.

CONSELHEIRA  RITA  DE  CÁSSIA  FREIRE  ROSA –

Queremos é regulamentar a comunicação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Foi ela que assumiu essa plataforma.

CONSELHEIRO CLÁUDIO LEMBO – Falou, mas foi num

momento de euforia.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck

Saibro) – Queridos, muito obrigada pela companhia, pelo trabalho.

Até a próxima.

Está encerrada a reunião.


