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Local – Hotel Nacional

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Eu, num pequeno golpe de estado, assumi a mesa provisoriamente.  É um 
golpe corretivo.

Temos aqui uma proposta de Ordem do Dia que foi  preparada 
com base nas discussões havidas aqui na última vez, mas foi preparada acho 
que pela companheira Ana e pela Ima.  Correto?  E, também, me fizeram uma 
consulta.

Essa Ordem do Dia o primeiro ponto seria resolver o problema da 
Presidência e a discussão da estrutura organizacional do Conselho Curador. 
Depois, o segundo ponto é a definição das Câmaras Temáticas e o grupo de 
trabalho específico, uma questão que ficou pendente da última vez.  Depois, 
uma apresentação do relatório sobre programação infantil que está a cargo da 
Lucinha.  Depois, uma pausa para o café.  Depois, definição do perfil e forma 
de contratação do Secretário Executivo do Conselho, em função justamente da 
discussão da última vez, ou seja, teria de ter um Secretário Executivo, definir o 
perfil,  como faz,  etc.  Haverá  uma  apresentação  dos  novos  programas,  um 
cronograma de reuniões.

Aqui, já está entrando em Assuntos Gerais.  Eu queria incluir um 
assunto que eu acho que temos de discutir logo, é a composição do Conselho, 
ou  seja,  substituições.   Nomes,  temos  ao  final  de  novembro,  começo  de 
dezembro,  há  uma  série  de  mandatos  que  estão  se  concluindo.   Os 
conselheiros podem ter os seus mandatos renovados, mas, também, podem 
até  não  querer  estar,  independente  disso  é  uma  discussão  que  estamos 
devendo,  em como se fazer  a  composição do Conselho daqui  para  frente. 
Então,  acho que é um ponto que podíamos incluir  aqui  na  Ordem do Dia, 
tentando ser breve.

Alguém tem mais  alguma sugestão de  algum outro  ponto  que 
possa ser incluído na Ordem do Dia?

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Questão 
de Ordem.  Também em nome da Conselheira Lúcia, eu queria sugerir que a 
apresentação ficasse como item 2, até porque fazemos na apresentação, no 
final, uma referência à questão das Comissões Temáticas.

Se houver assentimento, eu gostaria de fazer a apresentação e, 
depois, entrar...
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CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Tudo bem.  Acho que não tem problema.  Acho que faz mais sentido.

Eu só vou ficar na mesa até eleger o presidente.  Ao eleger o 
presidente eu saio da mesa.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Informação, 
avaliação, explicação, das linhas, diretrizes e etc. da nova programação, é um 
documento texto.  E um conjunto com DVD de um episódio de cada um dos 
programas,  ou  novos,  ou  de novas temporadas,  ou  licenciados,  segundo a 
lógica que está explicada no texto.  Isso é para os senhores saberem.

O  item  está  lá  na  frente  e,  depois,  a  gente  vai  fazer  uma 
apresentação no Power Point com o Roberto Faustino, que teve problema de 
avião.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Entrando no primeiro ponto da Ordem do Dia.  Eu só gostaria de dar uma 
informação  preliminar  a  vocês.   Eu  mandei  isso  por  e-mail  a  todos  os 
conselheiros,  mas,  depois  da  nossa  última  reunião,  procurei  o  Presidente 
Belluzzo e perguntei como ficava a situação dele.  Ele disse que realmente 
estava  deixando  a  Presidência,  deixando  o  Conselho,  porque  estava  com 
outros afazeres e não estava conseguindo tocar como gostaria e deveria os 
trabalhos da Presidência.   Ele  disse  que iria  marcar  uma audiência  com o 
Presidente  Lula  para  agradecer  e  comunicar  a  saída,  estava  até  com uma 
conversa marcada com o Presidente para hoje, o Presidente iria a São Paulo. 
Acabou que o Presidente não foi a São Paulo e eles não tiveram a conversa. 
Mas o que ele disse é que está deixando realmente.  Eu disse que o Conselho 
discutiu, o Conselho quer proceder à substituição.  Ele disse que é inteiramente 
normal, que mandará a carta, apenas quer conversar com o Presidente Lula. 
Acabou que ele não conversou com o Presidente Lula por causa disso e ele 
não teve a menor responsabilidade, em função disso não mandou a carta.  Eu, 
pessoalmente, acho que não deveríamos nos ater a formalidades de não ter 
recebido a carta.  Ele expressou isso claramente, vai mandar a carta.

Então, acho que poderíamos passar à discussão da questão da 
substituição, da eleição do novo presidente.  Essa é a minha posição.  Sem se 
ater a essa formalidade, entrando na discussão que nos interessa aqui para a 
reorganização  do  Conselho.   Quer  dizer,  não  sou  o  presidente  com  uma 
estrutura de organização para o funcionamento.

Está aberto para quem quiser falar ou sugerir.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Eu gostaria de falar, fazer 
uma proposta.
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Eu tenho a impressão de que nesse momento não vamos ter nem 
a possibilidade e nem o tempo para elegermos o presidente novo.  Então, eu 
gostaria de sugerir que a gente elegesse um presidente interino para hoje e se 
analisasse  os  procedimentos  necessários  para  a  eleição  de  um  novo 
presidente.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Na próxima 
reunião?

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Na próxima reunião.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Alguma outra proposta?  Essa me parece uma proposta preliminar.  Em vez de 
escolher o presidente definitivo, escolhe-se um presidente interino, discute-se a 
organização e faz-se numa próxima vez.

Não havendo outra proposta, vou submeter à votação.

Quem estiver a favor, por favor, se manifestem.

Ninguém se manifestou, mas considero que me expressei mal.

Quem estiver a favor fique como está.

Então,  vamos  ver  o  nome  do  presidente  interino  que  poderia 
conduzir os trabalhos.

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS FILHO –  Quem foi  na 
última reunião?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – A 
Ima.

CONSELHEIRA ANA LUIZA FLECK – Não, foi o Martins.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – É 
verdade, foi o Martins.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Ana Luiza.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Então, está bom.  Ana Luiza, você senta aqui e assume.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Há uma 
coisa, há um impedimento porque sou representante do Senado, não sou eu 
mesma aqui.  A não ser que interinamente para hoje, para a sessão de hoje.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Interinamente não tem impedimento.

Existe um impedimento da sociedade, tudo bem, mas acho que 
interinamente não há problema.

Ana Luiza, senta aqui.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Boa tarde 
a todos.

Acho que a proposta que fiz anteriormente sobre a questão da... 
Eu  gostaria  de  ouvir  os  conselheiros  sobre  a  questão  da  presidência,  da 
estrutura do Conselho.  Eu tenho impressão de que precisamos pensar sobre 
um vice-presidente ou um substituto eventual.  Eu queria ouvir os conselheiros 
sobre isso.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Pelo  que 
entendi, seria para a próxima reunião.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana Luiza Fleck)  – Mas a 
gente pode fazer,  para a gente começar a pensar sobre isso.  Acho que a 
eleição  será  na  próxima  reunião.   Mas  a  minha  posição  é  que  devemos 
começar a discutir um pouco isso hoje.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Acho que a sua 
sugestão de termos uma vice-presidência já foi discutida na reunião passada. 
É uma idéia muito positiva, porque nem sempre o presidente vai poder estar 
presente.  Então, a gente não perde tempo batendo isso, o vice em qualquer 
problema assume.

Eu concordo com a tua proposta.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Alguém 
mais?  Murilo.

CONSELHEIRO MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA RAMOS –  Salvo 
melhor  juízo,  acho  que  a  idéia  do  vice-presidente  e  fundamental,  você  ter 
alguém  para  presidir  as  reuniões,  tocar  o  expediente  na  ausência  do 
presidente.

Eu só quero consultar a nossa Jurídica, porque acho que há um 
impedimento, ou seja, para se fazer, nada impede que se faça isso, mas há 
que se mudar o Regimento,  porque este não tem a previsão de uma vice-
presidência.  Pode-se providenciar a mudança do Regimento.
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Só para completar, respondendo a pergunta do Conselheiro José 
Cavalcanti.  Não ha previsão de na ausência eventual do presidente um vice-
presidente, pode-se adotar o procedimento adotado hoje.  Não estando o vice-
presidente,  a  Plenária,  o  Conselho escolhe alguém para presidir  a  reunião. 
Apenas levantei a questão do entendimento regimental.  Só isso.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Só um instante.  Eu sugeri que a gente tivesse um vice-presidente permanente. 
Por quê?  Porque, às vezes, o presidente não pode vir e se não há um vice-
presidente permanente fica um certo vazio até a hora da reunião.  Se você já 
tiver  alguém  designado,  um  presidente  ou  vice-presidente,  acerta,  ajuda  a 
organizar a reunião por antecipação.  Entende?  Acho que só facilita.  Se tiver  
de modificar alguma coisa no Regimento, modifica, não é uma coisa grave.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI –  Eu  só 
gostaria de opinar que o próximo presidente deva ser presidente em Brasília 
para  facilitar  os  tramites,  com  o  pessoal  do  interior  há  dificuldade  com  o 
deslocamento extra.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Vai sobrar 
para você, Lúcia.  Sinto muito.  Ou para o Murilo.

Mais alguém que queira se manifestar?

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Acho  que  a 
gente  poderia  aqui,  concordando  com a  sugestão  da  Presidente  de  nossa 
sessão,  trocar  algumas  idéias  a  respeito  de  critérios  para  escolher  um 
presidente.

Eu penso que um dos critérios fundamentais é a disponibilidade 
da pessoa exercer o mandato, ou seja, todos nós somos muito ocupados nas 
nossas respectivas atividades, mas penso que aquele que aceitar esse cargo 
deve ter alguma disponibilidade para exercê-lo, porque o presidente, a meu 
ver, não pode ser apenas uma figura formal, não quero dizer absolutamente 
que o nosso ex-presidente era uma figura formal, o contrário, mas o que me 
preocupa é que o presidente seja uma pessoa presente na articulação das 
reuniões,  na  articulação  dos  conselheiros,  na  presença  e  debate  político 
nacional,  por  exemplo,  quando  as  nossas  atividades  são  comentadas 
criticamente, ele deve dialogar com os críticos.

Enfim,  tudo  isso  que  evidentemente  requer  uma  certa 
disponibilidade.   Não penso que necessariamente  a  pessoa tem de ser  de 
Brasília, mas acho interessante a sugestão feita pelo conselheiro de que o vice, 
de preferência, pudesse ser sediado em Brasília pela facilidade que teria de 
comunicação com a direção da empresa, com os ministros presentes, etc.

Agora, penso também que a gente não devia se embaralhar com 
a questão da vice, porque se for um cargo não previsto no nosso Regimento, 
até a mudança do Regimento.  Não sei se a mudança do Regimento pode ser 
feita rapidamente pelo próprio Conselho.
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CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Pode ser agora mesmo.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Entendi que a 
mudança dependeria de outras...  Então, tudo bem.  Sou plenamente favorável  
ao vice-presidente pelas razões já apontadas.

Agora, eu queria dizer também algumas palavras em relação à 
organização do Conselho.  Eu gostei muito da idéia das Câmaras Temáticas ou 
Grupos de Trabalho Específicos.   Acho que o Conselho,  o  ideal  é  que os 
conselheiros se distribuíssem por grupos temáticos, que a gente criasse aqui 
no âmbito do Conselho.  Acho que isso traria uma nova dinâmica ao Conselho. 
Criamos o  grupo para  fazer  o  relatório  da  programação infantil.   Acho que 
deveríamos  tentar  definir  alguns  aspectos  básicos  da  nossa  atividade  e 
constituir grupos de trabalho permanentes.  De modo que uma certa dinâmica 
pudesse começar a marcar as nossas atividades aqui.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Mais 
alguém?

Eu gostaria de fazer duas sugestões.

Primeiro, colocar em votação a questão da vice-presidência.

Quem estiver de acordo permaneça como se encontra.

O vice também seria eleito.

A questão que se coloca é: Se o vice tem de ser necessariamente 
representante da sociedade civil ou não.

Só pode ser?

Vamos colocar em votação.

Estamos emendando o Regimento nesse momento.

Aprovada a questão da existência do vice-presidente com essa 
restrição de que deva ser dentre os membros que representam a sociedade 
civil.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu  queria 
entender melhor essa restrição.  No que ela se fundamenta?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – É 
regimental.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  É 
regimental.
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CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Sim,  é 
regimental.  Mas estamos mudando o Regimento agora.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Por que 
tem de ser da sociedade?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Acho isso 
importante.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Alguns 
conselheiros representam os quatro ministros, representam o governo, então, 
eles são representantes institucionais.  Dois conselheiros representam as duas 
Casas do Congresso e um representa os funcionários do EBC e quinze são da 
sociedade.  Então, no primeiro Regimento diz que a presidência tem de sair 
dentro desses quinze.

CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA (Ministro  de 
Estado da Cultura) – Tem a ver com a missão do Conselho que é garantir o 
interesse público no desenvolvimento da experiência da empresa.  Então, se 
não houvesse a necessidade da participação direta da sociedade, o controle 
era um mecanismo interno.  Ao criar isso aqui, essa opção do presidente e 
agora  do  vice  ser  entre  os  representantes,  é  um  pouco  para  firmar  essa 
natureza de zelar pelo objetivo principal da empresa.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana Luiza Fleck)  –  Então, 
estamos de acordo com essa primeira alteração do Regimento?  Não é, Luiz 
Henrique?

Eu gostaria de fazer uma consulta a você em relação a isso.  O 
presidente que será eleito em substituição ao Presidente Belluzzo vai ter um 
mandato tampão ou terá um mandato próprio de dois anos?

O  SR.  LUÍS  HENRIQUE  MARTINS  DOS  ANJOS (Diretor 
Jurídico) – O Regimento não especifica nenhuma outra regra, a não ser essa 
de mandato de dois anos, o Regimento atual.  Como já foi constatado aqui, 
esse  Plenário  é  soberano  para  alterar  esse  Regimento.   Então,  ele  pode 
estabelecer nessa reunião, como está estabelecendo a existência de um vice-
presidente, também pode estabelecer se será um novo mandato ou não.  Há 
essa autonomia  para  definir  se  é  um novo mandato  completo  ou se  é  um 
mandato em conclusão integral ou em complementação atual.

A minha sugestão é que a emenda seja referente à mesma regra 
que estabelece a existência do mandato do presidente, que acrescente o vice-
presidente.  Aí, fica a critério do próprio Conselho definir se ele seja eleito para 
os próximos dois anos ou um mandato tampão.  Só faço a advertência de que 
se  for  pelos  próximos dois  anos nem todos os  membros do Conselho têm 
mandato de dois anos, tem mandato que foi eleito...  Só para restringir de que 
nem todos os conselheiros poderiam ser presidente, porque eles estão com 
mandato até o final do ano, termina no final do ano.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – O Ministro 
Juca tem uma questão de ordem.
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CONSELHEIRO  JOÃO  LUIZ  SILVA  FERREIRA (Ministro  de 
Estado da Cultura) – Eu estou convocado para participar de uma audiência 
pública no Congresso - acabaram de me ligar – sobre o pré-sal e a cultura 
como uma das áreas beneficiadas pelo Fundo Social.  Então, é estratégico.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Eu gostaria de fazer uma pequena ponderação.

Na  prática,  acho  que  esse  problema  não  existe  porque,  na 
verdade,  o  mandato  do Presidente  Belluzzo estaria  completando dois  anos 
aproximadamente novembro ou início de dezembro.  Como não vamos eleger 
hoje,  vamos  eleger  na  próxima  oportunidade,  na  verdade,  acho  que  esse 
problema será por dois anos e não haverá necessidade de mandato tampão.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana Luiza Fleck)  –  Então, 
todo mundo concorda com a alteração do Regimento?  De que o mandato do 
presidente será igual ao dos...  OK.

Mais alguma manifestação?

Eu  gostaria  de  fazer  uma  proposta  também  em  relação  às 
Câmaras Temáticas.  Acho que funciona melhor se a gente designasse um 
relator para esse caso, que pudesse apresentar para os outros conselheiros, 
antes da próxima reunião, por e-mail sugestões de Câmaras Temáticas, por 
exemplo, Câmara de Programação Infantil, não sei, alguma coisa que ocorra.

Eu sugiro o Conselheiro Daniel que levantou esse assunto.  Acho 
que funcionaria bem assim.  E a gente na próxima reunião bater o martelo 
nessa divisão das câmaras ou grupos de trabalho.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu  não  me 
recusaria a desempenhar esse papel, mas eu gostaria de ter uma minirrodada 
aqui a respeito do assunto para eu ouvir a opinião dos conselheiros e com base 
nelas poder elaborar um projeto.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – OK.  Mas 
a idéia de relatar essa questão, então...  Está bom.

Alguém quer começar a sugerir alguma...  Murilo.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Bem, até 
porque isso faz parte da reta final da nossa apresentação.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Por favor, 
fale no microfone.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS –  Até 
porque  na  apresentação  que  a  Conselheira  Lúcia  e  eu  faremos  sobre 
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programação infantil, mais ao final fazemos uma sugestão, sugestão, apenas 
uma indicação sobre a divisão do Conselho em Câmaras Temáticas.

Para começar a discussão pensamos,  por  exemplo,  em quatro 
câmaras,  da  Programação  Infantil,  do  Jornalismo,  as  duas  que  são 
razoavelmente fáceis de definir e que estão no cerne de uma TV Pública que, 
em geral, é a programação infantil e a programação jornalística.  A título de 
sugestão uma Câmara chamada de Arte e Cultura, que seria a programação 
mais generalista, enfim, que se costuma chamar de programação cultural; e 
uma Câmara da Programação Cinematográfica, que também é o forte da TV 
Brasil.

Isso  já  estava  presente na nossa apresentação,  seria  o  último 
item, mas antecipo por conta da sugestão do Conselheiro Daniel para começar 
a fazer essa discussão.  Mas, veja bem, isso aqui é só uma sugestão.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Lourival, 
você pediu a palavra?

O SR. LOURIVAL MACEDO (Representante dos Funcionários) – 
Essa proposta dos grupos temáticos é importante,  mas precisamos garantir 
também  que  se  inclua  nesses  grupos  a  discussão  sobre  rádio  e  sobre  a 
agência, pois temos lá oito emissoras de rádio na EBC e temos também a 
agência de  notícia.   A  gente discutir  não só  a televisão,  mas incluir  esses 
outros veículos também.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – OK.  Mais 
alguma sugestão?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Eu tinha uma sugestão.  Não é muito diferente da proposta do Murilo, não, 
apenas tentando complementar um pouquinho.

Acho que um grupo é fácil, o Infantil.  Esse é muito fácil.  O outro 
grupo  temático  seria  o  Jornalismo.   Esses  dois  são  muito  fáceis.   Em 
Jornalismo  deixando  claro  que  também  é  jornalismo  e  o  que  se  chama 
reflexão, que é programas de entrevista,  talking-show, coisas dessa natureza, 
não apenas o hard news ali, os noticiários, uma coisa um pouco mais ampla. 
Acho que tem esses dois.

Há uma outra faixa que é Cultura e Arte também, acho que pega. 
Uma outra é Filmes e Documentários, que vocês também apontaram.  Acho 
que há uma outra coisa, a faixa de Cidadania, por exemplo, meio ambiente, 
direito  do  consumidor,  portadores  de  necessidades  especiais,  quer  dizer, 
programações que se voltam para coisas que têm a ver com a cidadania.  Elas 
têm alguma coisa a ver com jornalismo e reflexão?  Tem, mas elas são algo um 
pouco à parte e não é uma coisa pequena numa TV pública, é coisa que deve 
ocupar espaço significativo.  Isso seria outra questão importante.

Há uma que tenho uma dúvida se bota em infantil ou se bota à 
parte, o segmento juvenil.  Entende?  Pode ficar junto com infantil?  Pode ficar, 
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também não é nenhum bicho de sete cabeças, mas como infantil  já é algo 
muito grande dentro da programação, por exemplo, hoje em dia está com seis 
horas da programação.  Como acho que juvenil é um desafio monumental para 
a gente, pois não sabemos muito bem o que fazer,  tenho medo de que se 
juvenil ficar dentro de infantil acabe sem a atenção devida.  Entende?

Então,  se  fosse isso  eu sugeriria  esses seis  temas e  vai  ficar 
coisa de fora que teremos de ver depois como alcançar.  Mas é também uma 
sugestão para a gente pensar.  O Daniel pensar sobre isso e trazer proposta 
depois.

CONSELHEIRO  JOSÉ  ANTÔNIO  FERNANDES  MARTINS – 
Concordo com você perfeitamente, há meio ambiente.  Agora mesmo na FIESP 
e  no  IEDI,  o  Instituto  do  Desenvolvimento  da  Indústria,  um  dos  pontos 
principais que está sendo discutido dentro da indústria hoje é o que chamamos 
de sustentabilidade.  A sustentabilidade é exatamente a preservação e a não 
agressão ao meio ambiente através da redução da contaminação ambiental por 
meio de poluentes, a preservação da própria natureza.  Isso está assumindo 
hoje não mais sobre o aspecto político, mas está assumindo uma importância 
muito grande dentro da indústria.

Nós, industriais, estamos extremamente preocupados com o que 
será  o  nosso  meio  ambiente,  como  é  que  essa  natureza  que  vem  sendo 
agredida de uma maneira tão violenta,  que isso não pode ser destruído da 
maneira como muitos querem.

Então,  Franklin,  de  fato,  dentro  dessa  pauta  seria  muito 
importante termos o meio ambiente,  onde teríamos o apoio total  da própria 
CNI, da FIESP e das instituições que hoje operam no meio industrial.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Mais 
alguém?

Conselheiro Lourival,  eu gostaria de fazer uma proposta, tendo 
em vista  a  especificidade do rádio  e  da  agência,  que  o  representante  dos 
funcionários apresentasse uma proposta separada da TV, porque realmente 
não conheço a programação do rádio para opinar.  Acho que se você pudesse 
fazer  uma  proposta  separada,  até  para  a  gente  conhecer  melhor  as 
especificidades da programação e tal.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Posso 
complementar?

De fato, o nosso Conselho se estende também para a rádio e a 
agência.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Exato.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  No  caso  da 
rádio,  só a título de ilustração, tenho feito,  rádio embarcado evidentemente, 
mas tenho feito o esforço inclusive de ouvir a Rádio AM.  Há muito tempo, acho 
que quase todos nós, esquece-se que existe um rádio de freqüência modulada. 
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Então,  tem  me  chamado  atenção,  e  conversei  com  alguns  colegas  na 
universidade para começar e tentar fazer uma reflexão no caso das rádios.

Então,  talvez  fosse  interessante,  complementando  a  sua 
proposta, Ana Luiza, ter uma apresentação aqui sobre a rádio, aliás, sobre as 
rádios, o sistema de rádio e sobre a agência.  É natural que a televisão no 
começo nos ocupa, enfim, mas é preciso que o Conselho também se debruce 
sobre as rádios, sobre o sistema de rádio e as agências.

Eu só queria complementar, que se fizessem apresentações pelos 
responsáveis.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – OK.  Mais 
alguém que queira se manifestar?

Em  relação  ao  primeiro  item  podemos  passar,  então,  para  a 
apresentação do  Relatório  do  Grupo de Trabalho de Programação  Infantil? 
Atendendo ao pedido de inversão de pauta.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
De certa  forma,  já  matamos o  ponto  de definição  das  Câmaras  Temáticas 
também.  Entende?

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Isso.  Na 
próxima reunião a gente avalia o relatório do Conselheiro Daniel e o relatório 
do Conselheiro Lourival.

Conselheiro Murilo e Conselheira Lúcia.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS –  Essa 
primeira palavra, na realidade, a Conselheira Lúcia deveria ser ela.

Enfim, acho que foi  na reunião de julho,  eu estava na reunião 
como convidado ainda, não como conselheiro, quando houve a sugestão de 
que  houvesse  uma  análise  da  programação  infantil,  houve  a  indicação  da 
Conselheira Lúcia.  E, naquela ocasião, espero que não precipitadamente eu 
disse que até por eu ser um pouco da área – vou explicar esse “um pouco da 
área de Comunicação”  –,  enfim,  me dispus a colaborar  com a Conselheira 
Lúcia na realização desse primeiro estudo, dessa aproximação de estudos de 
programação  feita  no  âmbito  desse  Conselho  Curador.   Enfim,  nos  coube 
analisar a programação infantil.

Farei uma introdução de contexto e, depois, na parte substantiva 
da análise eu passo a palavra para a Conselheira Lúcia.  Próximo, por favor.

Contexto.  Rapidamente.  Você pode pensar a televisão em geral 
com as três funções clássicas de informar, educar e entreter, e nesse entreter 
sempre há uma polêmica, estou olhando principalmente a televisão de base 
comercial.   Isso  nos  leva  a  um  chamado  entretenimento  de  mínimo 
denominador  comum,  são  as  críticas  que  se  fazem  à  programação  das 
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televisões comerciais, cujo paradigma nosso é a televisão dos Estados Unidos, 
quer  dizer,  esse  é  um  fenômeno  fundamentalmente  americano,  aliás,  do 
Canadá para baixo, porque o modelo europeu é ainda fortemente marcado por 
televisão de serviço público.

Então, somos herdeiros de uma televisão fortemente comercial, 
Brasil,  Argentina,  enfim,  países  sul-americanos  e  americanos,  dos  Estados 
Unidos para baixo têm esse modelo de televisão.  O que é um desafio para as 
televisões públicas, em particular, para as televisões de titularidade estatal, o 
caso da TV Brasil.  Próximo.

Há o desafio de livre das injunções comerciais, e é um desafio 
que nunca é fácil, oferecer uma programação equilibrada, informar, educar e 
entreter,  com foco na cidadania.   Isso,  em linhas gerais,  é  o  que se  pode 
pensar de uma televisão pública.  Próximo.

A experiência mais próxima, em geral, temos conhecimento amplo 
disso, é o Serviço de Televisão Pública dos Estados Unidos, que é um serviço 
criado, nascido de um ambiente televisivo de contestar a hegemonia privado-
comercial.   Aliás,  há  muita  parte  similaridade,  embora  a  decisão  que  eles 
tomaram lá foi na década de 60, no século passado, de pegar as televisões 
educativas institucionais e criar um sistema interessante de televisão pública. 
É o modelo que mais se aproxima do nosso, não para emularmos totalmente, 
mas para sempre lembrar que é disso que estamos falando.  Próximo.

O PBS.  O serviço PBS é fundado em três pilares.  Claro que é 
uma  apreciação  mais  minha  em  função  de  estudos  e  tal,  mas  é  isso. 
Programação infantil, programação jornalística, acrescento aqui a observação 
do Franklin, jornalismo estendido, e uma coisa que o sistema PBS sente muito 
forte – chamei de antevisão tecnológica –, ele sempre foi ponta na questão 
técnica, uso de satélite, inclusive o uso de internet agora.  Ele sempre esteve à 
frente  das  comerciais,  sempre  houve  grande  investimento  do  modelo  na 
questão tecnológica.  No nosso caso, a TV Brasil pode ter a experiência do 
PBS como referencia inicial para o seu projeto.

Faço também a observação com base na experiência acadêmica, 
profissional nessa área, o PBS é o grande desafio para a TV Brasil, porque o 
serviço PBS é um gueto, é um gueto de altíssima qualidade, só que naquele 
sistema  ficou  com  0.6,  0.7  de  audiência  e  não  avança,  apesar  de  o 
reconhecimento grande, 6 pontos de audiência – estou usando uma estatística 
antiga.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
0.6 o quê?

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS –  Seis 
pontos de audiência.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – 0.6.
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CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Não, 6, 
às vezes emite 1, 2 ou 3 pontos, 4, 6 pontos de audiência. Inclusive, os mais 
conspiratórios dizem que haveria, falando dos anos 70, 80...

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente)  –  Porque a 
média, conselheiro, do PBS dos dois últimos anos foi 2,5 e 2,7.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Isso, vai 
ser de pico.  O que se comentava?  Dizia-se o seguinte, parece que há um 
acordo  de  que  o  PBS  não  pode  ir  além disso,  caso  contrário,  sacode  ao 
sistema.  Enfim, claro que se não é o limite, não é o teto da TV Brasil.  É só  
para lembrar.  Temos de ir além do Sistema PBS.  Conselheiro José Paulo.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI  FILHO – É bom 
rever esses índices, porque as cinco maiores televisões, a audiência conjunta 
delas não dá 18%.  De forma que é preciso reposicionar esses 6.  6 em relação 
a quê?  As cinco juntas não dão 18%.  6 sobre 18, quer dizer que ela sozinha 
tem um terço da audiência das cinco maiores juntas?

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  O que 
são esses 6?

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Pico.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI  FILHO – Mesmo 
que seja 2.  18 dividido por 5, dá pouco mais do que 3.  Se a média for 2 e  
tanto, está na média das grandes televisões.  É isso?  O que quer dizer esse 
percentual dentro dessa realidade?

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Eu tento 
esclarecer.

Dos anos 90 para cá, claro, as redes abertas nos Estados Unidos 
sofreram uma grande queda de audiência.  Certo?  Eu vou rever esse dado, 
acho que é um dado para além de 16% no conjunto das programações, na 
competição,  principalmente,  na TV paga,  satélite,  cabo,  enfim,  são os dois. 
Nos anos 90, quando houve a crise grande da TV aberta nos Estados Unidos 
eles baixaram de 90% e tantos para 45%, 50%.  De lá para cá, entre os anos 
80 e 90, a perda de audiência medida, até os anos 80, era praticamente mais 
de 90%, dominada pelas três redes principais naquela ocasião,  ABC, CBS, 
NBC, com o boom da TV a cabo nos anos 80, com a entrada do UHF regional,  
com  o  crescimento  na  época  do  videocassete,  na  realidade,  do  cinema 
liberado.  Enfim, no final dos anos 80 e anos 90 as TVs abertas dos Estados 
Unidos, as três redes principais naquela ocasião, depois entrou Fox e Warner, 
enfim, chegou-se a um nível de 45%, 50%, perdeu 50% de audiência e receita 
publicitária para os sistemas alternativos, em particular para a televisão a cabo.
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CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – As TVs a 
cabo estão em 89%.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS –  Na 
realidade, é mais, as redes de cabo chegam a quase 100%, às vezes chegam 
a 100% dos domicílios nos Estados Unidos.  Isso não quer dizer que as redes 
abertas tenham perdido, elas ainda mantêm um nível – vou checar esse dado. 
Claro  que  a  discussão  não  era  essa,  eu  trouxe  apenas  como  informação 
suplementar,  mas me comprometo a trazer esses dados atualizados para a 
próxima reunião, porque é interessante como estratégia para a TV Brasil.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Uma questão.  É o seguinte: o número de TV a cabo nos Estados Unidos é 
mais ou menos esse.  Entende?  Mas a questão é que dentro da TV a cabo 
você tem as TVs abertas também.  Então, muitas vezes esse número que você 
deu pode até ser correto no cômputo geral.  É a questão de ver.  No Brasil, por  
exemplo, as TVs mais vistas na TV a cabo são as TVs abertas, por incrível que 
pareça.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Conselheiro 
Murilo,  permita-me só me corrigir.   PBS, acho a comparação que você fez 
pertinente, sobretudo na formação de rede, parecido com o PBS, mas a média 
de audiência do PBS nos dois últimos anos foram 1.7 e 1.8 e não 2 como eu 
disse anteriormente.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  Esse 
ponto é importante?  Porque estamos aqui em traço, então, é importante saber 
quantos traços têm nos Estados Unidos.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Nós  não 
estamos em traço, Conselheiro.  Se for a TV Brasil, não está em traço.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – É 
uma grande notícia.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Mas não é 
de hoje, não, algum tempo.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  Bom, 
ainda estamos com uma audiência modesta.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É verdade.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  Era 
importante saber como é nos Estados Unidos para saber se há um mínimo de 
balizador.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – A minha 
modesta intenção foi trazer um balizamento para destacar o ponto de, por mais 
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que o nosso parâmetro possa ser, como estrutura, o Sistema PBS, a TV Brasil  
tem de ter ambição de realmente incidir mais sobre o mercado.  Foi essa a 
observação.  A TV Brasil não pode se conformar em ser, com o Serviço PBS, 
um gueto de qualidade.  A minha modestíssima intenção foi apenas essa.

Em função desse parâmetro, claro que o modelo da TV Brasil tem 
como um de seus elementos centrais, talvez o mais central,  a programação 
infantil.

Um pouquinho sobre a metodologia, a Dra. Lúcia falará sobre isso 
mais  adiante.   Então,  nessa  etapa  do  trabalho,  sob  o  ponto  de  vista 
metodológico, deu-se prioridade à análise dos programas em seus aspectos 
neurocognitivos  e psicoafetivos,  não só  pela importância  e,  no  caso da TV 
Brasil,  ineditismo,  é  a  primeira  vez  que  se  faz  esse  tipo  de  análise,  mas, 
também, pela dificuldade momentânea de aplicação de metodologia eficaz de 
análise de formatos e conteúdos, sob a ótica da produção televisiva em sentido 
estrito – isso aqui é um eufemismo que usei para dizer que não tenho preparo 
metodológico para fazer uma análise da programação da televisão.  Eu cheguei 
a fazer contato com a professora Inês Vitorino, da Federal do Ceará, que é 
uma pessoa altamente competente nessa área, e espero que adiante, em se 
retomando esse trabalho,  ela possa ser incluída para fazer  uma análise do 
ponto de vista metodológico mais pertinente.

Recebemos uma amostra  que nos foi  dada,  ela  não tem uma 
relação direta com a grade da programação infantil, não está exatamente na 
seqüência, havia diferença na quantidade e, no caso, por exemplo, dos snobs, 
tinha  mais  programas,  no  caso  do  Thomas  e  seus  amigos,  ainda  era  um 
programa  não  dublado.   Não  obstante,  entendemos  que  o  material  que 
recebemos era suficiente para a análise a que nos propusemos como uma 
primeira aproximação desse tipo de trabalho aqui para o Conselho Curador.

Agora, passo a palavra para a Dra. Lúcia.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Fiz uma análise 
vendo programa a programa.  Como o Murilo comentou, houve alguns que a 
gente teve, por exemplo, uns a gente não trouxe a análise porque a Ballerina 
tinha  30  segundos,  o  outro  tinha  1  minuto  e  30.   Então,  falar  sobre  um 
programa com essa amostra não é possível.  Eu já comentei com o Faustino e 
ele ficou de mandar mais material.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Conselheira 
Lúcia, nesse material que distribuímos agora há um programa de cada um dos 
infantis que entram no ar nessa nova programação.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Excelente.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O programa 
completo,  não  amostra,  é  o  episódio  completo.   Então,  você  terá  nesse 
envelope,  os  senhores terão  um episódio  de  cada  programa,  inclusive  dos 
infantis, que o pacote agora cresceu.
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CONSELHEIRA  LÚCIA  WILLADINO  BRAGA –  Está  muito 
interessante.  Ótimo.  Agora, para análise eu procurei analisar um programa 
completo, sempre o que tinha mais de um programa completo, por exemplo, 
Cata Lendas tinha só um programinha e a gente se questionou.

Voltando.   A  análise  que  foi  feita  nesse  momento  eu  fiz 
pessoalmente  em  duas  dimensões,  a  neurocognitiva  e  a  psicoafetiva, 
pensando no quê?  Quer dizer que o que a criança assiste hoje na televisão 
influi no que vai acontecer na nossa sociedade no futuro.  Então, do ponto de 
vista do pensamento, o que acontece quando se vê esses programas, como as 
redes neuronais são ativadas e o pensamento da criança, que faixa etária, e 
psicoafetiva nesse aspecto do desenvolvimento emocional.  Próximo.

O neurodesenvolvimento  é  um processo de construção.   Todo 
desenvolvimento do pensamento neurológico é um processo que se constrói 
tijolo a tijolo.  Próximo.

Existe  uma  arquitetura  cognitiva,  existem  duas  linhas  de 
pensamento.  Vou ser breve e se estiver sendo chata, vocês falam, mas é só 
para dar a vocês os parâmetros da análise e não só dar o resultado.  Há uma 
linha que fala sobre o desenvolvimento do pensamento biológico.  Jean Piaget 
era um biólogo e quis mostrar o que a gente tinha de biológico, como tem a 
parte motora em que a gente equilibra a cabeça para poder rolar, engatinhar,  
beber,  enfim, e do ponto de vista biológico também temos a construção do 
pensamento.   Vygotsky  fez  uma  proposta  do  lado  sociocultural  do 
desenvolvimento.   E  eles  são complementares.   Os  dois  colocam tanto  do 
ponto de vista biológico, quanto sociocultural, o pensamento se constrói com a 
vivência.  Próximo.

A Tv lida com símbolo e linguagem.  O símbolo é proposto pela 
Psicologia como unidade de análise do pensamento, eu não posso estudar um 
elemento.  Um estuda a memória, mas para você entender o pensamento, por 
exemplo, queremos entender a água, eu estudo o hidrogênio e ele estuda o 
oxigênio, nós nunca vamos entender a água.  Então, a TV tem essa grande 
capacidade.   Sabemos  que  a  capacidade  de  transformação  cognitiva  em 
aprendizagem via  TV é menor do que via ser humano.  Existem pesquisas 
americanas que mostram essa coisa de aprendizagem de línguas na criança. 
Se você botar uma pessoa conversando coma criança pessoalmente num novo 
idioma, a criança aprende mais do que se a gente colocar a mesma pessoa 
televisão  dizendo  isso.   É  um  estudo  até  recente  americano,  mas  que  é 
interessante.   Vamos  desenvolver  muito  porque  estamos  trabalhando  com 
símbolo  e  linguagem,  talvez  não  tanto  quanto  presencial,  mas  é  muito 
importante.  Próximo.

O desenvolvimento motor todo mundo conhece bebês e vê que 
para equilibrar o tronco, tem de equilibrar primeiro a cabeça, para poder se 
equilibrar  em  pé.   Da  mesma  forma  é  a  construção  do  pensamento  e  a 
construção neuronal.  Próximo.
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Há um modelo  que foi  desenvolvido  pelo  Piaget  que teríamos 
como  que  quatro  estágios  no  desenvolvimento.   O  primeiro  estágio  é  o 
chamado Estágio Sensório Motor, mais ou menos a criança de 0 a 2 anos. 
Essa criança não vê muito a televisão, até porque o tempo de atenção dela não 
é para isso.  Ela vai olhar para a televisão quando toca uma música, ela não 
senta e assiste, porque é uma criança mais sensório motor mesmo, ainda não 
tem  o  pensamento  do  faz-de-conta.   Por  volta  dos  2  anos  começa  a 
desenvolver – faço essa intercessão, até porque a criança tem coisas daqui e 
vai adquirindo coisas daqui por volta dos 2 anos, claro que a idade há muita  
variação, quando estou falando 2, pode significar 8 meses, 2 anos e 4 meses –, 
mas se adquire na fase pré-operacional a capacidade do faz-de-conta.  Uma 
coisa  muito  bonita  na  programação  infantil  nova  é  que  a  gente  já  tem 
programação para criança de 2 anos, que é aquela criança que a TV comercial 
não quer nem saber.  Então, essa é uma boa notícia para a gente.

Nessa etapa pré-operacional é que a gente desenvolve, entre os 
2 e 6 anos, operações mentais, como, por exemplo, essa capacidade de: Isso 
aqui  é  um avião.   Uma criança  sensória  motora  não  consegue  fazer  essa 
abstração, trabalhar com a fantasia.  A classificação para a gente é uma coisa 
supernormal.  Se você me der os talheres, eu os separo.  A classificação vai se 
desenvolver  a  operação  mental  de  classificação,  de  seriação,  toda  nessa 
etapa.  Então, a análise que fiz foi vendo isso, que operações mentais esses 
programas requerem ou estimulam.

No  período  operatório  concreto  há  uma  mudança  muito 
importante também, que é por volta dos 6 anos e vai até os 11, 12, tanto que 
se dá a capacidade de alfabetização, a criança adquire uma coisa que antes 
ela não tinha e é muito importante, a reversibilidade, entender que a adição é o 
contrário da subtração.  Ela começa com isso e é capaz de ver o lado do outro. 
Às vezes a gente acha que a criança é pequenininha, é egoísta, mas ela não é, 
ela é egocêntrica, ela não consegue ver do outro lado.  Seu eu estou com 
fome, você está com fome, se estou cansada, você está cansada.  Não consigo 
entender que você não está cansado ou que você não está com fome.  Então, 
já  é  uma  outra  programação  e  temos  também  um  material  bom  aqui 
trabalhando o operatório concreto.

No operatório abstrato já estamos numa outra etapa, também dá 
um novo salto, que é capacidade de ver uma coisa por diferentes prismas, que 
nessa fase dos 6, 7 ou 9 a gente não tem.  A gente pensa: Esse time de futebol  
é melhor porque o meu pai disse.  Isso aqui a professora falou, então, é assim. 
Só por volta dos 12 anos que a gente tem a capacidade de entender – também 
temos programação que mexe com essas operações mentais do abstrato –, 
cognitivamente acho isso, mas do ponto de vista ético acho o contrário, posso 
achar  a  mesma coisa  e  ter  cinco prismas na mesma pessoa.   Então,  isso 
começa a se desenvolver por volta dos 12 anos e vai amadurecendo.  Então, 
penso e concordo com a sugestão do Franklin  de que a gente  tem de ter 
alguém para ver a programação juvenil, o que aqui a gente iria até, mais ou 
menos, os 14 anos.
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Depois dos 14 anos, em termos de estrutura do pensamento, está 
mais ou menos estruturada neuronalmente, já estamos com o amadurecimento 
pronto.  O amadurecimento neuronal muito grande se dá antes dos 2 anos, 
mas vai até aos 17 anos.  Então, acho que a questão aqui já é uma TV mais 
voltada de pensar na questão de valores, o que está se passando, já é um 
outro foco, o que interessa ao adolescente.  Próximo.

Outra coisa que vi foi do ponto de vista neuronal, o quanto cada 
um desses programas estimulava o cérebro em termos de redes neuronais. 
Próximo.  Por exemplo, quando vocês estão lendo aqui, a primeira coisa que 
ativa no cérebro é a área visual primária, quando você vê qualquer coisa.  Aqui 
está a frente do cérebro, o lóbulo frontal, onde tomamos decisão, esse lóbulo 
aqui é precioso.  Essa área aqui é occipital, a visão.  Então, todo mundo olhou 
qualquer coisa e ativou aí primariamente.  Próximo.  Só para ler vai para a área 
de formação de palavra, que é diferente de formação de objeto.  Próximo.  Aí,  
acesso à pronúncia e articulação, o fonológico envolve essa rede.  Próximo.  E 
o acesso ao significado, à semântica.  Então, na hora em que você lê uma 
palavra aqui, você já ativa tudo isso aqui no seu cérebro.  Próximo.  Aí você vê 
um cérebro ativado, de fato, no momento em que a pessoa está jogando um 
jogo de computador, dentro da ressonância funcional, que é um equipamento.

Essa  análise  abrangeu  um  pouco  o  quanto  esses  programas 
promovem uma estimulação neuronal  da  criança que  assiste  naquela  faixa 
etária apropriada.  Eu fiz três classificações como: estimulação média, elevada 
e muito elevada, quando você tem realmente a requisição de muitos neurônios, 
de muitas redes neuronais.  Próximo.

Depois,  a  dimensão  psicoafetiva  que,  do  ponto  de  vista  da 
Neuropsicologia e da Neurociência, é fundamental também, quer dizer, bases 
emocionais.   O  que  se  está  trabalhando  do  ponto  vista  emocional  nessa 
criança?   Interação,  intersubjetividade,  vivemos  em  sociedade,  quer  dizer, 
coisas  como solidariedade,  se  estão sendo vistas  ou não,  valores  éticos  e 
morais.  Próximo.

A análise basicamente está pegando essas três dimensões.  Não 
está  pegando  nessa  questão,  e  que  eu  não  teria  capacidade  de  fazer,  de 
qualidade,  de design,  até  temos uma opinião,  achamos bonito  a música,  o 
movimento, mas, enfim, me ative naquilo que tenho competência.  Próximo.

Aqui  já  estou  fazendo  uma  análise  meio  que  programa  a 
programa.  Eu fiz um clipezinho mínimo só para vocês terem uma idéia, para 
quem nunca viu, só da apresentação, se estamos falando de uma programação 
nacional, de um programa de fora, se é desenho animado, se é personagem. 
Próximo.

O primeiro programa que analisamos foi Os pezinhos mágicos de 
Franny, um programa canadense.  Esse programa é de estimulação elevada, 
está voltado para essa criança pequena, uma criança a partir de 2 anos que já 
começa a parar um pouquinho na frente da Franny, porque está trabalhando o 
pensamento representativo e simbólico, essa capacidade do faz-de-conta.  O 
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pensamento  é  todo  imediato,  que  é  o  que  a  criança  tem  capacidade  de 
entender nessa idade.  Há conteúdo informativo pré-escolar e trabalha com a 
aquisição de vocabulário.  É para criança pequenininha mesmo.  É muito bom. 
Próximo.

Do  ponto  de  vista  psicoafetivo  trabalha  compreensão, 
solidariedade, a família ampla como suporte emocional e contingente, que é 
importante  a  criança  perceber  isso.   Então,  a  TV  mostrar  isso,  a  família 
estendida, o programa mostrar isso e passar desde a criança pequenininha 
esse  conceito  de  ser  entendido,  ser  compreendido  e  ser  solidário.   Então, 
realmente, é um programa que acho foi uma excelente aquisição da nossa TV. 
Próximo.

Aí tem o SOS Sônia que também é um programa novo.  Olha, 
esse programa é fantástico, é também uma aquisição nova.  É feito pela TV 
inglesa, é uma cooperação da Comunidade Européia.  É muito interessante.  É 
de estimulação muitíssima elevada.  A Sônia vende um personagem heróico: 
Se você tem um problema, você liga para a Sônia.  Como se ela fosse resolver. 
Mas a Sônia não é toda, na verdade, a resolução do problema se dá de forma 
compartilhada com o filho dela que faz essa mediação entre o geracional com o 
outro  bichinho  que  tem  problema.   É  muito  interessante.   Trabalha  o 
pensamento simbólico e representativo.

Há  duas  coisas,  o  público-alvo  e  o  público  de  interesse,  por 
exemplo,  eu  assistiria  o  Sônia  muito  feliz  e  qualquer  adulto  vai  gostar  de 
assistir  porque,  inclusive,  ele  tem  metacognição,  que  é  o  pensar  sobre  o 
pensar.  Ele pega de 2, 3 anos, em termos de estimular.  Como já trabalha 
resolução de problema, ele tem desde conteúdo informativo pré-escolar, o que 
é direito e o que é esquerdo, mas sem ser de forma chata.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  Você 
está  falando.   Eu  tenho  uma  neta  agora  com  um  ano  e  meio.   Eu  a 
acompanhei.  Você disse que criança de um ano não vê televisão, minha neta 
vê televisão, mas não vê os programas de...  Ela vê Discovery Kids.  Eu fiquei  
parado tentando perceber por que ela vê Discovery Kids.  Minha neta não veria 
esses programas que tem informação demais, plástica, não há resolução de 
cores bem definidas e tem coisa demais.

O  Discovery  Kids,  eu  descobri,  posso  estar  errado,  mas  são 
poucas  cores,  cores  primárias,  como  vermelho,  verde,  amarelo.   As  cores 
aparecem com um traço em volta para separar bem.  E é uma movimentação 
na tela, acredite se quiser, que a menina de um ano e pouquinho fica parada 
assistindo aquilo bem embevecida.  A minha idéia é de que ela tem a mínima 
idéia do que está vendo.

Por que estou dizendo isso?  Porque se um programa como esse 
passar, ela não vê.  É muito ton sur ton, muita informação gráfica.  Eu não seria 
capaz.  Assistindo o Discovery Kids é um sacrifício para nós e absolutamente 
tolerável,  a menos que você tenha neto,  pois ninguém que não tenha neto 
consegue passar cinco minutos ali.  Agora, esse você assiste com prazer, mas 
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a menina de um ano e pouco não assiste.  Você me disse que é a partir de 2 
anos, então, estou aguardando, porque de um ano não assiste, não.

CONSELHEIRA  LÚCIA  WILLADINO  BRAGA –  Não  temos 
nenhuma  programação  para  a  criança  de  um  ano.   Na  verdade,  poucas 
crianças de um ano, até pelo desenvolvimento da atenção, conseguem assistir 
dez minutos,  chega a meia hora.   É uma idade em que a criança é muito 
sensório motora, é o som, é a cor que vai chamar.  Cor muito, som muito, tanto 
que o bebê está brincando e tem um barulhão na televisão, ele se volta para a 
tela e fica olhando enquanto estiver animado.

Mas aqui será mais ou menos de 3 a 6 anos que trabalha esse 
pensamento simbólico representativo.  Já é mais elaborado porque trabalha a 
resolução  de  problemas,  exige  mais  cognição  do  que  o  Franny,  e  tem  a 
metacognição,  porque  ela  pensa  sobre  o  pensar.   Ela  é  engraçada,  é  um 
programa que o adulto assiste com prazer.  Próximo.

Ainda dentro do SOS Sônia, é muito interessante, está até dentro 
da  nossa  proposta  da  TV,  a  criança  reconhecer  problema,  dificuldade  e 
diversidade.  Qual é o conteúdo do SOS Sônia?  É a girafa que não está feliz  
porque tem o pescoço muito grande.  Então, ela é diferente.  O urso tem medo 
do escuro.   O avestruz é chateado porque é uma ave que não sabe voar.  
Todos os personagens têm problemas, como todas as crianças.  É bom ter 
alguns heróis, mas a maioria de nós temos problemas mesmo e as crianças 
também, temos medo e o medo é importante.

Aqui é que digo que preciso de mais episódios, Teresa, porque, 
por  exemplo,  nesses  episódios  que  vi  apontava  o  medo.   Aqui  é  só  um 
exemplo,  de repente,  no decorrer  de vários programas podemos ver  outros 
sentimentos ainda.  Muito dessa coisa da diversidade, que posso ter o pescoço 
comprido, posso não saber voar, mostra que todos nós temos incapacidades, 
mas também temos capacidades, o que é muito importante sob o ponto de 
vista da estrutura da criança.  Estimula a cooperação e mostra essa mediação 
intergeracional,  diversas  gerações  conjuntas.   Próximo.   Serei  mais  rápida, 
senão vai ficar muito longo.

O Poko é uma série inglesa, também belíssimo.  Esse programa é 
maravilhoso,  é  uma  pérola  na  programação.   Estimulação  neuronal  muito 
elevada,  trabalha  também  esse  pensamento  do  faz-de-conta,  mas  com 
criatividade,  resolução  cognitiva  de  problemas  e  tem  metacognição.   Vou 
acelerar um pouco porque tem muito programa.  Se vocês quiserem alguma 
explicação mais específica.  Próximo.  O Poko ajuda a lidar com a dificuldade e 
a encontrar solução, como a Sônia, o que é muito importante para a criança.  O 
Poko não é um vencedor,  não é um herói,  ele tem problema, ele lida com 
frustração,  com  a  superação  do  problema,  estimula  a  solidariedade,  a 
construção conjunta.  Essa coisa é muito importante, porque herói é uma coisa 
importante para a TV comercial.  O Homem Aranha, vende a roupa do Homem 
Aranha, a lancheira do Homem Aranha, o boneco do Homem Aranha, o boneco 
do inimigo do Homem Aranha, o carro do Homem Aranha.  E a gente vê bem 
que esses programas de animação, que era uma coisa que faltava na nossa 
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grade  e  que  adquirimos,  realmente  têm  por  trás  deles  neurocientistas, 
neuropsicólogos, educadores, você vê que são programas muito corretos para 
as diferentes faixas etárias.  O Poko está pegando desde os 3 anos até os 7 
anos.  Próximo.

A Turma do Pererê já é uma produção nacional.  Do ponto de 
vista  neurocognitivo  é  um  programa  de  estimulação  elevada,  trabalha  o 
pensamento simbólico.   Aí,  vai  entrando lá na faixa dos 6 anos,  começa a 
trabalhar a reversibilidade.  Trabalha na faixa dos 6 anos porque já trabalha a 
reversibilidade, o pensamento reversível e começa a abstração.  Então, já vai 
até ao nível dos 11, 12 anos, a coisa já começa a ser vista por dois prismas.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – O que é 
reversibilidade?

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Reversibilidade é 
a  capacidade  de  o  pensamento  entender  que  uma  coisa  é  reversível,  por 
exemplo, a adição é o contrário da subtração.  Se separo mais garrafas, se 
uma criança bem pequena, você fala: Agora, tem menos ou mais garrafas?  A 
criança vai dizer que tem menos, porque ela mentalmente não faz isso aqui. 
Então,  agora,  ficou  menos  garrafas,  agora  ficou  mais  garrafas.   A  gente 
mentalmente faz isso.  Basicamente é a superação mental que nos permite ser 
capaz de se alfabetizar.  Então, a programação pode ajudar na elaboração de 
pensamentos, qualificando essa criança para a alfabetização.  Próximo.

Vocês podem me interromper, pois está muito longo.  Não sei se 
sintetizo mais.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Está 
ótimo.  Quem dera todas as reuniões fossem assim.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Do ponto de vista 
psicoafetivo, os personagens também têm problema, têm conflito interpessoal, 
se questionam, trabalha essa resolução do problema, trabalha a diversidade, 
levantou-se questões éticas, análise crítica.  É muito interessante.  A mediação 
intergeracional, você vê um bom relacionamento entre as gerações.  Próximo.

O menino muito  maluquinho.   Isso é uma preciosidade.   Esse 
programa  é  de  estimulação  muito  elevada  neuronalmente,  é  do  nível  da 
programação nova adquirida.  Pelo que o Faustino me falou, o problema é que 
a gente está com o Maluquinho porque parece que há dois anos não fazemos 
programas novos, então, está reprisando e reprise ninguém agüenta, mas já 
pensamos em sugerir que se crie uma nova série ou novos programas.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Já  está 
planejada.

CONSELHEIRA  LÚCIA  WILLADINO  BRAGA –  Maravilha. 
Excelente.   Porque  trabalha  essa  operação  mental  de  reversibilidade,  a 
seriação, a seqüência lógica, quer dizer, trabalha o pensamento nessa faixa 
etária de 6, de 7, mas já pega a de 5, 4, pela seqüência lógica, a criatividade, 
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resolução de problema, metacognição, pensar sobre o meu pensar.  É muito 
interessante.  Próximo.

Sob o ponto de vista psicoafetivo ajuda a lidar com o medo, a 
frustração.  Isso nos episódios que vi.  Trabalha o sentimento de perda.  São 
coisas que a gente vivencia, todos nós perdemos, todos nós nos frustramos, 
então,  vê  que  não  é  só  a  gente.   Isso,  para  a  formação  da  criança,  é 
fundamental.  Mostra a diversidade, a família ampla como suporte emocional e 
amparo contingente e a mediação intergeracional, vemos o relacionamento em 
termos de gerações.  É muito interessante.  Próximo.  Murilo, se você quiser ir  
me interrompendo.  Ele também viu os programas todos.

Janela,  Janelinha.   Não  sei  se  vai  continuar  na  programação. 
Vai?  Vamos ver o próximo.  Aí, aparece essas crianças apresentando e dentro 
vão colando programas importados trazendo conteúdos, por exemplo, nesse 
exemplo, aí explicando como é a mosca.  O Janela, Janelinha é um programa 
de estimulação média porque tem sentido mais informativo,  mais focado no 
conteúdo do que no processo de pensar.  Ele ensina coisas.  Então, trabalha a 
memória  basicamente,  trabalha  menos  o  exercício  do  pensamento.   O 
conteúdo é interessante, por exemplo, de onde vem os bebês?  Aí,  fala da 
mosca,  não  sei  o  quê.   Inclusive  não  se  vê  claramente  uma  dimensão 
psicoafetiva porque não há muita interação, mas basicamente aula, parece um 
telecurso para criança.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Você 
recebeu informações, Lucinha, de como é produzido o Janelinha?

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Não.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Isso explica 
um pouco essa natureza.  Janelinha, esse cenário e as menininhas, e tal, são 
produzidos  por  nós.   Agora,  o  conteudozinho  que  tem dentro,  o  desenho, 
aquela historinha, e tal,  tudo isso são conteúdos – digamos – fragmentados 
produzidos por um conjunto de produtores de todo o mundo e anualmente há 
um  encontro  –  terá  outro  agora  –  que  se  chama  Intend  Exchange,  que 
acontece  e  todo  mundo  leva  cinco  conteúdos.   Nós  levamos cinco,  outros 
levam cinco, e a gente troca, todo mundo fica tendo direito a duzentos itens e 
acaba faltando uma unidade, tanto na qualidade, quanto nesses aspectos que 
você cientificamente está abordando.  Acho que ele é muito heterogêneo por 
causa dessa origem.

CONSELHEIRA  LÚCIA  WILLADINO  BRAGA –  Por  isso  fica 
também difícil a análise, pois para eu fazer a análise não basta um episódio, 
porque se, de repente, você pegar só o episódio da mosca, vamos dizer, é um 
episódio pobre.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Pega outro, 
que é bom.
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CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – De repente, na 
amostra poderia ter me enviado uma coisa magnífica.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Agora, ele 
tem uma boa audiência.

CONSELHEIRA  LÚCIA  WILLADINO  BRAGA –  O  Janelinha 
foram  três  programas,  eu  acho.   Não  foi  isso  Murilo?  Porque  eu  pedi  ao 
Faustino, ele me mandou alguns programas – esses que estou mostrando –, 
eu  copiei  e  mandei  para  o  Murilo.   Mas  há  alguns  que  só  com dois,  três  
programas, aí já fica mais difícil de avaliar.  O que eu vi é isso.  Os que eu vi 
trabalham  memória,  não  trabalham  o  pensar.   Não  vi  uma  dimensão 
psicoafetiva porque não surgiu.

O próximo, por favor.

Snobs.  É uma série australiana.  Esse é um menino cigano, o 
Snobs é esse cachorrinho, ele é o herói.  O Snobs é um programa...  O pessoal 
da televisão pode me ajudar a explicar.  Ele é um programa australiano, ele é 
de estimulação muito elevada.  Eu o vi num material de lançamento que vai ter 
hoje à noite, ele está na programação juvenil.  A gente vê que as operações 
mentais dele são todas na faixa da criança, é operatório/concreto.  Como ele 
tem aventura e tal, ele pode até interessar a todo mundo.  Uma criança de oito,  
nove anos vai gostar muito dele, porque ele trabalha tudo no nível concreto, ele 
não tem nada de abstrato.  Acho difícil um adolescente parar ali na frente.

Ele  trabalha  reversibilidade  de  pensamento,  seqüência  lógica, 
resolução de problemas, criatividade.  Ele está bem nessa faixa etária, acho 
que vamos ter contato do juvenil.  Sugiro que quem trabalha com programação 
juvenil e infantil veja se esse programa encaixa bem aqui ou se é melhor lá.

Próximo.

O  Snobs,  do  ponto  de  vista  psicoafetivo,  explicita  conflitos  de 
duas  culturas,  são  ciganos  que  chegam  naquele  pessoal  bem  tradicional 
australiano.  Questiona preconceitos.  Ele tem um problema, que é a resolução 
de problemas.  É até um programa premiado.  Todos esses que adquirimos são 
programas bastante  premiados.   Agora,  aqui  no  Snobs tem esse problema 
porque a resolução de problemas é em geral  mediada por  adultos ou pelo 
herói,  o  cachorro,  e,  eventualmente,  pela  própria  criança.   Nos  outros 
programas  vimos,  o  tempo  todo,  a  criança  participando  na  resolução  do 
problema.  No Snobs, isso não acontece, quem resolve o problema é o guarda 
– quer dizer é o poder –, é a diretora da escola, a avó ou o herói, o Snobs, o  
cachorro.  Raramente, a resolução se dá.  É o único programa que eu vi que 
tem um aspecto maniqueísta.  Tem um pessoal do bem que é sempre bonzinho 
e tem um pessoal do mal que é sempre mal.  Ele tem aventura, suspense, essa 
idéia de mocinho, de bandido.  É dinâmico.  Ele prende a atenção da criança e 
pode prender a do adolescente pela sua dinâmica.
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Há uma questão cultural.  Eu me perguntei um pouco ao ver o 
Snobs.  Vi vários episódios.  Tudo que mandaram eu vi e desse mandaram 
vários.  Ele tem um pouco a questão do booling, jogam tinta na criança cigana. 
Quando eu era criança não havia vencedor e perdedor.  Hoje, os adolescentes 
que atendo dizem: ‘Sou da turma dos perdedores da escola.  Eu sou popular.  
Eu não sou popular.” É uma coisa que chupamos da TV Americana.  A nossa 
TV traz um pouco essa questão.  Foi o primeiro programa que vi que tem essa 
característica.

O  Cocoricó,  produção  nacional  também.   Do  ponto  de  vista 
neurocognitivo, ele pega uma faixa muito grande.  Ele estimula o pensamento 
da criancinha, o início da fantasia.  Tem um pouco do pensamento abstrato do 
adolescente, do pensamento crítico, no entanto, o formato é mais difícil.  É um 
programa que pode ser assistido por várias faixas etárias.  É um programa que 
o adulto assiste com a criança numa boa.  Ele tem uma estimulação média do 
ponto de vista neuronal.

Do ponto de vista psicoafetivo ele é bem interessante, trabalha 
questões éticas, interação com o outro, processo decisório, estimula o olhar 
para o outro, então, nesse ponto o Cocoricó é um programa muito interessante. 
Ele é mais interessante do ponto de vista psicoafetivo do que do ponto de vista 
cognitivo e neurocognitivo.

O  ABZ  do  Ziraldo.   Do  ponto  de  vista  neurocognitivo  é  um 
programa  interativo.   Não  só  visa  o  neurodesenvolvimento,  mas  também 
informação, conteúdo.  Ele fala sobre livros, comenta livros.  Ele entrevista as 
pessoas.  As pessoas contam histórias.  Estimula a criatividade, a curiosidade, 
o trabalho, o pensamento crítico.  É um programa de estimulação elevada.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Esse programa é para que faixa etária?

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Você pode voltar 
para o anterior? Não fechei em faixa etária nele em termos de pensamento, 
porque Ziraldo é Ziraldo e sempre será.  Há momentos em que ele fala com a 
criança de seis, sete anos, mas há momentos em que ele fala coisas para a 
criança, que, na verdade, aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro.  Ele fala  
do Luis Fernando Veríssimo, daqui a pouco ele fala para a criança: “Você sabe 
quem é o pai do Luis Fernando Veríssimo?” É claro que a criança não sabe. 
Ao que ele responde: “Érico Veríssimo.” A criança também não tem nenhum 
lugar para ancorar o Érico Veríssimo.  Há essas coisas.  Há um momento em 
que ele chama o menino de gordo.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS –  Ele 
bateu na barriga e disse: “Você está gordinho.”

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Gordo.
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CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Essa foi 
a nossa análise mais polêmica.  Eu queria falar um pouquinho sobre isso.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu queria 
fazer uma pergunta, porque aí você já pode responder, Murilo.

O Ziraldo, a gente sabe, é como a Lucinha falou, Ziraldo é Ziraldo, 
é  um grande  artista,  com um  enorme  talento,  agora,  ele  é  absolutamente 
ingovernável do ponto de vista da sua individualidade...

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Esta é a 
pergunta que eu ia fazer: o Ziraldo é dirigível?  Se ele não for dirigível, vocês 
têm um belo problema na mão.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu mesma 
já disse a ele: “Ziraldo, é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que não 
pode dizer.” E ele disse lá no evento do Rio: “Estudar é importante, mas ler é 
mais importante que estudar.”  Eu acho que essa é uma frase perigosíssima.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Discutimos muito 
isso.  Se queremos Ziraldo na tela, Ziraldo não é dirigível.  Murilo falou para 
mim: “Ziraldo é dirigível?” Eu respondi: “Olha, não o conheço pessoalmente, 
mas conheço muitas pessoas da geração dele, que têm a projeção igual a dele, 
e elas são todas indirigíveis.” Ou queremos o Ziraldo na tela, ou não queremos. 
Não vamos dizer: “Não diga isso.  Seja politicamente correto.” Ele não vai ser.  
Ele vai ser Ziraldo.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS –  A 
observação é essa.  É um programa que está começando.  Se ele é dirigível ou 
não, isso é o grande problema.  Eu não tenho tanto problema.  A minha mulher 
é educadora, perguntei a ela e ela me disse que não viu muito problema na 
frase, não.  Qual é a proposta do programa?  O Ziraldo tem se dedicado esses 
anos todos, é escrever e estimular a leitura.

Ele trouxe a Marina, filha do Afonso Orlando de Santana, nesse 
programa que vimos, para ler uma história.  É um problema de direção.  Ela  
tinha que ler a história – achava eu – junto com as crianças, mas ela ficou 
isolada.  Ele trouxe a Adriana Falcão, ele fez merchandising do livro da Adriana 
Falcão:  “Compre  o  livro  da  Adriana.”  São  problemas  que  você  tem  que 
observar  no  formato,  no  roteiro,  na  direção.   Ele  é  um  personagem.   A 
personalidade é ele.  Eu tive problemas com O ABZ do Ziraldo.  Acho que é um 
problema para ser pensado.  Não deve ser um problema fácil.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Não sei o 
que  pensam  os  Conselheiros  e  os  colegas  de  diretoria,  mas  acho  que  o 
Conselho ajudaria se, por meio dos dois analistas, expressasse preocupações, 
isso nos ajudaria a conduzir...

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Vamos 
fazer o relatório.  Vamos rever.
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A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O Conselho 
achou isso, achar que a gente está se escondendo, usando o Conselho como 
chicote,  quando,  na  verdade,  somos  nós  que  queremos.   Se  o  Conselho 
expressasse essas preocupações, que não tira o mérito do programa, eu acho 
que ele tem enormes méritos, mas nos ajudaria a fazer uma direção.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Nós fizemos uma 
minuta de relatório escrito que iríamos trazer hoje,  mas achamos que seria 
melhor  ouvir  o  feed back do Conselho.  Estamos com uma análise parcial, 
porque não vimos toda a programação, nós ainda não a recebemos.  Ao final  
desse  processo  nós  faríamos.   Agora,  realmente,  dois  programas  me 
preocuparam.  Seria interessante que outros membros do Conselho vissem, é 
o ABZ do Ziraldo e Snobs.   São dois  programas sobre os quais temos de 
refletir.  O Snobs ganhou muito premio, mas diante do quê?

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O Snobs, 
você acha que só está mal colocado ou que ele tem inadequação?

CONSELHEIRA  LÚCIA  WILLADINO  BRAGA –  Ele  tem 
inadequação  cultural.   Cognitivamente,  ele  é  ótimo.   Televisivamente,  eu 
acredito que ele seja ótimo também se você pegar o critério de boa televisão. 
Agora, ele tem essa questão cultural que vale a pena verificarmos se é isso 
que queremos.  É um programa muito bom.  A faixa etária não é juvenil,  é 
infantil, de 6 a 12 anos.  Claramente, tudo é muito concreto.  Agora, fiquei na 
dúvida se queremos isso.  Dois programas que ficamos com dúvidas: esse e O 
ABZ Ziraldo.

O Catelendas, nós só recebemos um programa, não analisamos 
porque ficamos preocupados com o episódio que recebemos.  Achamos que 
seria imaturo fazer uma avaliação baixa se só havia uma coisa.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS –  O 
episódio do Catalendas?  Nós recebemos o episódio.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – O Catalendas foi 
um dos primeiros que eu vi, então, não tenho todos de memória, vou olhar aqui 
no meu rascunho.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – O pinto 
da perna de breu.  Eu entendi.  Qual é o formato?  É uma animação.  É um tipo 
de animação básica, interessante.  É uma contadora de histórias.  Há a Dona 
Preguiça, o Macaquinho Prego, enfim, é um resgate de lendas.  Esse episódio, 
particularmente,  é  profundamente  maniqueísta,  tem  exorcismo,  um  padre 
franciscano faz um exorcismo.  Além disso, perna de breu é eufemismo, porque 
certamente a lenda original não era perna de breu, quer dizer, optou-se pela 
correção política na tradução.  Foi um programa que me deixou profundamente 
preocupado, mas nós vimos só esse, foi uma lenda específica.  Não vou entrar 
em tipo de animação.  Para quem não é especialista é uma animação primária, 
mas ela tem uma atração, é um formato.  Eu entendi isso.  Agora, o episódio 
que analisamos, fiquei profundamente preocupado.  É maniqueísta, o bem e o 
mal, o diabo.  Não fazia sentido.  Eu confesso que beirou o mau gosto.
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A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É importante 
ouvir isso.  Por que Catalendas?  Catalendas é produção da TV Cultura do 
Pará e ele está num programa nosso que é de produção dos programas de 
rede, ou seja, os programas regionais que vêm para a grade nacional, portanto, 
essa fase não foi produzida para nós, para a rede.  Eles cederam enquanto 
vamos fazer um contrato para produzir uma nova temporada de Catalendas. 
Os que eu já vi são: A lenda da cobra grande, A lenda da mãe d’água, Vitória 
Régia.  São aquelas mais típicas da Amazônia.  Esse, não vi, mas como há 
um, pode haver outros com problemas.  Eu achei uma advertência boa.  Não é 
Garcez? O Garcez opera essa área.   Há uma série  de programas que vai  
acontecer  o  seguinte,  nós  ajudamos,  ajudamos inclusive  a  financiar  e  eles 
produzem  para  a  grade  nacional.   Agora,  para  isso  teremos  de  ter  uma 
curadoria melhor.  Vamos fornecer mais episódios para vocês.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO  BRAGA –  Não  quisemos 
trazer a análise, justamente, porque seria injusto, porque há uma equipe por 
trás disso, há um monte de gente pensando e ser julgado por um nato não 
seria justo.  Por isso não trouxemos.  

Vamos voltar para o Ziraldo.  Posso voltar?

Próximo.

Do  ponto  de  vista  psicoafetivo,  trabalha  a  cooperação,  o 
desenvolvimento compartilhado, ele mobiliza um pouco a emoção, agora, tem 
esses probleminhas:  o  do  merchandising que pode ser questionado e o do 
politicamente correto.

O próximo já é o último.  É o Como as coisas funcionam.  Esse é 
uma pérola.  Esse programa é francês, com cooperação de outras televisões. 
Ele é maravilhoso.  Do ponto de vista neurocognitivo, ele é interativo, porque 
tem o informativo que eu passo informação e tem o informativo que eu construo 
informação.   Aqui  ele  constrói.   Ele  trabalha  o  neurodesenvolvimento,  a 
informação.  Eu inverti ali, porque, em princípio, quem vê poderia achar que ele 
passa simplesmente informação, mas ele é mais neurodesenvolvimento do que 
informação.  A informação vem junto, mas a forma como ela vem é uma forma 
que eu estou pensando junto.  É muito bom para o desenvolvimento cognitivo 
da  criança  e  do  adolescente.   Ele  pela  até  o  adolescente.   Todo  o 
conhecimento é compartilhado.  Aceita o erro e o acerto de forma lúdica e 
interessante.  Essa coisa de lidar com o erro é muito importante, todos nós 
erramos e temos de aprender  a lidar  com isso.   Trabalha a criatividade,  o 
pensamento crítico, estimula uma riqueza de operações mentais concretas e 
abstratas.  Exercita o pensar de fato.  É de estimulação muito elevada.  Do 
ponto  de  vista  psicoafetivo,  aceita  o  erro,  aprende-se  com  o  erro.   Estou 
falando dos episódios que vimos, não foram muitos.  Estimula a solidariedade, 
alimenta o compartilhar.

Esses foram os programas que vimos.  Procurei não me estender, 
mas acho que ainda temos uns cinco minutos.
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Elaboramos algumas conclusões preliminares, considerando que 
não vimos 100% da programação.  Não sei se você quer continuar, Murilo, ou 
se falo mais esse pedacinho...

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS – 
Nenhuma grande novidade.   Isso  está  no documento  que recebemos aqui, 
temos  uma  experiência  de  TV  do  Rio,  TV  Cultura,  a  TV  Brasil  é  herdeira 
tributária dessa experiência e a programação para a TV Brasil, hoje, ela pode 
ser avaliada como boa, pensando na possibilidade de ela melhorar, e muito.  E 
no que diz respeito à comparação – é uma coisa que discuti com a Lúcia, é 
mais uma observação impressionística –, mas, enfim, comparando com as TVs 
comerciais, ela é muito boa.

Chamaram a atenção os programas novos – Poko, Os pezinhos 
mágicos, Franny, Como as coisas funcionam, SOS Sonia –, que deram uma 
nova dinâmica à grade, até então carente da animação.  A grade, até então, 
era carente dos novos formatos.  Há programas novos, inclusive, que entraram 
que não recebemos, por exemplo, o Barney e Thomas e seus amigos.  Aliás, 
são programas do  Discovery Kids.  Eu sou quase doutor em Discovery Kids, 
porque meu neto vai fazer 5 anos – tenho outro quase com 1 ano – e ele já 
está fase do Cartoon, que é mais complicado ainda.  Mandei para a Lúcia umas 
notícias hoje.  Eu sou quase doutor em Cocoricó, vários outros e  Discovery 
Kids.   Eu sei  que entrou Barney.   O Poko é do  Discovery Kids.   Eu vi  no 
domingo com o meu neto.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Ele é exibido 
também para TV fechada, ele não é da Discovery Kids.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS – 
Esclareço.  Eu tomei conhecimento do Poko assistindo Discorvery Kids.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Está muito 
no nosso discurso oferecer para as crianças de todas as classes sociais, em 
TV aberta, aquilo que só as de mais alta renda têm.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – É uma 
política corretíssima, diga-se de passagem.

O  estímulo  neurocognitivo,  psicoafetivo.   Permite  à  criança  a 
fantasia, a lidar com a realidade cotidiana, transmite informação.  Estimula o 
pensar, aprendendo a aprender.  Não é baseado em heróis e vencedores nem 
tem envolvimento  comercial.   É  uma restrição  que  discutimos.   Discutimos 
muito o Snobs e eu também compartilho da idéia de que é um programa a ser  
revisto.  Eu vi que na grade ele está lá adiante.  O Como as coisas funcionam 
também está  lá  adiante na grade.   Está  depois  do suposto horário  infantil.  
Enfim, estamos aprendendo juntos e podemos discutir isso depois.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O Snobs foi 
licenciado para ser juvenil.  Até estranho que ele tenha sido encaminhado para 
análise infantil.  Nós o licenciamos pensando no horário juvenil.
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CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Mas eu que pedi, 
na verdade.  O Roberto tinha distribuído esse papel aqui na reunião passada e 
quando li  falei:  “Aqui há programas que não tenho, que não analisei para a 
reunião.” Aí ele ficou de me mandar o Angelina, que ainda não recebi, mandou 
o SOS Sonia e o Snobs.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Agora 
vamos trabalhar nessa nova grade.  Vamos zerar isso.  O que já viram já viram, 
e vamos trabalhar com a grade...

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO BRAGA – Só com o que é 
novo.  Exatamente.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  Eu  só 
quero lembrar que a NETGEL tem isso na vida real.  Tem a ponte na vida real 
sendo  construída.   O  público  juvenil  entre  aprender  como  funciona,  vendo 
desenho animado,  e  vendo na  NETGEL a  própria  ponte  sendo  construída, 
tenho dúvida de que um jovem vai preferir o desenho animado.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS –  As 
considerações finais.  Nós pensamos muito sobre isso e trouxemos como uma 
reflexão.

Para que o Conselho Curador possa, de fato, exercer sua missão 
estatutária  de  órgão,  que  deve  zelar  pelo  cumprimento  dos  princípios  e 
objetivos do EBC, nos termos dos artigos 2º e 3º do seu Estatuto Social, bem 
como opinar sobre matérias, enfim, é preciso que ele se estruture para fazer 
também a análise prévia desde a fase das análises de proposta programadas 
até análise de piloto, em vez de pegar a programação consumada, no ar.  É um 
pouco  do  que  se  falou  aqui,  não  de  tudo,  mas,  eventualmente,  olhar 
antecipadamente.  Fazer uma curadoria da programação, como foi dito aqui. 
Fizemos essa observação.

Próximo.

Dado  que  o  Conselho  Curador  não  é  órgão  técnico  de 
especialistas, é preciso que ele se estruture melhor tecnicamente para executar 
as suas funções.  O que pode ser feito de duas maneiras, por uma articulação 
mais estreita com as áreas de programação da IBC e pela dotação de recursos 
orçamentários  mínimos  que  permita  a  contratação  eventual  de  estudos 
externos, em especial, os que possam ser realizados por grupos acadêmicos 
de universidades públicas.

Próximo.

Considerações finais.   O Conselho Curador  deve estruturar-se, 
enfim, comissões temáticas é matéria vencida.  É isso.  Passo a Dra. Lúcia.

Obrigado.
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CONSELHEIRA  LÚCIA  WILLADINO  BRAGA –  Acho  que 
concluímos.  Não sei se vocês têm observações.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – O que os 
senhores  acharam?   O  Ziraldo,  ele  tem  esses  problemas,  com  os  quais 
concordamos,  mas  achamos  que  seria  um  diferencial,  em  relação  à  TV 
Comercial, usar o velhinho.  Ele mesmo se chama de apresentador avô, ele 
mesmo brinca com ele, não estou fazendo estigma nenhum da idade.  Mas 
achamos que inovamos diante do costume de usar para apresentar programas 
infantis  as  moças  bem  dotadas,  aquela  coisa  que  erotiza  precocemente. 
Achamos que foi um diferencial, porém não sabemos que aceitação terá isso, 
porque os meninos estão acostumados a ver as moças.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  – 
Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Não sei se 
estou interrompendo meu colega Murilo.  Não?  Ele já concluiu?

Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a análise técnica do 
Conselheiro Murilo e a análise científica da Conselheira Lúcia.  Eu, com alguma 
experiência que tenho em jornalismo e cinema, devo dizer que...  Vou fazer 
uma coisa genérica, rápida.  Fiz um texto escrito que depois encaminharei à 
Secretaria.  Nós temos que investir mais nos programas infantis.  Concordo 
inteiramente com isso.  É preciso observar que o brasileiro entra em contato 
com o cinema nacional só aos 17, 18 anos.  É muito difícil fazer com que ele 
goste de algo com o que nunca teve contato antes.

Concordo inteiramente com a análise da Conselheira Lúcia, acho 
que investir  na TV infantil  é uma questão estratégica.  Temos ótimos filmes 
infantis que fizeram sucesso no cinema com crianças,  é o caso do Menino 
Maluquinho, que foi filme; do Castelo Ratimbum, que foi filme; da Tainá I e II. 
Devo observar que o último filme da Xuxa, estranhamente, não teve o resultado 
de bilheteria que muita gente pensa que teve.  Quer dizer, estamos vivendo um 
momento interessante que muita gente pensa que teve.  Estamos vivendo um 
momento interessante em que as crianças, com muito acesso à informação, 
querem algo mais.  Esse é o nosso trabalho, dar esse algo mais.  Por outro 
lado, está-se começando a investir e a produzir mais cinema e TV puramente 
infantis,  é o caso do edital  do Ministério da Cultura só para curtas infantis.  
Tínhamos  muito  poucos  filmes  infantis  nacionais  para  exibir  e  neste  ano 
tivemos mais de cem filmes infantis inscritos.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente)  –  Deixe-me 
informá-lo.  O senhor sabe que curta é um financiamento conjunto nosso e do 
MINC.   Somos  nós  que  produzimos,  coproduzimos  o  curta  criança  e  já 
exibimos esses curtas.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – Daí a causa 
do meu elogio a esse tipo de trabalho.  Não é o nosso caso, mas do Ministério 
da Cultura, necessitamos de investir em longas metragens, inclusive, para a TV 
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Brasil.   Longas infantis para a TV Brasil,  por que não?  Enfim, a produção 
começa  a  crescer,  mas  sempre  esbarramos  na  questão  da  distribuição  e 
exibição na área de cinema, na televisão não temos esse problema.  Existem 
projetos  que  buscam  uma  distribuição  alternativa,  que  é  o  caso  da 
Programadora  Brasil,  que  organiza  vários  títulos  do  cinema  nacional  para 
distribuir a cine-clubes, a universidades.  É uma área onde temos de entrar.  O 
maior pedido para a programadora é de títulos infantis.  O maior número de 
pedidos da Programadora Brasil é de títulos infantis.  Quer dizer, é um mercado 
enorme que precisamos ocupar.  Entro, inclusive, na área, muito bem citada 
pelo Ministro Franklin, que é de buscarmos o público juvenil, porque as escolas 
estão carentes de bons filmes nacionais para exibir nas suas próprias redes 
internas de TV.  Precisamos de políticas específicas para esse setor.

Se conhecermos e entrarmos em contato com culturas diferentes, 
estamos tentando fazer isso, as crianças e nós todos adultos, porque o adulto 
também vê filme infantil, perceberemos o mundo e não estranharemos que a 
diferença  existe  entre  nós  todos,  dos  vários  Brasis,  das  várias  partes  do 
mundo, que a diferença faz parte do mundo e se ensinarmos isto às crianças, o 
respeito e a diferença, certamente, teremos um mundo melhor.

Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Obrigada, 
Conselheiro Paulo.

Eu gostaria de, em nome do Conselho, parabenizar e agradecer a 
Conselheira  Lúcia  e  o  Conselheiro  Murilo  pelo  brilhante  trabalho.   Muito 
obrigada.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Proponho 
uma moção de aplausos.

(Palmas.)

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana Luiza Fleck)  –  Tenho 
impressão de que esses grupos de trabalhos vão ser permanentes porque não 
podemos  considerar  o  trabalho  acabado.   Eu  acho  que  os  grupos  serão 
permanentes e ao longo serão analisados.

Antes de propor uma pausa para o café, eu gostaria de fazer a 
sugestão de um tema que me incomoda muito desde que comecei aqui, é a 
questão dos índices de audiência.  Eu noto que cada vez em que falamos em 
audiência há uma tensão, um stress.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Porque fala 
adequadamente, Conselheira.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana Luiza Fleck)  –  Não é 
bem assim, Tereza.  Acho que temos de ter um espaço, um momento para 
discutir  sobre  isso.   Todo  mundo  concorda  que  audiência  não  é... 
Evidentemente, o nosso parâmetro não é comercial, mas também temos que 
conversar sobre isso e enfrentar esse problema.
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Eu  gostaria  que  os  Conselheiros  dessem  sugestões  de  como 
abordar esse tema, em que momento, talvez, algum grupo de trabalho, alguma 
coisa nesse sentido.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu me sinto 
citada indiretamente, porque fui  eu que contestei o Conselheiro João Paulo. 
Peço a palavra para esclarecer melhor.

Eu acho que se deve discutir, sim.  Estamos dispostos a trazer 
todos  os  dados  que  temos  de  audiência.   Agora,  temos  combatido  um 
preconceito enorme da mídia.  Eu já escrevi artigo, a Helena já escreveu artigo. 
Falo sobre falar traço.  A audiência é baixa sim, já está havendo resultados 
com  a  mudança  na  programação  em  algumas  faixas.   Ninguém  quer 
escamotear nada.  Agora, traço, não podemos aceitar, porque ele é utilizado de 
uma forma...  Primeiro, ela é falsa, é preconceituosa, é usada pelos críticos que 
pedem fechamento de TV Brasil.  Eu sempre contestarei quando falar que é 
traço e mostrarei  os números.   É só isso.  Eu não acho que não tem que 
discutir audiência.  Tem que discutir, sim.  É importante.  Tem que conquistar 
audiência.  É tarefa nossa.  Tudo isso tem que ser discutido.  Agora, eu só 
quero a discussão correta.  Toda vez que os setores da mídia, que falam que 
são críticos da TV Brasil, que acham que ela não devia existir, que falam: “Essa 
televisão em audiência traço.”  Eu sempre vou responder com números, com 
os argumentos corretos.  É só isso.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Não estou 
falando desse tipo de discussão imediata ou do momento atual da TV Brasil. 
Eu  estou  propondo  uma  discussão  mais  ampla.   O  que  os  Conselheiros 
consideram?

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Eu acho 
que todo mundo no fundo quer  e todo mundo tem vergonha de pedir.   Se 
porventura há pesquisas,  devíamos tê-las toda vez que chegássemos aqui. 
Devia haver a pesquisa desde o primeiro mês da televisão até agora.  Ela devia 
estar aqui na frente.  Isso não é um critério de aferição, de competência nem 
de qualidade, mas é indesculpável que não tenhamos na frente da gente, se é 
verdade  que  a  televisão  tem essas  indicações,  a  cada  mês,  toda vez  que 
sentamos aqui, uma indicação da planilha de audiência.

A  SRA.  TEREZA  CRUVINEL (Diretora  Presidente)  – 
Conselheiro...

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Tereza, 
espera um pouco.  Deixa ele falar.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Eu queria falar 
também sobre o assunto.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – É preciso 
explicar contrato, uma série de questões que envolvem pesquisas.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Espera 
um pouquinho, Tereza.
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Eu vou colocar em votação.

Desculpe.  O Daniel.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Eu queria fazer 
uma questão de ordem.  Eu acho que a discussão enveredou para audiência 
que é  um assunto fundamental,  porém,  penso que temos que trabalhar  na 
seqüência  da  brilhante  e  aplaudida  apreciação  do  trabalho  infantil, 
complementado  aqui  pelo  texto  do  Conselheiro  Paulo,  temos  de  discutir 
melhor.  Essa apresentação foi riquíssima, suscitou muitas questões e está no 
pleno das nossas funções, que é exatamente avaliar  a programação da TV 
Brasil.

Agora vamos interromper para o coffee break, mas, na seqüência, 
podemos fazer  uma pequena  rodada  de  apreciação  sobre  o  relatório,  sem 
prejuízo de depois voltarmos a essa discussão.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana Luiza  Fleck)  –  Eu só 
sugeri que em algum momento discutíssemos a questão de audiência, porque 
acho importante.

Vamos fazer uma pausa para o café.

(Intervalo)

O Conselheiro Daniel manifestou o desejo de comentar o trabalho 
apresentado.  Vamos abrir com as observações do Conselheiro Daniel.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Eu  havia 
sugerido que fizéssemos uma pequena rodada a respeito do trabalho que os 
Conselheiros apresentaram e me pareceu, como já foi reiterado, de excelente 
nível, inclusive colocando uma plataforma alta para os grupos temáticos que 
estão desafiados não a fazer algo equivalente, mas algo próximo ao que os 
Conselheiros fizeram na análise da programação infantil.  Quero fazer breves 
comentários.  Você já mencionou que a intenção de vocês é colocar isso no 
papel.

Quero fazer duas observações.  Em primeiro lugar, do ponto de 
vista da programação infantil, isso está presente na análise que vocês fizeram, 
mas, a meu ver, mereceria um realce maior a questão de que na programação 
infantil da TV Brasil nós travamos uma disputa de valores com a programação 
infantil das TVs comerciais.  As TVs comerciais têm uma programação infantil 
marcada por uma propaganda agressiva,  de valores que colocam no alto a 
celebração do indivíduo, a violência, do “salve-se quem puder”, da truculência.  
A programação que a TV Brasil apresenta, ainda com os defeitos que tem – e 
vocês conseguiram observar  –  destaca-se por  ter  uma pauta alternativa  de 
valores.  Isto tem de ser bastante enfatizado: a questão da solidariedade, da 
ajuda mútua, do reconhecimento das diferenças, da cidadania, da crítica às 
desigualdades, os valores democráticos, a crítica ao herói.  Há uma plataforma 
de  valores.   A  TV  Brasil  devia  fazer  disso  um  mote  para  divulgação  e 
propaganda, sobretudo nas escolas.  Isso deve ser um cavalo de batalha na 
divulgação da marca da TV Brasil, que tem valores diferentes, alternativos.  Ela 
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deve tentar ganhar essas pessoas com valores alternativos.  Essa é a primeira 
questão que acho muito importante.  Ela aparece na análise que vocês fizeram, 
mas mereceria um realce particular.

Outra  questão  que  me  parece  importante  é  a  produção 
independente,  que tem sido  freqüentemente  levantada,  mas nós ainda não 
fizemos o ponto dela.  A idéia é que a programação infantil, assim como as 
demais  programações  da  TV  Brasil,  tenha  uma  proporção  considerável  de 
produção  independente  que  se  realizará  através  de  editais  feitos  pela  TV 
Brasil.  Não vi vocês fazendo um comentário, não sei se vocês chegaram a 
analisar  da  programação  infantil  que  vocês  viram  ou  da  existente  qual  a 
proporção de produção independente que existe e qual a idéia que vocês têm a 
respeito disso.  Essa questão também deveria ser levantada.

São esses dois pontos que queria colocar para consideração.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Quero 
fazer duas considerações a respeito da produção independente.  A primeira é 
porque nós tínhamos as informações básicas sobre os programas.  O que ficou 
evidente na amostra e na programação nova é a entrada da programação de 
animação, que é de muita qualidade produzida no exterior.  Isso é um dado. 
Você tem as programações clássicas próprias da TVE do Rio e da TV Cultura 
e, parece-me, quero acreditar vendo agora que o Catalenda seria o programa 
novo que já começa a surgir de uma relação com as associadas da TV Brasil.  
Por coincidência, eu passei para a Conselheira Lúcia hoje alguns excertos do 
noticiário especializado do dia, porque há muita movimentação ocorrendo no 
Brasil hoje no campo da produção independente para televisão em animação 
pelas velhas produtoras de publicidade.   Uma produtora de São Paulo, por 
exemplo, está fazendo um programa sobre uma fatia de pão, é uma animação 
que já está contratada pelo Nickelodeon, que é uma programadora estrangeira 
infantil.  Acho que vale a pena mencionar isso no nosso texto final, trazendo 
alguma contribuição sobre essa discussão, mas o que quero observar é que o 
Brasil hoje já tem uma movimentação relativamente grande nesse campo novo 
de animação para cinema e televisão.  Acho que vale a pena mencionar a 
questão de valores.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Em primeiro lugar, quero dizer que eu largo em desvantagem aqui porque não 
assisto a  Discovery Kids com o meu neto, mas achei a exposição feita pelos 
dois Conselheiros excepcional e dá uma base muito boa para refletirmos sobre 
o  conjunto  da  programação  infantil,  sobre  o  peso  da  programação  infantil  
dentro  da  grade  da  TV Brasil  e  ao  mesmo tempo sobre  os  avanços  e  as 
dificuldades que temos.

A programação infantil  em TV pública é algo fundamental e, se 
você olhar, a TV Brasil está fazendo isto: está com 6 horas de programação, 
que é mais ou menos o que tem de ter realmente.  Segundo, a programação é 
boa,  de bom nível.   Tem alguns problemas,  mas é uma programação com 
valores, como apontou o Daniel.  A exposição feita aqui traz isso que considero 
importante.
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A segunda questão que para mim é extremamente importante, 
para outros talvez não seja, é que isso coincide de certa forma com o que o 
Faustino havia falado na última reunião:  ela percebe a programação infantil 
enquanto uma montagem de certo circo que vem desde o garoto de um ano e 
meio,  dois  anos  até  o  adolescente.   Ela  procura  atender  e  formar  esses 
públicos.  Isso tem de estar presente na grade, é uma concepção de como 
você estruturar.  Você vai perder a audiência de alguma coisa, mas vai ganhar 
audiência de outra, vai formar.  Achei extremamente interessante que isso nos 
dá um pano de fundo para como trabalhar a programação infantil.

Quero  destacar  algumas  coisas  importantes.   Deve  haver  um 
equilíbrio entre o nacional e o estrangeiro.  De um modo geral você tem isso, 
embora o estrangeiro é material novo e o nacional é material antigo, mas isso é 
assim mesmo, na medida em que você vai contratando, produzindo, você vai 
substituindo material  antigo nacional,  mas tem de ter certo equilíbrio dentro 
disso.  Ao mesmo tempo deve haver um equilíbrio entre o que é filme e o que é 
animação.

O  Daniel  apontou  uma  coisa  importante  que  é  a  produção 
independente.  Há quatro formas básicas de produção: licenciamento do que já 
foi  produzido  no  mercado,  você  contrata;  co-produções  que  você  faz  com 
outras televisões; produção própria; e produção independente.  Se pegarmos 
produção independente ainda tem pouco, praticamente não tem, então tem de 
ter um esforço de contratação de produção independente.  Falo isso porque 
como  a  produção  infantil  talvez  seja  no  Brasil  uma  das  mais  vastas 
comparativamente  com  outras  áreas,  você  pode  ter  a  tendência  de  não 
contratar  especificamente  produção  independente;  eu  fico  licenciando,  fico 
fazendo co-produção, etc.  Você tem de ter um programa de contratação de 
produção independente.

Sábado passado eu assisti à programação infantil e gostei muito, 
sem netos.  Inclusive eu gostei muito de um programa chamado Curta Criança, 
um programa desenvolvido pela TV Brasil junto com o Ministério da Cultura, e é 
uma forma de contratação de produção independente que no caso eram dois 
curtas  de  15  minutos  de  histórias  de  filmes  produzidos  no  Brasil.   Achei 
interessante.  Você pode dizer: aqui podia ter mais isso, mais aquilo.  Você 
está formando gente.  Eu assisti ao Barney e achei fantástico porque ensina 
uma série de coisas como segurança, como atravessar a rua sem ser uma 
coisa careta, é uma coisa leve.  Depois eu assisti ao Pererê.  Eu senti alguma 
coisa classuda que você não vê por aí.  É algo que devíamos resgatar.

Esse trabalho feito por você de alguma forma devia servir como 
certo briefing para contratação de licenciamento, ou seja, certas coisas com as 
quais devemos nos preocupar, às quais devemos estar atentos.  A idéia de 
você ter consultores externos é muito boa, não só nessa área como em outras, 
para  ser  capaz  de  avaliar  de  forma  profissional  certas  coisas  que  vão 
acontecer.

Para  terminar,  quero  tocar  em  dois  assuntos.   Acho  que 
conhecemos  pouco,  apesar  de  tudo.   Estamos  começando,  não  estamos 
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acabando, então devemos ter certa dose de tolerância em relação a coisas das 
quais discordamos.  Por exemplo, eu não tenho esse problema com heróis. 
Você ter herói no filme, depende: se o herói está desumanizado é uma coisa,  
mas se  o  herói  está  humanizado,  ele  ensina  valores  como liderança,  você 
aprende a ter valores que o fazem enfrentar determinadas situações, depende 
de como é tratado.  É claro que se você pega um herói desumanizado não é 
legal.  Pessoalmente, acho que é uma coisa importante.

Outra coisa é a questão do Ziraldo.  O Ziraldo é uma pessoa que 
tem uma contribuição  extraordinária.   Não  vamos  ficar  pilotando  o  Ziraldo. 
Podemos  conviver  com  alguma  dose  de  escorregada  do  Ziraldo.   É  bom 
conversar  com  ele  sobre  isso,  mas  não  tem  uma  fôrma  de  bolo.   Todo 
programa que é tipo auditório, como o dele, sempre vai ter muita bobagem. 
Isso é inevitável  e não é necessariamente ruim se você deixar no contexto. 
Não estou querendo com isso justificar coisas aqui ou ali que o Ziraldo tenha 
dito, só acho que podemos ter uma atitude mais tolerante, senão começamos a 
ficar com um negócio muito fôrma de bolo, como se soubéssemos tudo, e não 
sabemos.  Deveríamos conviver um pouco com a nossa ignorância.

CONSELHEIRA LÚCIA WILLADINO  BRAGA –  Ficamos muito 
felizes com a programação, fiquei impressionada, e o Murilo também.  Nós até 
colocamos na conclusão que eu fiquei muito impressionada.  É melhor do que 
ter as TVs comerciais de longe.

A  questão  do  herói,  para  fazer  uma  observação,  eu  não  sou 
contra o herói.  Como falei, acho que devem ter alguns, inclusive eu li muita 
coisa sobre programação infantil, o Murilo me deu três livros, O herói tem o seu 
papel  e  há  artigos  na  psicologia  e  na  medicina  mostrando  isso,  mas  é 
importante esse equilíbrio  de também ter  personagens que erram, que têm 
defeitos, como nós.  Não sou contra e não acho que não deva ter herói na 
programação.  Acho que deve.  Na TV comercial há muitos heróis, e na nossa 
TV felizmente não achamos tantos heróis, eles estão mais humanizados.

Quanto ao Ziraldo,  é como nós falamos e a Teresa ponderou: 
temos o Ziraldo conosco.  Isso é maravilhoso.  Não vamos mudar o Ziraldo, 
não sei se tem de dar um toque no Ziraldo de nada disso, porque ele não é 
pilotável.   Temos de assistir,  temos de observar  e temos o mérito de ter o 
Ziraldo,  mas  querer  que  o  Ziraldo  vire  outra  pessoa  não  é  possível.   A 
vantagem de ter o Ziraldo e o programa dele é muito melhor do que não termos 
o Ziraldo e ficar todo quadrado.  Colocamos como observação para o Conselho 
olhar, são coisas que vimos e podemos chegar a um momento e dizer: tem 
muita coisa que ele exagera, mas no momento é mais interessante termos o 
Ziraldo.  Não sei se cabe darmos um toque nele porque não vamos mudá-lo. 
Talvez não seja isso, mas é uma coisa para reflexão do Conselho.

Obrigada.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  – 
Conselheiro Ildeu, representando o Ministério da Ciência e Tecnologia.
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O SR. ILDEU CASTRO MOREIRA (Representante do Ministério 
da Ciência e Tecnologia) – Boa tarde.  O trabalho de fato foi muito interessante 
e vou pontuar duas questões relacionadas com o interesse do Ministério da 
Ciência e Tecnologia.

Um  ponto  importante  que  vocês  comentaram  é  de  fato  uma 
animação  bastante  interessante  e  valoriza  a  criatividade,  estimula  a 
curiosidade, é o tipo de produto que gostaríamos de ver produzido no Brasil. 
Esse já é um ponto concreto.  Temos um que já está funcionando muito bem 
que é estrangeiro, com o qual temos de aprender e certamente o Ministério da 
Ciência e Tecnologia,  como estamos discutindo com o Paulo a questão de 
fazermos o  beeting esse ano para aquele programa de divulgação científica 
para jovens, certamente para o próximo ano, podemos estimular a produção 
nacional independente e pensar num programa que abrange o público infantil  
voltado para  o  lado do fazer,  da  criatividade,  da  experimentação,  que seja 
mobilizador.  O Daniel levantou um ponto muito importante que distingue a TV 
Brasil que é a questão dos valores que a televisão transmite, mas temos um 
potencial muito grande mobilizador que não aproveitamos.  Para vocês terem 
uma idéia, fazemos uma Olimpíada de Matemática que envolve 19 milhões de 
estudantes.  Fechamos na semana passada a Olimpíada de História com a 
UNICAMP, apoiada pelo CNPq, que não é uma olimpíada individual,  é  um 
trabalho em grupo, coletivo, examinando a história local.  Mais de 6 mil grupos 
no  País  com  a  divulgação  pequena  se  inscreveram,  um  movimento 
absolutamente inesperado.  Aliás, vejo que programas de história, as revistas 
de  história  têm  ampliado  muito  o  seu  acesso  ao  público.   A  Revista  da 
Biblioteca Nacional,  por exemplo, tem tido um impacto muito interessante e 
agora estamos cooperando com a Revista de História, vamos fazer uma versão 
para crianças, como temos a ciência hoje para as crianças, que também faz 
sucesso há mais de 20 anos nas escolas, será feito a Revista de História para 
crianças.  Essas experiências que foram feitas para texto e para revista podem 
ser também apropriadas para colaborar com o programa de televisão, que tem 
outra linguagem, mas temos uma coleção de cientistas e historiadores que já 
estão treinados a escrever para criança.  Isso é muito importante e é um ponto 
de partida para fazermos programas mobilizadores.

Esses  dois  aspectos  da  ciência  e  da  história  podem  ser 
aproveitados.   Gostaria  também que nesses  grupos olhássemos um pouco 
para o lado da questão do concreto, da história e da ciência.  Podemos fazer 
um trabalho excelente, como vocês fizeram, com outras pessoas que podem 
nos ajudar nisso.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Quero dar 
alguns  esclarecimentos  ao  Conselheiro  Ildeu.   Conforme  os  últimos 
entendimentos, acho que está corretíssimo, está faltando isso mesmo.

Estamos  querendo  fazer  a  Olimpíada  de  Matemática  por  um 
pitching, que é aquele concurso que já mostramos, porque é difícil inventar um 
formato para fazer Olimpíada de Matemática, já quebramos a cabeça.  Ela tem 
de se expressar na grade e é muito importante como programa.  É um pitching 
onde a produção independente vai poder exercitar a criatividade e arranjar um 
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jeito.   Como  vamos  fazer  um  pitching com  aquele  programa  de  ciência. 
Estamos atrás de um patrocinador no Ministério para uma série História do 
Brasil em animação de um produtor.  O MEC até deu o parecer mas não deu o 
patrocínio.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Ela é muito 
cara, porque é a animação de Cabral aos nossos dias em animação.

O SR. ILDEU CASTRO MOREIRA (Representante do Ministério 
da  Ciência  e  Tecnologia)  –  E  certamente  podemos  discutir  no  Ministério, 
podemos  fazer  uma  negociação:  nós  damos  proporcionalmente  o  nosso 
orçamento e o MEC entra proporcionalmente com o orçamento dele.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Ótimo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Mais 
alguém deseja se manifestar?

Podemos passar ao próximo item da pauta.

Antes,  porém,  gostaria  de  lembrar  o  lançamento  da  Nova 
Programação da TV Brasil hoje, às 20 horas, na sala Santa Cruz, no Brasil 21. 
Todos estão convidados.  O Brasil 21 fica ao lado do Hotel Phenícia, onde os 
Conselheiros estão hospedados.  Esperamos que todos vocês possam ir pois 
será o primeiro evento da TV Brasil em que o Conselho estará presente.

Passamos então ao próximo item que podemos resolver de uma 
maneira mais rápida: Definição do perfil e forma de contratação do Secretário 
Executivo do Conselho.

Apenas para lembrar a importância dessa decisão, deixamos de 
falar  sobre  audiência  pública  ate  hoje  porque  não  temos  uma  síntese  da 
audiência pública e não temos quem faça a síntese da audiência pública.  Não 
só por isso, mas é um exemplo da falta que faz o Secretário Executivo para nos 
auxiliar nessas tarefas.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  O  nosso 
Secretário Executivo podia ver se tem jeito de contratar alguém para fazer a 
síntese da audiência pública, que é ouvir as fitas e produzir um texto síntese. 
Tem transcrição, síntese é outra coisa.  Ela quer uma síntese, mas tem de ser  
alguém que entende.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Qual o perfil de alguém que vai fazer isso? Não precisa ser a contratação de 
um PhD, mas precisa ser uma pessoa que tenha entusiasmo pelo trabalho, que 
tenha  nível  intelectual.   Se  recrutarmos  alguém  na  área  universitária,  não 
precisa ser uma pessoa com doutorado ou mestrado, mas que faça isso.  Está 
cheio de jovem que vai poder jogar um papel desse tipo, trabalhando junto com 
o Presidente e com o Vice-Presidente resolve.
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Eu falei pensando no Murilo.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Eu tinha 
conversado com ele exatamente sobre isso.  Murilo, isso fica a seu encargo.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Perfeito, 
tarefa aceita.   Vou procurar dentro do perfil  universitário de Brasília alguém 
com essa característica que esteja disponível.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Eu já fui ao 
Mestrado duas vezes, já fiz mestrado nesse curso que o Murilo coordena e, 
nas duas vezes que eu fui lá, estava lotado e todos estavam discutindo muito  
entusiasmadamente.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS –  Não 
acho que será uma tarefa difícil.  Tarefa aceita.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Podia ser 
em conjunto com o Ricardo, para contratação.

CONSELHEIRO MURILO CÉSAR OLIVEIRA RAMOS – Eu me 
articulo com ele para ver o perfil, a hora de jornada, a remuneração.  Vejo tudo 
com o Ricardo.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Passamos 
ao próximo item: Apresentação dos novos programas.

Eu não sei se você vai querer quebrar a surpresa.  Como você 
está pensando em fazer, Tereza?

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora  Presidente)  –  Não  tem 
nada de novo.

O Roberto acabou de chegar.

Roberto,  deixe-me  introduzir  o  assunto.   Nós  fizemos  um 
documento com muitas observações feitas, como por exemplo, nós já fizemos 
como autocrítica, pois sabemos que essa programação é apenas um passo 
importante.  Nosso documento resume, faz uma questão de método, qual o 
método observado  para  fazer  essa  programação e  quais  são as  fontes  do 
conteúdo, como é a origem, como é a adequação, porque achamos que ele é 
adequado, houve manifestações do Conselho que também alimentaram essa 
metodologia.   Já fizemos a nossa própria  observação autocrítica,  como por 
exemplo, o que o Ministro falou: mais conteúdo internacional do que nacional  
no infantil, mas é um momento em que precisamos – e explicamos isso no 
texto – renovar a programação infantil com urgência.  Num primeiro momento 
corremos na TV Cultura e licenciamos conteúdos deles para dinamizar a nossa 
grade.  Agora corremos no mercado internacional, mas é claro que queremos 
um desses registros.
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Gostaríamos  que  os  Conselheiros  vissem  os  documentos. 
Estamos deixando o conjunto de um exemplar para cada um, mas podemos 
fornecer quantos episódios forem necessários para observação, o exame dos 
programas.   Tem um CD que  está  faltando  porque  deve  ter  vindo  com o 
Roberto Faustino e ele vai apresentar agora um  powerpoint com o descritivo 
dessa programação.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – Antes de 
tudo,  houve  um  seqüestro  com  refém  no  meu  caminho,  em  Copacabana. 
Mesmo se tratando de uma cidade dinâmica como o Rio de Janeiro, um fato 
como esse é de categoria imprevisto, não sei por quanto tempo.

Na semana passada,  fizemos uma bateria  pesada de estréias, 
fato  pouco  comum  na  televisão  e  isso  traz  um  mudança  de  grade  de 
programação, mas também de freqüência da televisão muito grande.  É como 
se você pegasse um  Shopping Center e inaugurasse 25 lojas novas dentro 
dele.   Não  é  só  o  programa que  sai  e  o  programa que  entra  que  trazem 
mudanças em si.  Existe um novo tráfego dentro do Shopping, existem pessoas 
que  freqüentam  aqueles  corredores  que  nunca  tinham  entrado;  existem 
pessoas que assistem pela primeira vez a programas que já estavam lá e elas 
não foram atraídas por  outros produtos.   É necessário  termos uma análise 
mínima de três semanas para concluirmos o impacto na grade em matéria de 
freqüência e o impacto que eu julgo mais importante que é o impacto sócio-
etário: a média etária da TV Brasil é alta e uma das estratégias dessa mudança 
foi  abaixar  essa  média.   No  Rio  de  Janeiro,  por  exemplo,  existe  uma 
predominância  muito  grande de classes A e  B  acima de  50 anos que me 
incomoda profundamente.   Em Brasília  é  menos,  bem menos.   Existe  uma 
tendência  de  que  programas  que  são  considerados  no  Rio  de  Janeiro 
preferidos acima de 50 anos, em Brasília tenham um perfil mais distribuído em 
classes sociais e com uma média etária mais baixa, em torno de 35.

Caminhos da Reportagem, por exemplo, é um programa 63% A e 
B no Rio de Janeiro e 67% acima de 50 anos.  Em Brasília ele é totalmente 
distribuído entre classes A e B e apenas 23% acima de 50 anos.  Olhem a 
diferença de hábito, de consumo, de produto, de entretenimento e cultura entre 
as duas cidades.  De qualquer maneira, embora não tenhamos ainda esses 
números de São Paulo, uma das tentativas que fizemos foi baixar essa faixa.

Uma estratégia que eu adotei desde o início, dividido com o nosso 
comitê de programação, era oferecer uma quantidade grande de atrações para 
a idade pré-escolar e para a primeira idade escolar, porque cada vez mais as 
TVs abertas oferecem de 5 a 9,  de 6 a 10,  eles estão no meio campo, já 
falando com suposto início de formação de consumo.  Fizemos questão de 
oferecer de 2 a 5, de 2 a 6 uma grande oferta de produtos.  Por exemplo, 
dentro  dessa  estratégia,  recorrer  um pouco  mais  ao  mercado  internacional 
nesse momento seria inevitável.  É obvio que temos de abrir alternativas para 
isso dentro do mercado interno, mas nesse momento seria inevitável, porque 
eu acho que é realmente um serviço muito valioso oferecermos principalmente 
para as mães de classe C e D entretenimento de qualidade, educativo.  Nessa 
faixa de idade, muitas mães não têm onde deixar os filhos, não os colocam em 



41

creches.   Não  é  à  toa  que  na  primeira  semana  foram  os  2  recordes  de 
audiência da grade.  As atrações de pré-escolar, uma delas chegou a dar 3,9 
de  manhã,  algo  inédito  na  historia  da  TV  Brasil,  desde  que  a  EBC  foi 
constituída, que são o Poko e a Franny,  que realmente são produtos muito 
especiais, porque além de eles terem todo esse conjunto – infelizmente perdi a 
apresentação da Dra. Lúcia, mas eu sei que ela analisou os produtos em três 
categorias  –  neuronal,  sócio-afetivo  e  cognitivo  –  que  têm  boa  avaliação 
nesses critérios, eles também têm forte atratividade, são atrações que você 
dificilmente abandona, inclusive em torno de idades maiores.

A SRA.  TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Você teve 
problemas, não pôde assistir, mas verá depois, porque vou pedir à Conselheira 
Lúcia, ou Conselheiro Murilo, uma cópia da apresentação de vocês, da análise; 
teria  contribuição  muito  importante  aos  senhores  conselheiros,  e  inclusive 
essas  categorias  que  você  está  falando,  talvez  o  projeto  possa  abranger 
algumas categorias, vamos dizer assim, mais científicas, para a gente seguir 
na avaliação e correção dos rumos da nossa programação.  A análise foi muito 
boa, mas depois nós vamos providenciar.

O  SR.  ROBERTO  FAUSTINO (Diretor  de  Produção)  –  OK. 
Lamento ter perdido, mas vou ter uma segunda chance.

Quem  está  operando,  por  gentileza,  pode  dar  uma  página  à 
frente?

Creio que vocês já devam ter falado aqui das estréias do Núcleo 
de Jornalismo,  mas estou começando por  elas.   Não  sei  se  estarei  sendo 
repetitivo, Helena me ajude, por favor, se vale a pena...

Então, estou só esclarecendo o conceito de co-produção, que são 
produções  de  séries  ou  programas  feitos  em  parcerias  com  produtoras 
independentes, mas com supervisão artística e editorial  da TV Brasil.   Esse 
conceito nem sempre é claro, é bom enfatizar.  O Papo de Mãe é uma criação 
da Mariana Corte, e da Roberta Manrezi, voltado para toda família, e realmente 
ele tem se comportado como voltado para toda família.  Não chega a ser uma 
surpresa para mim, mas ele tem tido uma atração familiar, não só voltado para 
o público feminino.

Agora,  importante  dizer  que  é  a  primeira  oferta  genuína  de 
segmento  feminino  na  grade  da  programação  da  TV  Brasil.   Até  então 
tínhamos  ofertas  com  públicos  variados,  e  essa  aí  é  segmentadamente 
feminina, embora voltada para toda família.  Não sei se algum de vocês teve 
oportunidade de assistir ao programa, mas o programa se dá, no fundo tem a 
recriação  das  crianças.   Na  verdade,  ele  mantém  mães,  entrevistados  e 
entrevistadores,  crianças e recriadores num mesmo espaço,  e  isso dá uma 
atmosfera muito agradável para o programa.

Nova África estreou na sexta-feira passada.  É um programa que 
está colocado às dez horas da noite, num total de vinte e seis programas, uma 
narrativa documental.
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E estou destacando ali que realmente, pela análise de proposta 
de  sinopses,  ele  estará  dando  um  destaque  para  a  origem  dos  nossos 
ancestrais, como os Iorubas da Nigéria e do Benin, e os povos da língua Banto, 
principalmente pegando aquela rota do comércio escravo que era feito para o 
Brasil.

Eu acho a repórter maravilhosa, a Aline Miller.  Acho realmente 
maravilhosa, ela não é afetada, ela tem um tom correto, é equilibrada, não se 
encanta,  não se espanta,  é  uma pessoa muito dada à matéria,  você sente 
muita naturalidade nela.  Acho que é uma descoberta.  E a direção do Luis 
Carlos Azenha, e a realização do Núcleo de Jornalismo.

Para Todos estreou também na semana passada.  Ele teve uma 
pré-estréia  com  um  documentário  de  produção,  não  movimentou  muito  a 
audiência do horário,  teve um acréscimo pequeno ainda a ser comprovado, 
mas na estréia em si o programa foi um pouco melhor, mais bem sucedido. 
Tem uma nova dupla que está se apostando, o Big Richard, que tinha feito um 
quadro com a Regina Casé na TV Globo, e está cada vez melhor, já fez alguns 
pilotos,  está melhorando,  e a Letícia Otomani,  que é do jornalismo de São 
Paulo.

É uma revista  cultural.   Acho que é uma oportunidade para a 
gente falar bastante com as correntes migratórias de São Paulo, talvez a coisa 
do japonês, do italiano, da mistura que São Paulo tem.  Um cenário até agora 
muito  bem sucedido,  que aliás vamos estar  reproduzindo ele  no maximídia 
semana que vem, em São Paulo, como um espaço de ambientação da própria 
TV Brasil.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Roberto, por 
favor, antes de você passar para o próximo, deixa eu fazer um aparte aqui. 
Esses três programas, o último que você falou, Para Todos, Nova África, Papo 
de  Mãe,  são  programas  de  linhas  informativa  no  sentido,  como o  ministro 
chama, jornalismo estendido, jornalismo para além de telejornal e tal.  Quero 
ver se a Helena, que foi responsável por esses programas, quer acrescentar 
alguma informação.  Quer falar alguma coisa?

O  SR.  ROBERTO  FAUSTINO (Diretor  de  Produção)  –  Esse 
programa Segue o Som, ele nasceu das nossas pesquisas no acervo da antiga 
TVE do Rio de Janeiro, e diante do espanto que tivemos, de encontrar pérolas 
extraordinárias, em perfeito estado de conservação, inclusive em fitas que nem 
existem mais VTs para rodar  aquelas fitas,  como quadruplex,  por  exemplo. 
Mas aí  nos surgiu  a idéia  de  fazer  um programa de clipes,  que realmente 
tivesse uma proposta inédita, que é misturar, no mesmo grau de importância, 
lançamentos com musicais de cinqüenta anos atrás.  O primeiro programa foi 
delicioso  trazer  um  musical  do  Jackson  do  Pandeiro,  do  final  dos  anos 
sessenta, gravado com uma enorme ingenuidade, com planos longos, com o 
pessoal dançando de uma forma que parece fora da nossa realidade hoje, e 
misturando isso com clipes atuais.  É um espaço majoritariamente de música 
brasileira.  Avalio que a gente precisava muito desse tipo de atração, para fazer 
um  final  de  tarde,  um  início  de  noite,  qualificado,  mas  leve,  passando 
informação cultural  através da música, porque é muito difícil,  confesso para 
vocês, muito difícil acertar a mão ali, no final da tarde e início da noite, porque 
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você tem muita fuga, você bate de frente com uma dramaturgia que é difícil de 
você se posicionar, tentar descobrir públicos que estão em busca de coisas 
mais  qualificadas.   A  gente  fez  um  teste  com  mais  de  trinta  músicos,  e 
escolheu  o  Maurício  Pacheco  e  o  Mariano  Maravati,  músicos  de  carreira, 
portanto são eles que dão a linha editorial, eles que participam da escolha dos 
clipes e participam das informações que são acrescentadas ao programa.

Trio que Vem de Minas.  Diverso, Auto-Falante, Rede Jovem e 
Cidadania.  O que me interessa muito nesses programas?  Que a gente venha 
a  coproduzi-los numa segunda oportunidade.   O Auto-Falante,  o  diferencial 
dele é cobrir festivais de rock, em vários lugares do mundo, festivais europeus 
e tal,  e o  Rede Jovem e Cidadania tem uma proposta de envolvimento de 
antagonismo juvenil bastante interessante, são coisas que se dão em vários 
projetos  sociais,  várias  vertentes  de  projetos  sociais,  desde  aceleração  e 
alfabetização até envolvimento com recuperação de crianças em estado de 
câncer e tal.  Mas um movimento feliz, um movimento bem articulado.  E eles 
ainda estão tentando o seu espaço na grade.  São programas que entraram, 
esses três não observei nenhuma mudança em relação ao que era.

Ciência Nua e Crua foi uma iniciativa nossa de tentar criar um 
formato  para  estar  sendo  produzido  no  Brasil,  um  programa  que  a  gente 
assistiu com o Professor Ildeu, há cerca de dois meses, e resolvemos testar o 
licenciamento dele para ver se vale a pena produzir algo parecido no Brasil. 
Ele tem um nível de produção muito elevado, feito pela BBC, Open University, 
que é  um selo  voltado para  esse tipo  de experimentação,  chegou  à  sexta 
temporada  na  Inglaterra.   E  ele  tem  uma  coisa  curiosa  de  você  estar 
desmistificando  o  funcionamento  da  ciência,  retirando  a  ciência  dos 
laboratórios e colocando ela em experimentação ao ar livre.  Então, é curioso 
ver  purificar  água  não  potável,  construir  barreira  de  corais,  enfim,  é  uma 
aventura vivida por quatro cientistas e que movimentou muito a audiência do 
canal, muito, não só dentro, mas fora dele também.  Aonde ele entra hoje a 
entrega qualifica, em três dias já foi possível analisar, isso é um ingrediente 
novo na grade, não como os anteriores, o Rede Jovem, o Diverso e o Auto-
Falante pode ser que não aconteça nada, pode ser que a gente tenha que 
corrigir completamente a trajetória e fazer co-produção para o ano que vem 
com outra pegada, mas esse aí, não, esse entra e você vê a diferença na hora,  
inclusive qualificando a entrega do jornal.  O jornal chegou a pegar com 1.45,  
que é praticamente o dobro da entrega que ele tem, em média.  E é fato inédito  
no Brasil,  esse programa nunca passou em nenhuma rede de televisão no 
Brasil.   Uma superaposta  pessoal  minha,  eu  vinha atrás  desse produto  há 
muito tempo, há muito tempo, porque ele é arrebatador.  Não estreou ainda, e 
conta a história  de um ex-oficial  da Marinha Britânica  que freqüenta  várias 
tribos no mundo inteiro, e ele vive com as tribos, ele convive com todos os 
rituais,  ele se submete a tudo que tem que ser feito,  ele não fica tentando 
aprender a língua, todos os costumes, e ele tem realmente uma narrativa muito 
emocionante, muito interessante.  Estou louco para ver a estréia dele, ver como 
vai  ser no Brasil.   Colecionar  de prêmios no mundo inteiro,  ganhou Bafta,  
ganhou Emy.  Ele estréia daqui a duas semanas.

Tradicional.   Absolutamente  Tradicional.   Esse  produto  foi 
pescado para jogar em cima do futebol.  Quarta-feira é um dia infernal na noite 
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da TV, não dá para conseguir nada, não para você pegar ali um programa que 
puxa  uma fortuna e jogar,  porque ele  vai  passar  invisível.   Então,  como o 
licenciamento desse tipo de programa é muito mais barato do que qualquer tipo 
de produção, estou tentando criar um terreno de alternativa de audiência nas 
quartas-feiras à noite, com o Planeta Azul, que é uma série consagrada em 
vários lugares do mundo, inédito no Brasil, e linda.  Estréia daqui um mês e 
pouco.

Sinfonia  Fina  veio  para  tentar  popularizar  um  pouco  mais  a 
narrativa da música clássica, no final da noite, da TV Brasil.  A gente tem um 
programa de produção de música  clássica  que é  a  Grande Música,  que  é 
semanal.  Mas ele é um daqueles programas que puxa a faixa etária e a classe 
social   lá para cima.  O Sinfonia Fina foi  uma aposta.  Como ele tem uma 
biografia do artística junto com a própria obra, portanto tem o recorte narrativo  
de uma vida de um gênio, e ele faz isso alternando a narrativa com um artista 
brasileiro,  às  vezes  comparando  trajetórias,  às  vezes  não.   De  qualquer 
maneira é uma tentativa de fazer a música clássica ter um público mais jovem 
e  menos  classe  A.   Não  sei  ainda  como  foi  a  estréia,  não  teve  análise 
suficiente.

Uma Novaiorquina na África é uma série americana, a única série 
americana, o único produto americano que está entrando na nossa grade.  Ele 
traz uma aventura de uma menina de classe média alta de Nova Iorque que vai 
para a África.  Ela é filha de pais que são donos de uma empresa de safári, e lá  
chegando desvenda um mundo novo e a vida dela muda para sempre.  É muito 
interessante, não chega a ter conflito, mas é uma combinação de culturas tão 
diferentes que acabam se complementando.  É muito difícil parar de assistir. 
Quem vir o primeiro programa, vai querer seguir.  E ele tem funcionado com 
crianças menores também, de quatro, cinco anos de idade.

Snobs vai  na mesma linha.   É uma produção australiana, que 
mostra um grupo de ciganos que chega a uma cidade de classe média alta na 
Austrália, é absolutamente rejeitado pela população local.  Esse, sim, vira um 
conflito  forte,  racial,  com coisas  impressionantes,  inclusive  as  crianças  são 
proibidas  de  freqüentar  as  escolas,  não  pelas  instituições,  mas  pelos 
freqüentadores tradicionais das escolas.  Mas a coisa acaba criando um elo 
entre as duas classes, através da amizade das crianças.  É uma série muito 
emocionante, ela ganhou um prêmio Emy em 2005, ganhou alguns prêmios na 
Inglaterra também.  Teve 26 capítulos, infelizmente, porque o produtor da série 
morreu e não fez mais.  Certamente teria ido além disso.  Inédito no Brasil 
também.

Chegamos na programação infantil.   Não vou me estender, sei 
que vocês já dedicaram boa parte da reunião a isso.  Só quero destacar de 
novo que os Pezinhos Mágicos de Franny tem sido um dos carros-chefe de 
audiência, pela manhã, e muito bem acompanhado pelo Coco, que vem em 
seguida.  Essa é uma série que tenho o maior orgulho dela,  sinceramente, 
porque ela é uma série que propõe você, ela leva o sonho até a criança e o 
sonho não é banal.  Tem série infantil cujo sonho é rejeitado pela criança de 
oito, nove ou dez anos.  Quando ela pergunta onde os meus pezinhos vão me 
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levar agora, fica claro que aquilo ali não é uma viagem etária, é uma viagem 
para todas as pessoas.  Tem ido muito bem na grade.

O Poko a mesma coisa, não vou me estender falando dele, ele 
tem um dedinho mágico que permite a ele desenhar e transformar os sonhos 
em realidade e o focinho do cachorro dele apaga tudo que ele desenha.  Ele 
vive num conflito entre o sonho dele e o focinho do cachorro.  Está indo muito 
bem também.

Um Trio.  Esse, sim, não são inéditos na TV brasileira, mas são 
inéditos na TV aberta.  Eu digo um Trio, porque eles se completam, onde Nina 
é mais para menininha, o Tomas é mais para o menininho e o Barney completa 
com uma coisa mais real,  porque o Barney são crianças reais,  não é uma 
animação.  Na verdade, o Barney projeta a figura de um amigo grandão, feito 
de pelo,  que é cercado por  crianças reais.   Aliás,  o Barney vai  viajar  pelo 
mundo agora, a exemplo do que acontece com o Cirque Du Soleil, ele vai ter 
um cirquinho do Barney, inclusive no Brasil.

Catalendas  é  uma  série  que  vem  de  Belém  do  Pará,  e 
obviamente você percebe, pela análise do minuto a minuto, que ela não tem a 
mesma capacidade de segmentação dos outros, que tem muito mais estrada, 
que tem muito mais investimento.  Enfim, a gente tem um longo caminho para 
andar, em animação e programação infantil.  A gente aqui, produtos brasileiros.  
Agora, o Catalendas tem tudo lá, eu fico muito incentivado, entusiasmado de 
fazer uma co-produção com o Catalendas, que obviamente foi produzido em 
Belém do Pará, com poucos recursos, mas a questão das Lendas Amazônicas, 
a questão das narrativas populares, a arte com cataventos formando palavras,  
enfim,  é  uma série  de  muito  valor,  o  uso do teatro  de  bonecos,  tudo  isso 
precisa ser melhor estruturado, melhor roteirizado, mas é uma série com bom 
potencial.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  É que 
você tem dois padrões, tem o dos mamulengos nordestino, que é o padrão 
brasileiro  mesmo,  e  você  tem  o  Muppets  show.   Só  quero  fazer  uma 
observação, que ali é um Sub-Mappets show, subdesenvolvido, é como botar 
índio fantasiado de soux.  Se tivesse que ser narrado por personagens, tinha 
que ser mamulengo, não é um Muppets show subdesenvolvido e mal filmado. 
São essas pequenas coisas.  A gente tem que dizer também a ele.  Vai ser 
uma série brasileira?  Bote em mamulengo, que é um narrador, é um boneco 
brasileiro narrando, não é um Muppets Show de segunda categoria.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – OK.  Fica a 
dica.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  Eu 
estava aqui calado, mas o boneco dali é um Muppet Show subdesenvolvido.  É 
uma série  amazônica?  Bota  um mamulengo,  é  o mesmo boneco,  do jeito 
brasileiro.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – Sim.  Acho 
ótima dica.  Só ressaltando que não fomos nós que produzimos, a gente pegou 
o que tinha disponível nas associadas.  Nesse caso...
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CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI  FILHO – Mas a 
gente  pode  dizer  a  ele,  olha,  nesse  caso  não  está  legal  misturar  lenda 
amazônica com índio americano pintado...  Se é para ser lenda, tem que ser 
lenda do princípio ao fim.  A gente podia dizer a eles.  A série passa com a cara 
brasileira.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – Maravilha. 
Fica a dica para quando formos produzir de verdade.

O SOS Sônia é assim que funciona, não vou me estender sobre 
ele, é uma gracinha de série, é uma patinha toda costurada, que atende ao 
telefone e dá conselhos para os animais da floresta.  Ela tem um potencial 
muito bacana, já mostrou resultado.  E o Assim que Funciona, é a adaptação 
de  um  livro  clássico  da  literatura  mundial,  como  funciona  o  avião,  como 
funciona o submarino, como funcionam as máquinas, e por aí vai.

OK.  É isso.  Gostaria só de acrescentar que decidi não trazer 
hoje  um  estudo  de  audiência,  porque  estamos  em  cima  de  pouquíssimas 
veiculações e seria arriscado.  E é aquela questão do shopping, que falei com 
vocês, que realmente temos que analisar o que está ocorrendo de mudanças. 
Eu  espero  mudanças  significativas  na  freqüência  da  televisão.   Espero 
realmente, até o meio de outubro, que tenhamos baixado essa média etária, 
que a gente tenha misturado mais as classes sociais e que a gente tenha, 
efetivamente,  crescido  pelo  menos  30%  no  nosso  share  de  mercado. 
Obrigado.

A SRA. TEREZA CRUVINEL (Diretora Presidente) – Queria pedir 
licença aos conselheiros, presidente.  Como temos o evento, tem uma série de 
providências  de  última  hora  para  tomar,  mas  toda  a  diretoria  está  aí  para 
discutir a grande e essas novas programações, e espero, os que puderem ficar, 
estejam lá conosco de noite.  Tchau.  Obrigada.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Alguém 
gostaria de falar?  Conselheiro Paulo?

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI –  Sua 
observação quanto à faixa etária, temos que ser dialéticos e relativistas.  O Rio 
de  Janeiro  é  uma  cidade  de  aposentados,  basicamente,  com centenas  de 
milhares de aposentados, Brasília é uma cidade jovem, estatísticas teriam que 
estar relacionadas a isso.  Só isso.  Obrigado.

CONSELHEIRO  JOSÉ  PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  Não 
custa dinheiro.  Para a realidade brasileira, é um padrão novo, as televisões 
comerciais não podem fazer, porque é tempo demais.  Para mim, se há um 
programa que é o padrão, tinha que ser aquele.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Roberto, 
gostaria de fazer uma pergunta.  Não quero ser chata, nem desmancha prazer, 
mas  queria  aproveitar  sua  presença  aqui.   Com  relação  ao  programa  da 
Ouvidoria, existe algum avanço nessa questão.

O  SR.  ROBERTO  FAUSTINO (Diretor  de  Produção)  – 
Infelizmente não avançamos.  Estive com o Lalo em São Paulo, para a gente 
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tentar um acordo.  Propus a ele que tivéssemos um programa de trinta e nove 
minutos de arte, como havia sido aprovado pelo comitê de programação, que 
tivesse  dois  blocos  dedicados  ao  Ver  TV  atual,  e  um  bloco  dedicado  à 
Ouvidoria.  Mas o Lalo a princípio ficou de avaliar a proposta no dia seguinte e 
recusou a proposta.   O que acontece,  de  fato,  é  que precisamos construir 
rapidamente um programa de ouvidoria, e essa fórmula de ter um só espaço 
para  os  dois  programas  talvez  não  seja  o  melhor  caminho.   Precisamos 
resolver isso com urgência.  É um dos temas da nossa reunião da diretoria de 
programação amanhã.  A diretoria da empresa.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana Luiza Fleck)  –  Eu só 
esqueci  de  te  parabenizar  pela  nova  programação,  antes  de  fazer  essa 
cobrança.  Desculpe.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – Obrigado. 
A cobrança veio antes, mas vindo o parabéns depois, tudo bem.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Por favor, 
Lalo.

O SR. LAURINDO LEAL (Ouvidor Geral) – Eu queria esclarecer 
esse problema do programa da Ouvidoria, que já vem se arrastando há algum 
tempo.  Realmente foi feita uma proposta e eu apresentei muito antes dessa 
conversa, uma proposta mesmo de juntarmos o programa da Ouvidoria com o 
Ver TV.  Eu gostaria de falar um pouco sobre o Ver TV, que é um programa 
que é o único programa da televisão brasileira que discute a própria televisão. 
Em fevereiro do ano que vem completa quatro anos no ar, num convênio com a 
TV Câmara.  E desde que discutimos a formação da TV Brasil, da TV pública,  
sempre foi quase que uma premissa a idéia de que é função da TV pública 
discutir  a  televisão  em geral,  como uma forma até  pedagógica  para  que a 
sociedade conheça melhor  esse meio de comunicação que é tão poderoso 
sobre ela.  E só TV pública poderia dar esse espaço, porque obviamente a TV 
comercial não vai fazer a crítica dela mesma.  Costumo dizer que a televisão 
comercial discute mal ou bem, tudo, qualquer coisa, menos ela mesma.  Então, 
ficou claro desde o início que o Ver TV é um programa quase que intrínseco a 
uma grade de uma programação da TV pública.  Quando assumi a Ouvidoria, 
nós analisamos, e isso até foi submetido ao Jurídico, que o Ver TV poderia 
perfeitamente  ser  assumido  pela  Ouvidoria,  porque  entre  as  missões  da 
Ouvidoria, como está na lei, na norma, e Dr. Luís Henrique pode me ajudar, diz 
a  norma  da  Ouvidoria  que  uma  de  suas  missões  é  de  levar  a  crítica  da 
televisão, a crítica da mídia, como quase que uma educação para a mídia, um 
processo de educação para a mídia.  Essa é u ma das missões da Ouvidoria. 
Portanto, não era incompatível trazer o Ver TV para a Ouvidoria.

Então,  essa  foi  a  proposta,  parece-me  que  aceita.   Há  dois 
problemas.   O  programa  da  Ouvidoria  é  que  ele  tem  que  ter  absoluta 
independência, não pode ficar subordinado nem a uma direção nem à outra, 
como é o programa da Ouvidoria de rádio, porque ele estabelece a crítica, e se 
ficar subordinado, pode ter algum tipo de limitação.  Primeira coisa.

A segunda questão é em relação ao tempo que foi oferecido para 
essa junção Ver TV e Ouvidoria.  Trinta e nove minutos, separados por vários 



48

intervalos, que reduziriam o Ver TV, segundo me foi informado, a vinte e quatro 
minutos, dois blocos de doze, com transformações que até julgo corretas, a 
introdução de reportagens, introdução de matérias externas, além do debate. 
Mas com  vinte e quatro minutos, dois blocos de doze minutos, esse programa 
que está no ar hoje, ele desapareceria, viria a ser um outro programa.  Foi por  
isso  que  rejeitei  a  proposta,  e  solicitei  que  no  mínimo  mantivéssemos  os 
cinqüenta  e  dois  minutos  de  programação,  ou  seja,  uma  hora,  com  os 
intervalos.  Esse é o problema que se coloca agora.  Aliás, são dois que estou 
colocando, a subordinação e o tempo.  Essa é minha explicação.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – Pergunto 
ao Conselho se devo responder ou não, porque acho que foi uma pergunta 
apenas.

A SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Pode 
responder,  se  você  julgar  necessário.   Acho  que  uma  das  coisas  mais 
importantes dessa diferenciação em relação aos comerciais,  como o Daniel 
falou, é exatamente o programa da Ouvidoria.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – Quanto ao 
primeiro problema levantado pelo Lalo, ele simplesmente não existe,  porque 
não há subordinação alguma.  O fato é que o programa tem que ser produzido 
por alguém.  Ou ele é produzido pela direção do jornalismo, como é hoje, ou é 
produzido pela direção de produção, como passaria a ser o próximo Ver TV. 
Não  é  questão  de  subordinação,  é  questão  de  você  usar  pessoas, 
equipamentos, recursos para produzir e atingir determinado objetivo.  Eu não 
propus a ele que eu fosse o responsável editorial pelo programa, e não é essa 
a minha intenção.

Quanto  ao  segundo  problema,  é  o  seguinte.   O  Ver  TV  hoje 
ninguém  discute  a  utilidade  dele,  mas  é  um  programa  que  não  atinge  os 
objetivos dele, é um programa mal produzido, é um programa mal narrado, um 
programa  em  geral  muito  superficial,  e  que  discute  temas  nem  sempre 
relevantes para o universo da televisão.

O SR. LAURINDO LEAL (Ouvidor Geral) – (inaudível)

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) –  Eu não 
pedi  aparte  quando você falou,  por  favor,  não vou conceder  aparte  a você 
nesse momento.  Desculpe.  Gostaria de terminar.

O SR. LAURINDO LEAL (Ouvidor Geral) – (inaudível)

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – Não estou 
lhe ofendendo, estou fazendo uma análise de um programa que está na grade 
de televisão.

O SR. LAURINDO LEAL (Ouvidor Geral) – Mas é sua análise.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – Sim, mas 
sou eu que estou falando.  A análise seria de quem?  O programa Ver TV 
precisa ser refeito, ele precisa ter mais recursos.  Até por ser um programa que 
fala sobre a própria televisão, ele tem que estar acima de determinado padrão, 
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e hoje não está.  Hoje não está.  O próprio Lalo já concordou com isso, que 
precisa de mais recursos.   Não sei  por  que está reagindo tanto às minhas 
críticas, você próprio concorda com elas, ou com parte delas.  Não acho que 
minhas  críticas  devam  ser  tomadas  como  ofensa,  não  estou  ofendendo 
ninguém, estou fazendo uma análise de um programa que está no ar, e não é 
um programa do Ouvidor.  Se fosse um programa do Ouvidor não me caberia 
analisar,  mas o programa que está no ar não é do Ouvidor,  e acho que é 
obrigação nossa analisar todos os programas que estão no ar.  Outra coisa o 
seguinte, o programa hoje é produzido na TV Câmara, com recursos da TV 
Câmara, e a gente vai deixar de ter equipes em Brasília.  Então, ele deveria 
passar  a  ser  produzido  em São  Paulo.   Conversei  sobre  isso  com o  Lalo 
também, e ele não quer abrir mão que o programa seja produzido em Brasília.  
E na contraproposta que nos apresentou, ele quer que um bloco seja exclusivo 
para a TV Câmara, ou seja, o programa teria duas montagens, uma para a TV 
Brasil e outra para a TV Câmara, e não há recursos para fazer isso.  Então, 
realmente estamos diante de um impasse.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Por favor, 
Helena.  Já te dou a palavra, Lalo, só um minutinho.

A SRA.  HELENA CHAGAS (Diretora  de  Jornalismo)  –  Eu  só 
queria pedir aos colegas, pois amanhã vamos ter uma reunião de diretoria e 
quem sabe a gente convidaria o Lalo a comparecer,  para que pudéssemos 
conversar um pouco, discutir essa questão.  E só explicar para o conselho que, 
ainda não saiu o programa, porque a premissa que está se discutindo é se, 
porque o Lalo é nosso Ouvidor e ao mesmo tempo ele é o apresentador, enfim, 
ele é a alma do programa Ver TV.  Então, o que se colocou e que ainda não se 
chegou a uma conclusão fechada, é se deve ser o mesmo programa, se o 
Programa do Ouvidor deve ser juntar ao Ver TV.  Quer dizer, essa é a premissa 
na qual nós empacamos e que deu origem a toda essa questão.  De repente 
era  até  uma  questão  a  ser  submetida  ao  conselho,  o  que  nos  daria  uma 
orientação.  No caso o Lalo faz uma opção, enfim, ou faz tudo junto.  Pode ser 
uma questão.

Claro, tem todo direito de falar, mas só queria que essa questão é 
ainda uma questão muito crua, interna.  Talvez a premissa, em tese o conselho 
pudesse apreciar, não o caso concreto.

O SR. LAURINDO LEAL (Ouvidor Geral) – Não quero mais me 
estender nisso,  apenas dizer que fiquei  um pouco aflito com considerações 
pessoais não a meu respeito, mas há uma equipe que trabalha há quatro anos, 
temos  um  retorno  muito  bom,  temos  respostas  que  vêm  de  todo  Brasil, 
inclusive temos isso tudo documentado.  Quer dizer,  as opiniões são, cada 
cabeça  uma  sentença,  temos  opiniões  muito  favoráveis  em  relação  ao 
programa, justamente por causa da sua especificidade, da sua característica, 
da sua linguagem, da sua narrativa, é um programa que permite o debate, que 
permite a reflexão, não é um programa amarrado, como costumam ser alguns 
programas da televisão brasileira.  Então, temos aí realmente uma divergência 
de opiniões, que já que foi trazido ao conselho, é importante que isso fique 
bastante claro.
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A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Passo a 
palavra para o Conselheiro Daniel e depois para o Conselheiro Murilo.

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS FILHO –  Já  tinha me 
chamado atenção, e não queria que essa minha intervenção fosse tomada no 
sentido  pessoal.   Inclusive  admiro  muito  o  trabalho  da  Ouvidoria,  tenho 
recebido os relatórios, tenho lido com atenção, e é um trabalho que me parece 
bastante criterioso.  Porém, eu compreendo que as situações, às vezes, se 
constroem até em função de circunstâncias que a gente não domina bem, mas 
penso  que  há  aí  uma  tripla  função  exercida  pelo  conselheiro  que  traz 
problemas de conflito de interesses.  Penso que ao mesmo tempo a gente não 
pode  ser  conselheiro,  curador  da  televisão,  ter  um programa e  ao  mesmo 
tempo exercer a Ouvidoria.  Essas três funções não são compatíveis.

O  SR.  LAURINDO  LEAL (Ouvidor  Geral)  –  Eu  não  sou 
Conselheiro.

CONSELHEIRO  DANIEL  AARÃO  REIS  FILHO –  Ah,  não  é 
Conselheiro?  Pois é, mas a função de Ouvidor é uma função incompatível com 
a  função  de  ter  um  programa  na  TV,  cria-se  um  conflito  de  interesses 
inevitável, por mais isento que você seja.  Penso que o conselheiro deveria 
escolher entre uma função e outra, até para preservar a sua capacidade de 
trabalho.  Acho que o conselho...  Um ouvidor não pode ter, em toda parte que 
há ouvidores, ele não pode ter atividades na própria empresa que ele trabalha, 
e na própria programação.  Se você tem uma ouvidoria da TV Brasil, como é 
que você vai poder ter um programa na própria TV Brasil?  Acho que é um 
conflito de interesses.

CONSELHEIRO  MURILO  CÉSAR  OLIVEIRA  RAMOS –  A 
observação que ia fazer, sem ir tão longe a separar, até porque conheço o Ver  
TV há muitos anos, já estive lá no Ver TV, sei da relação que o Lalo tem com o 
programa.  Mas a observação que ia fazer é essa, acho que são duas coisas, 
tem que haver uma separação.  Acho que juntar o Ver TV com o programa da 
Ouvidoria, me parece, e falo como conselheiro, não vou tão longe em discutir a 
questão quem deve, acho que o ouvidor tem o programa dele, e se o Lalo deve 
ou não apresentar o Ver TV.  Só que são duas coisas diferentes.  O programa 
da  Ouvidoria  está  acima  do  próprio  Ver  TV,  ele  tem  que  ouvir  o  Ver  TV 
também.  Então, essa é uma  questão.  Quero fazer essa observação, porque 
do ponto de vista do formato, acho que não poderia juntar, num mesmo bloco, 
confundindo o telespectador se é o mesmo programa, até porque o Ver TV vai  
falar sobre televisão, mas vai falar numa outra perspectiva.  Então, eu dou a 
sugestão, tentando contribuir com o debate, acho que o programa da Ouvidoria 
é  fundamental,  ele  tem  que  existir,  o  ITV  é  uma  tradição,  e  aí  quero  ser 
absolutamente solidário com a idéia de que uma TV pública tem que  discutir 
televisão, tem que discutir, isso é a grande lacuna da televisão brasileira.  As 
experiências estrangeiras mostram, nos jornais,  nas televisões, esse debate 
não poder ser interditado.  Agora, queria fazer um apelo no sentido de pensar,  
pois  um  é  um  programa  parte  da  programação,  submetido  à  diretoria  de 
programação,  não  tenho  dúvida.   Claro  que  quem  produz  vai  ter  sua 
autonomia, mas enfim, imagino que o próprio Anselmo, no Azedo, que fazem 
programas,  de  algum modo tem que ter  uma relação  de hierarquia  com a 
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Diretoria de Programação, tem que estar submetido a uma lógica.  Enfim, o 
programa da Ouvidoria é outro programa.  Certo?  Essa é minha observação. 
Acho que os dois são importantes, gostaria de continuar a ver os dois na grade, 
não vou entrar, acho que quem vai apresentar ou não é uma questão que pode 
ser discutida, acho que não há impedimento legal para isso, aí é uma questão 
mais de foro intimo, mas o ponto que eu quero chamar atenção é isso, não 
deve misturar os dois programas.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  – 
Conselheiro José Paulo.

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO  CAVALCANTI  FILHO –  Quero 
dizer que, em tese, posso até concordar com a idéia de que a Ouvidoria é 
incompatível,  não  com  a  programação,  mas  com  o  programa.   Posso  até 
concordar,  mas quero  também lamentar  porque a  Ouvidoria  tem produzido 
textos de enorme qualidade, de absoluta independência, e no mundo real não 
há nenhum tipo de contaminação entre o texto da ouvidoria e o programa.  Não 
percebo a mais remota contaminação.  Quero só dar essa opinião pessoal, e 
desde já, se a conseqüência for estancar o cesto da Ouvidoria, é realmente 
uma pena, porque é algo que está funcionando até hoje.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Mais 
alguém quer se manifestar sobre esse assunto?

CONSELHEIRO JOSÉ PAULO CAVALCANTI FILHO – Eu acho, 
data vênia os nossos juristas aí, não vamos confundir Ouvidoria com Auditoria. 
A Ouvidoria está presente no nosso trabalho diário, e a extensão do programa 
seria discutida, se é maior ou menor.  É minha opinião.

O  SR.  LAURINDO  LEAL (Ouvidor  Geral)  –  Aliás,  pela 
oportunidade,  para  não  mudar  de  assunto,  a  Ouvidoria,  agradeço  as 
manifestações  em  relação  à  Ouvidoria,  realmente  a  Ouvidoria  tem,  como 
determinam  os  órgãos,  enviado  aos  senhores  conselheiros  uma  análise 
qualitativa e quantitativa das demandas do público, que às vezes são muito 
importantes  também  para  aferição  dos  resultados  da  televisão,  além  dos 
índices de audiência.   Acho que são complementares,  na  televisão pública 
deve haver uma complementaridade entre índices de audiência e prestação de 
serviço público, que é medida pela Ouvidoria, porque são os telespectadores 
que se manifestam e se manifestam em grande número.  Esse é o resultado 
que  temos  apresentado  aos  senhores,  tenho  recebido  resposta  de  alguns 
conselheiros.

Mas gostaria também de pedir à Senhora Presidenta, que a gente 
tenha, nas próximas reuniões, um espaço para que o nosso trabalho seja, pelo 
menos tenha algum tipo de resposta dos conselheiros,  as nossas análises, 
algum  tipo  de  resposta  dos  conselheiros.   Às  vezes  parece  que  o  nosso 
trabalho vai e não tem retorno.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Apoiado.

Apenas para fechar esse assunto, vou passar a palavra para o 
Conselheiro Franklin, gostaria de reafirmar a importância que o conselho atribui 
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a essa questão do programa da Ouvidoria, e colocar o conselho à disposição 
para qualquer mediação que for necessária nesse assunto.  Obrigada.

Conselheiro Franklin.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Vou falar um pouco do assunto,  en passant.  Eu acho o seguinte.  Na minha 
opinião,  o  programa  da  Ouvidoria  e  o  Ver  TV  não  podem  ser  o  mesmo 
programa, tem que ser separados, porque num você vai estar fazendo a crítica, 
em função do trabalho da Ouvidoria a crítica que no fundo os telespectadores, 
as pessoas que escrevem, etc., fazem à televisão,  as contribuições e tal; e o 
outro é uma discussão para a qual, inclusive a gente convida pessoas de fora 
que vão estar  opinando sobre temas do momento  na televisão.   Acho que 
devem ser separados.

Queria me deter mais na questão da mudança de programação. 
Eu confesso que estou muito satisfeito com o fato da Tv Brasil estar mexendo 
fortemente na sua programação.  Isso tem sido uma coisa, já falei aqui, falei na 
audiência  pública,  quando  encontro  com  os  diretores,  o  essencial  é  fazer 
programação nova, porque as pessoas vão julgar a televisão não pelos nossos 
discursos, elas vão julgar a televisão pelo que elas vêm na televisão.  E o que 
temos  de  fazer?   Todos  os  nossos  princípios,  produção  independente, 
telespectador, cidadão crítico, uma coisa ligada à realidade nacional, isso tem 
que estar plasmado na televisão, não é uma abstração, isso não é um discurso. 
E eu acho que a resposta vai ser muito boa.  Pelo que já vi de números, etc., 
acho que em algumas áreas, na área infantil é evidente uma resposta positiva, 
em algumas outras áreas também é evidente um crescimento,  há algumas 
coisas que ainda não dá para julgar, mas provavelmente não funcionaram e 
que a gente vai ter que aprender, e isso é normal, porque programação você 
vai  fazendo,  testando,  volta,  porque você não se faz uma programação no 
abstrato, mesmo porque não quer copiar a TV comercial, quer fazer uma coisa 
diferente, e segundo que tem os recursos, as limitações, e terceiro porque você 
tem um processo, em uma TV comercial você leva anos montando uma grade 
e isso vale também vale para a TV pública.  Fico muito satisfeito, porque acho 
que isso é a discussão, não só do conselho curador, acho que é a discussão 
central  da  própria  diretoria,  ou  seja,  como  que  nós  apresentamos  uma 
programa, que no fundo justifique uma TV pública tal qual ela está concebida. 
Então, eu acho extremamente importante, muita coisa a gente vai apanhar, vai 
ter que melhorar, a gente tem que ter uma preocupação, a meu ver, imensa 
com  produção  independente.   Eu  estou  convencido  que  por  mais  que 
tenhamos boas  idéias  as  nossas  boas  idéias  são  muito  inferiores  às  boas 
idéias  que  estão  girando  na  sociedade,  e  nossa  função  é  basicamente  de 
organizar a entrada, abrir a janela para ela entrar aqui dentro, porque acho que 
tem um talento na produção audiovisual brasileira brutal, que não tem janela na 
TV comercial, e que temos que abrir isso.  E temos que abrir, é uma disputa,  
disputando  preço,  disputando  uma  série  de  coisas,  mas  temos  que  abrir. 
Então,  o  processo,  e  nisso  a  Teresa não está  aqui,  então posso elogiá-la, 
porque aí não fica vaidosa, acho que a formatação do  pitching é uma coisa 
muito importante, porque por exemplo a Revista África que foi feita, levamos 
nove meses para fazer  uma licitação.   Imagina nove meses para fazer  um 
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programa, não fazer  um programa, mas nove meses para aprovar  quem ia 
fazer o programa.  Isso é insustentável.  E mais três para fazer, um ano… Vai 
ter agilidade assim no raio que o parta.  Então, o pitching é uma solução que se 
construiu juridicamente, se construiu politicamente, que vai nos permitir fazer 
isso.   Estamos  fazendo  o  primeiro  pitching agora,  quer  dizer,  parece 
interessante, muito interessante o trabalho, mas isso é o primeiro para testar e 
a partir daí fazer pitching e nós sabermos contratar, olha, quero um programa, 
vamos dizer, infantil de animação, com tais características, quero um programa 
sobre  história,  com  tais  características.   Ou  seja,  em  função  da  visão  de 
programação,  sair  contratando.   A  gente  tem  que  abrir  para  a  produção 
independente.   Eu  não  tenho  dúvidas,  dizia  isso  lá  quando  se  discutia  a 
formação da EBC, eu acho que a produção independente do Brasil tem uma 
qualidade, se a gente der uma janela para ela e ao mesmo tempo souber pedir, 
contratar,  souber  o  que a gente  quer,  se  soubermos fazer  isso,  vamos ter 
coisas  muito  interessantes  do  ponto  de  vista  de  conteúdo  e  de  forma  na 
televisão.

O SR. ROBERTO FAUSTINO (Diretor de Produção) – Eu queria 
comentar rapidamente.  Na sexta-feira passada tivemos a reunião da comissão 
julgadora que avaliou os 24 projetos classificados, do primeiro pitching, que é 
um pitching de meio ambiente e sustentabilidade; foi a primeira experiência e 
impusemos condições difíceis para o mercado propositalmente para evitar que 
a gente tivesse centenas de propostas de empresas que não tenham  know 
how em produção.  De que forma?  A gente ofereceu trinta mil reais, preço 
unitário  de  temporada,  exigiu  trinta  e seis  minutos  de arte  em troca,  e  um 
programa cujo tema você tem que viajar,  necessariamente, não vai fazer meio 
ambiente só em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Brasília.  E fiquei muito 
impressionado com a resposta.  Tivemos sessenta e tantos projetos, e só vinte 
e quatro foram habilitados tecnicamente.  Mas os dez que foram para a final, 
estou lamentando muito que a gente tenha de escolher só um.  Isso me fez 
pensar muito em Ciências, porque o edital do pitching de meio ambiente, além 
das  condições  serem  rigorosas  do  ponto  de  vista  de  fluxo  de  caixa  de 
produção, até porque não estamos prevendo dar trinta ou quarenta por cento 
na assinatura do contrato, a gente só dá por etapa de acordo com a entrega 
dos programas, ou seja, você tem que ter equipamento próprio para produzir, 
porque ninguém vai investir para fazer uma série como essa, e apesar disso 
tivemos uma discrição rigorosa, de conteúdo.  Se a gente jogar um pouco mais 
aberto, e um pouco mais deixando que a produção independente se aventure 
um pouco mais, ou seja, entre em pessoas que não tenham um parque de 
investimento, mas que tenham boas idéias, acho que vamos colher resultados 
muito satisfatórios.  A comissão ficou impressionada, e dia quatorze de outubro 
sai o resultado.  E eu lamento que só um vai poder ganhar.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Mais 
alguma manifestação?  Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO PAULO RAMOS DERENGOVSKI – A produção 
independente não só é importante para nós melhorarmos o nosso nível, mas 
como  aumenta  a  nossa  penetração,  o  nosso  prestígio  junto  à  sociedade 
brasileira.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Mais 
alguém gostaria de se manifestar?

Antes de terminar, gostaria de marcar a data da próxima reunião.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Conselheira, só uma coisa.  Eu acho que de alguma forma temos que começar 
a discussão sobre indicação de novos membros do Conselho.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Era um 
dos informes que ia dar ao final.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Posso falar?  Nós temos, primeiro ficou definido que deveríamos discutir aqui 
formas de composição do conselho, daqui para frente, etc. e tal.  Não travamos 
essa  discussão.   Segundo,  temos  uma situação  que,  dando  um informe a 
vocês, é o seguinte, no finalzinho de novembro, começo de dezembro, conclui 
o mandato de oito conselheiros.  Dois deles não têm vindo às últimas reuniões, 
que é o Conselheiro Boni e a Conselheira Rosa.  Não têm vindo às últimas 
reuniões.  Os outros seis, de um modo geral, têm vindo às reuniões, falta um 
dia, etc., mas todo mundo, que são os Conselheiros Martins, Maria da Penha, 
Pinhanta, Murilo, Daniel e João Jorge.  Acho que a tendência, a gente tem que 
ver se os conselheiros que estão querem permanecer, porque alguém pode, 
por razão pessoal, não querer, é os que quiserem permanecer ficarem um novo 
mandato.  Mas de qualquer forma teremos, provavelmente, que ver com esses 
dois se eles vão vir ou não vão vir, e, além disso, temos dois conselheiros de 
quatro  anos,  que  já  pediram o  afastamento,  que  é  o  Belluzzo  e  a  Ângela 
Gutierrez.  Então,  temos duas a quatro substituições, pelo menos, a serem 
feitas nesse prazo.   Então, eu acho que na próxima reunião a gente devia 
discutir isso.

Queria  só  levantar  para  os  companheiros  conselheiros  alguns 
critérios que orientaram a formação anterior e algumas coisas que acho que 
podem ser observadas daqui para frente.

De  um  modo  geral,  primeiro  se  procurou  fazer  com  que  o 
conselho, na representação da sociedade, ele fosse algo que representasse, 
primeiro, as diferentes regiões e estados do país.  Para vocês terem idéia, hoje 
em dia, a composição, se todos os conselheiros estivessem vindo, a Região 
Sudeste  teria  seis  representantes,  a  Região  Sul,  dois,  Centro-Oeste,  dois, 
Norte, dois, e Nordeste, três, o que grosso modo corresponde mais ou menos à 
distribuição da população.  Não é que tenha que ser uma coisa rígida, mas com 
isso se quis evitar, basicamente, que Rio e São Paulo dominassem muito o 
conselho.   Depois  se procurou ter  experiências  profissionais e posições de 
trajetórias de vida, etc., coisas diferentes, para haver pluralidade aqui dentro.  E 
outro critério básico foi não ter representação seja de fornecedores para TV, 
tipo o seguinte, Associação dos Documentaristas, documentarista não tem que 
estar presente aqui, não quer dizer que um documentarista não possa estar 
presente,  mas a  Associação dos Documentaristas  não  tem que  estar.   Ou 
então representações, às vezes, de grupos sociais, vamos dizer a CUT estar 
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presente, não, a CUT não tem que estar presente.  Isso é minha opinião e foi o 
que  prevaleceu.   Pode  estar  presente  um dirigente  sindical,  não  é  esse  o 
problema, mas as pessoas enquanto pessoas, porque se não vão representar 
o interesse dos segmentos da corporação e não ter uma discussão mais ou 
menos aberta, a gente senta aqui, pode até divergir, mas  a pessoa não está 
defendendo o interesse de tal setor aqui dentro.  Entende?  É uma coisa assim 
mais alta.  Então, eu acho que a gente, na hora de pensar as substituições, 
acho que deveríamos fazer o seguinte.  A gente abrisse um processo, quem 
quiser indicar, da sociedade, gente para a coisa, que mande para o conselho; 
os conselheiros indicam também pessoas que acham que podem contribuir; e 
evidentemente isso,  em última instância,  vá para o presidente da república, 
pode fazer uma lista tríplice e envia para o presidente.  Eu só acho que a 
gente,  se  adotarmos  esse  método,  o  ideal  era  que  a  gente  procurasse 
preservar um pouco essa pluralidade, e não é uma coisa fácil, é um quebra-
cabeças.  Então, vamos dizer o seguinte, você tirou um sujeito da Região Norte 
em  princípio  tem  que  ser  alguém  da  Região  Norte,  porque  se  não  vai 
desequilibrar.  Claro que há exceções na vida para tudo, mas a gente levar em 
conta essa idéia da pluralidade de representação.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Acho 
superimportante essa sua intervenção, Franklin.  Gostaria até de informar que 
o Diretor Jurídico da EBC, Dr. Luís Henrique, já estive conversando com ele, 
sobre como fazer essa renovação, e aí quem tiver alguma sugestão, peço que 
encaminhe por e-mail para ele, para a gente poder, talvez na próxima reunião, 
colocar uma proposta ou duas, para ver como podemos agilizar isso.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Eu me proporia, para facilitar um pouco...  Tudo bem, o Belluzzo e a Ângela 
Gutierrez já pediram afastamento, e no caso dele não tem problema.  No caso 
do Boni e da Rosa, consultá-los se querem ou não.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Espere aí, 
eles não vieram a mais de três.  Bem, tudo bem...

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Então, já não vieram, mas só para a gente fazer.  Eu não acredito que viriam, 
mas só para a gente fazer com certa elegância.  E com os conselheiros que 
têm  um mandato  que  está  se  concluindo  agora,  ver  com  eles  se  querem 
permanecer.  Acho que a maioria quer, mas temos que consultar, porque se 
alguém não quiser, tem o direito, olha, estou com tal problema, etc. e tal, não 
posso.  Aí vamos saber quantas vagas são, e antes da próxima reunião, pode 
encaminhar para todos os conselheiros refletirem, trazerem contribuições, etc.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Eu posso 
fazer essa consulta por e-mail.

Última coisa.  Marcamos a próxima reunião para o dia vinte?
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CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Eu queria fazer 
uma ponderação.  Que a gente tentasse marcar as reuniões até o fim do ano, 
se fosse possível.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Eu 
preciso de um calendário, porque tinha aqui...

CONSELHEIRO DANIEL  AARÃO  REIS FILHO –  Porque aí  a 
gente já fica mais preparado.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Aqui é setembro.  Vamos para outubro.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Outubro. 
Vinte ou vinte ou vinte e sete de outubro?  Qual é a preferência?  Ela está me 
fazendo uma solicitação, de que talvez fosse melhor na quinta-feira, porque os 
aviões estão mais liberados.

Bem,  acho  que  não  foi  aceita  a  sua  sugestão,  Carla. 
Infelizmente.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Não pode ser 
segunda?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – É 
um bom pretexto para você se esbaldar na noite de Brasília, José Paulo.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Na 
segunda-feira?  Para mim, tudo bem, não tenho nada contra.  Colocamos em 
votação?  Aí seria vinte e seis de outubro, segunda-feira.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Dia vinte e seis 
é o Dia do Funcionário Público.  Para mim não tem nenhum problema.  Eu 
pergunto, porque aqui em Brasília...  Se o Rio é o país dos aposentados, aqui é 
o país dos funcionários públicos.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Nem 
todos folgam.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – Dia vinte e seis 
de outubro, para mim não tem problema.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – O 
seguinte seria dois de novembro.  Finados...  Está difícil.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  Dia 
dezenove de outubro, então.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
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Dezenove de outubro, eu não vou poder, mas tudo bem.  Sempre alguém não 
vai poder.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  João 
Jorge, por favor.

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Acho que não tem problema fazer no Dia do Funcionário Público.

CONSELHEIRO  JOÃO  JORGE  SANTOS  RODRIGUES –  Eu 
queria  dar  uma  sugestão  de  que  fizéssemos,  na  realidade,  dois  dias  de 
reuniões.  Temos outubro, novembro e dezembro, temos uma pauta extensa, 
somente nos grupos de trabalho.  Por exemplo, estou imaginando trabalhar na 
área de cultura, artes, e estou incluindo música.  Mas tem uma programação de 
novembro, que deverá ser feita, relativa ao Dia Nacional da Consciência Negra, 
e uma arte só me parece muito pouco, porque temos uma parte que é teórica,  
de reflexão, e fica faltando uma parte mais de decisões que envolvem a própria 
ação.  E sendo nesse formato que você falou, se for segunda e terça, facilitaria, 
para a gente produzir um pouco mais, já que está chegando o final do ano e a  
pressão por respostas será maior.  Então, sugiro dezenove de outubro, que é 
uma segunda-feira, dezenove e vinte, segunda e terça-feira, e a mesma coisa 
para novembro e dezembro.  A gente poderia avançar.  Essa pauta aqui parece 
simples, mas é bem extensa.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Eu vou 
fazer uma contraproposta.  Na próxima reunião, tenho impressão que como a 
gente não definiu os grupos de trabalho ainda, nem quem vai participar de cada 
grupo,  tenho  impressão  que  dois  dias  seriam  contraproducentes.   Em 
novembro, sim, eu acredito.  Então, a próxima seria um dia só, e em novembro 
dois dias, ou uma manhã e uma tarde, algo assim.  Vinte e seis?

Estou querendo dizer que na próxima acho que não vamos ter 
conteúdo suficiente.  Não é?

Então,  vinte  e  seis  de  outubro.   E  novembro,  quando  seria, 
Franklin?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Seria vinte e três ou trinta de novembro.

CONSELHEIRO DANIEL AARÃO REIS FILHO – É melhor botar 
vinte e três.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Vinte e 
três de novembro, pela manhã e à tarde?

CONSELHEIRO FRANKLIN DE SOUZA MARTINS (Ministro de 
Estado Chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República) – 
Então seria vinte e seis de outubro, e vinte e três de novembro.
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A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  O 
problema é que tem a Conferência Nacional de Comunicação, um, dois e três e 
aí fica tudo muito junto.

O Luís Henrique queria dar um informe?  Por favor.

O  SR.  LUÍS  HENRIQUE  MARTINS  DOS  ANJOS (Diretor 
Jurídico) – Meio segundo só, para informar.  Gostaria de manter informado o 
conselho curador, sobre a contribuição da radiodifusão pública, que foi  uma 
contribuição criada pela Lei da EBC, e que houve questionamento judicial a 
respeito.  Como havia avaliado na reunião da audiência pública, que teríamos 
êxito  na  manutenção,  gostaria  de  informar  que  foi  dado  provimento  aos 
recursos que a EBC promoveu, mantendo assim a legalidade da contribuição. 
Hoje, de todas as empresas que contribuem, que devem contribuir para esse 
pagamento  do fomento  da radiodifusão pública,  apenas quatorze  empresas 
possuem  liminar  para  depositar  em  juízo,  mas  não  mais  pagar.   Existiam 
liminares que diziam que não precisam pagar, que seria ilegal, e essas todas 
foram cassadas.  Então, de todo aquele conjunto que movimenta esse setor de 
radiodifusão  e  telecomunicações,  somente  quatorze  empresas  ainda  têm 
liminar para depositar em juízo, que é um dinheiro que está resguardado, está 
lá e no momento que cassar isso já entra para os cofres da EBC.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Parabéns, 
Luís Henrique.  Conselheiro Ildeu.

O SR. ILDEU CASTRO MOREIRA (Representante do Ministério 
da Ciência e Tecnologia) – É que o Ministério da Ciência e Tecnologia, como 
faz todo ano, na Semana de Ciência e Tecnologia, que começa dia dezenove,  
estaremos distribuindo  para  o  Brasil  inteiro  um conjunto  de  25  DVDs com 
programas de televisão do mundo inteiro, relacionados com o tema de ciência. 
Então, tem da BBC, tem programas feitos no Brasil, e nós, com a cinemateca 
brasileira,  estamos recuperando vários filmes da década de trinta, quarenta, 
por  exemplo,  pelo Humberto Mauro,  Carlos Chagas,  que fizeram filmes em 
conjunto.  Então, esse material todo está sendo distribuído para todo Brasil, em 
coleções  para  cada  estado,  e  são  para  exibição  em  locais  públicos, 
gratuitamente, evidentemente.  E aí já passamos aqui para o pessoal da TV 
Brasil, e podemos discutir a possibilidade de uso e algum desses programas, 
se for o caso, na TV Brasil.  Muito obrigado.

A  SRA.  PRESIDENTE (Conselheira  Ana  Luiza  Fleck)  –  OK. 
Conselheiro Paulo.

CONSELHEIRO  PAULO  RAMOS  DERENGOVSKI –  Só  uma 
comunicação.   É  que  a  conferência  nacional  de  comunicação,  em  Santa 
Catarina, já começou hoje.

A SRA. PRESIDENTE (Conselheira Ana Luiza Fleck) – Gostaria 
de  agradecer  a  presença  de  todos.   Saio  daqui,  hoje,  contente;  acho  que 
produzimos bastante, fomos objetivos.

Muito obrigada e até a próxima reunião.


