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DO MERCADO. DAS UTOPIAS TV Cultura: A
concretização de um
desafio.
Entrevista com Roberto
Muylaert
Maria Elisa Vercesi de Albuquerque
Edgard Ribeiro de Amorim

Enquanto presidente da TV Cultura de São Paulo,
Roberto Muylaert introduziu inovações que
propiciaram um importante processo de
reposicionamento da televisão pública no Brasil.
Nesta entrevista, ele explica os métodos que
utilizou para colocar a emissora em evidência
nacional e internacional.

Maria Elisa Vercesi de Albuquerque –  Num meio
com vocação comercial e extremamente
competitivo, a TV pública é um desafio, quase uma
utopia. O senhor realizou uma das melhores
gestões da TV Cultura. Como foi esse processo?

Roberto Muylaert – Quando estou para decidir
alguma coisa, penso, em primeiro lugar, a quem
eu estou servindo? Para quem eu estou fazendo
isso? Então, antes de pensar em implantar uma
nova programação, resolvi estruturar tudo, na
Cultura, desde o início, resolvendo inúmeros
problemas administrativos, técnicos e econômicos.
Um deles, muito grande, foi a falta de controle do
material dentro da própria emissora. Eu passei a
pesquisar e vi que a TV Cultura era o maior
fornecedor de material de televisão para outras
emissoras do Estado de São Paulo. Não havia
controle de nada. Tudo sumia. Aí, decidi que não
haveria mais isso: todos os carros que entrassem,
inclusive o do presidente, seriam obrigados a abrir
o porta-malas, na saída. Eu praticamente comecei
do zero, até porque, também, tinha havido um
incêndio na TV Cultura, quatro meses antes de eu
entrar, que destruiu estúdios e equipamentos.
Então, era terra arrasada, não tinha quase nada.
Outro grande problema era a antena da TV Cultura.
O Conselho da Fundação tinha preocupação com
os mais pobres – e eu também –, mas, quando
comecei a estudar a recepção da TV, cheguei à
conclusão de que só os ricos recebiam o sinal,
porque tinham boa antena. Satélite, para a Cultura,
nem pensar, o governo não permitia. E, como só
os ricos tinham boa antena, toda a periferia não

recebia a emissora: nós fizemos medições. A torre
de transmissão, no Jaraguá, era a mesma torre
que fundou a TV brasileira, que tinha estado em
cima do prédio do Banespa, na época do Assis
Chateaubriant. Na correria da inauguração da TV,
em 1950, foi comprada uma torre feita para a
cidade de Londres, que é plana, e São Paulo não é.
E, como ela era inadequada, aumentava-se a
potência do sinal, o que dava fantasma em todos
os aparelhos que recebiam a televisão. Então, eu
mandei parar: não vai mais ter programa novo
algum porque precisamos trocar essa antena. E
iniciei um projeto que deu muito certo. Eu soube
que havia um lugar maravilhoso para colocar uma
antena, num terreno triangular, ao lado da igreja
de Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Sumaré.
Fui falar com o padre e aluguei o terreno por 40
anos, renováveis por mais 40. Acho que foi o
acordo mais longo que eu fiz na minha vida! E fui
arrancar o dinheiro do governador Quércia. Tudo
ficou em sete milhões de dólares, incluindo torre,
transmissor novo, digital, e transmissor de FM para
a rádio. Provavelmente foi um bom preço. Mas,
para convencer o Quércia, que era muito
desconfiado, de que não havia nenhum problema,
eu deixei o engenheiro José Carlos de Figueiredo
Ferraz, que era um nome inconteste e do Conselho
da Fundação Padre Anchieta, responsável por tudo:
pela parte de dinheiro, da estabilidade, raios-X da
solda e o que mais fosse, e aí foi fácil, tudo foi
aprovado. E o José Carlos realmente tomou conta
dessa obra, que era de uma responsabilidade
enorme. Havia o metrô, que ia passar em baixo, e
foi preciso fazer a locação da fundação da torre,
prevendo a linha que passaria anos depois. Na hora
em que foi inaugurada, em 1990, no governo
Fleury, a recepção mudou da água para o vinho: a
imagem da TV Cultura passou a ser recebida por
todos. Naquela época, eu estava numa briga com
o Antônio Carlos Magalhães, ministro das
Comunicações, para conseguir transmissão por
satélite. O governo federal não deixava. Todo
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mundo tinha satélite, e a TV Cultura não. Porque
sabiam que na hora em que ela entrasse no ar com
a programação que eu já tinha preparada, e que
era exuberante, todo o sistema de televisão
educativa federal ia ficar para trás. Quando a
implantamos, nós ficávamos, às vezes, em segundo
lugar de audiência no horário nobre, perdendo só
para a Globo. Em terceiro lugar, ficávamos todo
dia. Mas eu levei cinco anos para conseguir isso.
Fui a Brasília umas trinta vezes. Se eu tivesse
pedido uma concessão de TV para mim, tinha
conseguido, de tantas vezes que fui lá. Fiquei até
conhecido do ACM. Mas, só quando ele saiu, eu
consegui que a TV Cultura entrasse no satélite. E,
quando ela entrou, os estados, com emissoras
educativas, passaram a transmitir a TV Cultura. O
Jornal da Cultura era visto em Maceió, em Manaus,
em todos os lugares. E cada governador que
inaugurava uma retransmissora da Cultura me
convidava para a inauguração. Fui para
Pernambuco, Alagoas, Amazonas, Pará. No
Amazonas, por exemplo, a TV Cultura passou a
ser a TV Educativa do governo e ficou no segundo
lugar de audiência muito tempo.
A TV Cultura se tornou o símbolo de que era
possível fazer uma coisa de bom nível e que ao
mesmo tempo tivesse audiência, o que todo mundo
dizia que não podia acontecer.

Edgard Ribeiro de Amorim – Sanados os problemas
que o senhor mencionou, como foi seu projeto de
programação e qual o público-alvo?

RM – Meu projeto de programação era bastante
abrangente, se bem que foi implantado aos poucos.
Eu comecei depois da instalação da antena. Havia
uma preocupação enorme com a pré-escola, porque
era uma área que a rede municipal e a rede estadual
cobriam pessimamente. E isso não fui eu quem
descobriu, foi a própria Secretaria da Educação.
E, para mim, era indiscriminável, poderia ser a
secretaria municipal ou estadual. Um dia, o Paulo
Freire, Secretário da Educação Municipal do
governo da Luíza Erundina, chegou lá, todo
cerimonioso. Eu disse a ele que ali não tinha nada
disso de governo, de partido, ali o intuito era servir
às crianças. Fiz um programa com ele, semanal, e
não consultei ninguém! É como se colocasse hoje
o PT em um programa do PSDB. E assim foi: uma
coisa muito ecumênica, cuja principal idéia era
servir à população. Fizemos o Rá-tim-bum, com
aquele menino da produtora O2, o Fernando
Meirelles. Veja as coisas importantes que ele fez,

atualmente, no cinema e na TV. Ele é muito
talentoso e não é à toa que está famoso, hoje. Eu
queria um programa que fosse divertido, mas
sempre educativo. Quer dizer, havia liberdade para
criar, desde que ensinasse o que era preciso. E Rá-
tim-bum deu muito certo. Eu acho que nós
influenciamos algumas gerações.
Tem uma coisa que acho curiosa dizer: eu recebi
uma visita do pessoal do Children’s Television
Workshop, que produz o Vila Sésamo, na ocasião
em que eu estava querendo fazer o Rá-tim-bum.
Eles chegaram com um representante do Banco
Mundial: era um financiador mundial a tiracolo com
um fornecedor americano. Ele explicou que o amigo
fazia o programa Vila Sésamo, que era um projeto
que já estava aprovado pela Secretaria de
Educação do Estado, dentro de um outro projeto
maior, da Secretaria, com previsão de 200 milhões
de dólares, sendo que 18 milhões estavam
destinados para fazer o Vila Sésamo. Eu disse:
“Como? 18 milhões de dólares? Mas essa verba
pode ser usada para fazer coisa local?”. E eles:
“Claro, não tenha dúvida”. E eu, já meio cara-de-pau,
porque sabia que não era bem assim, propus mostrar
a eles o projeto que tínhamos, que era o Rá-tim-bum.
Eles não acreditavam que a gente tivesse um
projeto. Então, na sessão seguinte fizemos a
apresentação do Rá-tim-bum para o Banco Mundial
e o concorrente, o Children’s. Eles olharam, viram
tudo e, eu me lembro como se fosse hoje, disseram:
“Muito bom, mas não está nos parâmetros que o
Banco Mundial aprova”. E, quando eu perguntei que
parâmetros eram esses, e les disseram
francamente que, no mundo inteiro, era a Children’s
Television que fazia programas infantis com verba
do Banco Mundial. Então, eu terminei a reunião
dizendo: “Vamos ver se eu entendi bem, qualquer
um pode fazer esse programa, desde que seja com
a Children’s Television Workshop?”. Eles tentaram
negar, mas ficou muito claro que sim.
Na terceira reunião, eu falei que não iria gastar 18
milhões de dólares num programa, quando eu
poderia fazer por dois milhões e meio de dólares,
que é o custo que eu tinha. E outra: o nosso
programa iria dar emprego para muita gente aqui
no Brasil e, portanto, não iria fazer o Vila Sésamo,
um programa estrangeiro que, embora eu achasse
maravilhoso, seria um programa americano falado
em português. O representante ficou muito bravo,
disse que iria falar com o Secretário da Educação,
porque, afinal de contas, eu estava jogando fora
uma verba que já estava pronta para ser emprestada.
Mas, se todo mundo fizesse como eu, a dívida
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externa do Brasil seria menor. O pessoal da
Secretaria de Educação veio argumentar que o
projeto inteiro, de 200 milhões, poderia ser suspenso
por minha causa. E eu respondi: “Isso é chantagem,
porque ninguém vai parar um projeto de escola do
estado inteiro por causa de um programa de TV,
que eu não devo fazer”. E não fiz. Saí daquela reunião
e fui falar com o Mário Amato, o então presidente
da FIESP. Contei tudo, e ele decidiu que a FIESP
patrocinaria. E foi assim: a FIESP patrocinou uns
70 por cento e nós fizemos o resto.
E o grande momento dessa história toda foi que,
uns dois anos depois, o Rá-tim-bum, em segundo
lugar de audiência, se tomou um sucesso, com
professores agradecendo à TV Cultura porque
resolvemos o problema da pré-escola, com o
programa sendo exibido em inúmeros telepostos
pelo país. E nós entramos no concurso de televisão
de Nova York, na categoria infantil. Fomos para lá
classificados como finalistas: nós, a Children’s
Television Workshop e mais uma emissora do
Canadá. Estávamos de smoking, em Nova York,
esperando, igual ao Oscar. E the winner is: Rá-
tim-bum. Eu me levantei, subi lá junto com o
pessoal da FIESP — estava o Carlos Amorim, que
era do SESI — e recebemos o Primeiro Prêmio
Mundial, Medalha de Ouro Categoria Infantil. A
Children’s Television ficou em segundo lugar, e o
Canadá, em terceiro. Aí fechou uma história de
como é possível fazer, se a gente acreditar, se a
gente não ceder sempre a tudo o que é estrangeiro.

ME – Como o senhor conseguiu recursos para
viabilizar toda a nova programação da TV Cultura?

RM – Eu respondo de duas maneiras. A primeira
é que você faz a televisão que os recursos
permitirem. Quando você fala “Não há recursos”,
eu acho que deveria ser obrigatório dizer : “Não
há recursos para quê?”. Tínhamos uma dotação
que era bastante razoável, na época, e eu
consegui mais 11 por cento de recursos próprios
em cima do orçamento, que era da ordem de
40 milhões de dólares. Portanto, estamos
falando em mais de quatro milhões de dólares.
Esse é o primeiro fator. O segundo fator é que
eu procurava adequar o que eu queria fazer ao
orçamento. Com esse recurso, eu fiz o Rá-tim-
bum, o Castelo Rá-tim-bum, fiz filmes e o
Metrópolis, que era um programa diário e que
gerou muita discussão: tinha gente que queria
que fosse opinativo, mas eu disse não, eu quero
agenda, só agenda. Tive a idéia de convidar

artistas para fazer obras de arte especiais para
o programa. E, como eu tinha sido da Bienal, e
conhecia todo mundo, o programa começou a ter
obras de Tomie Ohtake, Siron Franco, Granato,
Chiró, Pisa, todos esses artistas bons. Eu deixei
um acervo, na Cultura, que hoje deve valer uns
quinhentos mil dólares, se não for mais.

ERA – Uma TV pública, como a Cultura, enfrenta
muitos problemas de ingerência política? Como era
seu relacionamento com o governo do estado?

RM – A TV Cultura sempre teve esse problema: é
do governo, não é do governo. É como o filho que
sai de casa, mas o pai mantém a mesada. Fica
uma independência relativa. E fundação – depois
que eu tive na Bienal e na TV Cultura, eu aprendi
bem como é –, fundação tem que ter um dono.
Para o bem ou para o mal, tem que ter um dono.
Senão, não funciona, é terra de ninguém. Então,
eu assumi que a TV Cultura era uma TV pública.
Eu criei esse termo aqui, mas não foi idéia minha,
é usado nos Estados Unidos. Tornei uma TV pública
independente e, como a qualidade era muito boa,
ninguém ousava pôr o dedo lá. Os governadores
tinham o maior respeito, todos eles: eu passei pelo
Montoro, pelo Quércia e pelo Fleury, e todos só
tinham elogios. E fiquei nove anos na TV Cultura.

ERA – Um dos pontos fortes da TV Cultura sempre
foi a informação. Qual foi a diretriz para a
programação jornalística, durante sua gestão?

RM – Eu achava importante o jornalismo
interpretativo. Até hoje, eu acho. A TV Cultura
não tem que dar hard news por duas razões:
primeiro, porque custa muito caro. E, em segundo
lugar, porque nunca é igual à TV comercial, que
tem muito mais recurso. Você pega um telejornal
na Globo, falando diretamente de não-sei-onde; ou
na Record, na Band – bons ou maus jornalismos,
não interessa –, eles têm uma enorme estrutura.
Então, por que ter uma estrutura capenga, que
consome 40 por cento do orçamento da TV? Você
tem que fazer programas de jornal ismo
interpretativo, coisa que eu fiz, no nosso principal
jornal. Fiz um programa chamado Opinião Nacional,
às 18 horas, também interpretativo. É o mesmo
programa que o Heródoto Barbeiro faz hoje, com
outro nome. Criei um programa chamado Vitrine,
que era sobre a própria TV Cultura, para atrair
quem assistia só a uma parte da programação. O
slogan era: “Você que assiste a isso, assista àquilo”.
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O programa falava sobre a área de comunicação,
quando ainda não era moda falar dessa área.
Criamos o Roda Viva, que é um programa que até
hoje está no ar e que ainda é extremamente
marcante. Aliás, há um programa que eu criei e
tenho pena terem estragado: o Cartão Verde. Era
um programa esportivo de bom nível, aos domingos,
que dava um resumo de tudo. E chegou a ter sete
por cento de audiência, muitas vezes. Convidei o
Armando Nogueira, que estava fora da televisão.
Foi o primeiro programa esportivo no domingo à
noite, não tinha nenhum outro. Depois, começou a
ficar comum. E, hoje, embora o Juca Kfouri seja
ótimo, descaracterizaram o programa, ele está em
um dia da semana que ninguém vê.
Mas o Cartão Verde é um exemplo, também, de
que você pode pegar a coisa mais comum que existe
na televisão, que é mesa-redonda de esporte, e
fazer bem feito. E, se tiver condições de fazer bem
feito, você vai encontrar um público que goste
daquilo. Esse é o papel, você servir aquele público
que sabe o que quer e puxar aquele que não sabe,
mas que, de certa maneira, acaba se interessando
por um programa de esporte elegante, por um
concerto, ou por um filme nacional.

ME – Atualmente, as questões relacionadas ao
audiovisual – cinema e TV – estão na pauta do
ministério da Cultura, da imprensa, dos especialistas.
Como foi essa relação no período em que o senhor
esteve à frente da TV Cultura?

RM – Nós fomos pioneiros, também nessa área,
com os filmes do projeto Veja essa canção, que eu
passei primeiro na TV e depois no cinema. Foi uma
das únicas vezes que isso aconteceu. No ano em
que eu fiz Veja essa canção, com o Cacá Diegues,
só foram feitos três longas brasileiros: um deles,
foi o nosso. Liguei para o Banco Nacional – para a
Ana Lúcia Magalhães Pinto – e fechei o patrocínio,
por telefone. Ela patrocinou uma parte, e a própria
TV pagou a outra. Então, eu comecei a fazer
filmes, fiz três filmes de longa metragem, com
cineastas brasileiros, uma coisa que não existia.
Imagine, televisão fazer isso, nem a Globo, nem
ninguém, tinha pensado nisso. E foi uma enorme
audiência. Imagine, lançar um filme do Cacá
Diegues na televisão! E assim foi feito. Também
fomos nós que fizemos, com o Daniel Filho, a série
Confissões de adolescente. Ele tinha rodado por
todas as televisões, durante um ano. E, comigo,
foi resolvido em um almoço só.

ERA – O programa Vox Populi, criado em 1978, é
considerado, hoje, o programa pioneiro em forçar
a abertura de expressão política na TV, tratando de
temas polêmicos, na época da ditadura militar. O
senhor participou dessa fase. Como foi a experiência?

RM – Nós conseguimos fazer porque a TV Cultura,
na época, não tinha expressão nacional. Foi por
causa disso. E o primeiro programa foi com o
Secretário de Segurança do Estado de São Paulo,
que era o coronel Erasmo Dias. Vocês não fazem
idéia do pânico dos câmeras, de todo mundo. Porque
o Vox Populi era feito com perguntas da rua,
filmadas. Depois, o filme era revelado, montado, e
a gente passava para o convidado, na hora. Ele
não sabia as perguntas. Imagine! O Erasmo Dias!
Eu me lembro que nós pegamos um italiano, na
Lapa, que perguntou: “Por que você prende todo
mundo?”. Nós ficamos com receio: isso entra ou
não? E resolvemos deixar. Bem, o programa
começou a se desenvolver, ele respondendo, e
aquele medo: agora vem a pergunta do italiano.
Contando, hoje, não dá para imaginar o medo de
ser preso, de ser torturado. E, aí, o italiano entrou
com a pergunta. O Erasmo deu risada, e todo mundo
ficou aliviado. Ele respondeu: “Não, eu não prendo
nada, vem aqui para me conhecer”. Mas foram
coisas impressionantes. O segundo programa, se
eu não me engano, foi com a Regina Duarte, que
era a queridinha do Brasil. No Vox Populi, a gente
acabou tendo o Nelson Rodrigues, Elis Regina,
políticos, escritores, muita gente. Há até um livro
da TV Cultura onde estão todos os entrevistados
dessa época. O Vox Populi foi um marco.

ME – Como era o assédio das emissoras comerciais,
em relação à programação e audiência da TV Cultura?

RM – Tinha dois tipos de assédio: um, era no
sentido de a Cultura ceder tudo de que as
emissoras comerciais precisavam. Começou não
sei com quem, depois virou popular. Então, uma
TV precisava de um carro de externa para
transmitir um esporte qualquer, a TV Cultura cedia.
Em troca, davam uma bobagem qualquer, os gols
do futebol, e pronto. Isso era tão arraigado que,
quando eu proibi, as emissoras comerciais
começaram a se rebelar contra mim: “Não pode
mais? Que papo é esse? Sempre foi assim”.
Cheguei a ouvir que a TV pública está a serviço da
TV comercial. Esse era o primeiro tipo de assédio.
O segundo, era o fato de que eles consideravam a
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TV pública subserviente. E que, por definição, não
tinha que ter audiência alguma, não tinha que
competir. Quando a gente começou a dar muita
audiência, não é que eles tivessem feito grandes
boicotes, mas eu lembro, por exemplo, que a TV
Globo proibia, para a TV Cultura, as imagens que
dava para todo mundo, naquele acordo que há entre
as emissoras, principalmente no caso do futebol.
Eu me lembro de uma ocasião em que entrei numa
ilha de edição da Globo, na praça Marechal
Deodoro, aqui em São Paulo, e estava escrito: “Não
cedemos cópias para a TV Cultura”. Mas nunca
chegou a ser uma coisa que impedisse a gente de
trabalhar. Até o Roberto Marinho, pessoalmente,
quantas vezes eu fosse ao Rio de Janeiro, me
recebia, com o maior respeito. Mas o que demorou
um pouco para a gente romper foi essa idéia de
que se estava a serviço das comerciais, o que a
própria TV Cultura tinha permitido ou alimentado.
Isso acontecia, em parte, também, porque muitos
funcionários nossos trabalhavam em outras
emissoras. No começo eu ouvia deles: “Eu vou
transmitir não sei o quê, vou irradiar o evento tal”.
E eu dizia: “Mas eu nem sabia que a gente tinha
direito a esse programa”. E eles: “Não, não,
desculpe, não é para a TV Cultura, é para outro
canal”. Todos os diretores tinham outro emprego,
na TV comercial, e passavam lá na TV Cultura
algumas horas, para garantir o lugar. Só que
chegou um momento em que isso passou a ser tão
arraigado que o sujeito não fazia mais nada! Só
trabalhava para a outra emissora. E isso eu combati
muito. Acabei permitindo, somente, quando a
Cultura ganhasse algo em troca. E várias vezes
vinha o sujeito da TV comercial discutir comigo:
“Mas como? Você quer isso?”. Eu falava: “É lógico!
Não é o nosso funcionário que é o seu locutor?
Então, o mínimo que eu quero, em contrapartida,
é isso”. Aí tinha brigas homéricas, o cara xingava,
dizia que ia se queixar no governo. O governador
Montoro me ligou algumas vezes. Eu dizia:
“Governador, o senhor quer uma televisão
direita?”. E assim foi também em relação a
contratar ou mandar funcionário embora. Muitos
iam falar com o governador. Eu lembro de uma
quantidade enorme de gente que queria ser
contratada e chegava com currículo e com
recomendação de deputado. Eu falava: “Olha, o
negócio é o seguinte: você quer que eu leia o seu
currículo? Então tira a recomendação. Porque, se
você traz recomendação, é porque você não é tão
bom, senão, não precisava da recomendação”. O
cara não sabia se eu estava brincando ou não, mas

deixava só o currículo. De cada cem, havia três
que serviam. Os deputados se queixavam para o
governador, o governador me ligava, mas, depois,
parou de ligar, porque na verdade eu estava
limpando a emissora. E havia os intocáveis: “Se
você mexer com esse cara...”. E eu mandava
embora. A verdade é que você tem que estar muito
disposto a acertar, é uma missão. Outra coisa, você
não pode ter um deslize na sua conduta. E, como
fiquei nove anos, de 1986 a 1995, consegui dar
uma limpada total. Praticamente tudo o que me
propus fazer eu consegui, e transformei aquilo
numa coisa transparente.

ERA – O que ajudou a conseguir verbas.

RM – Muito, muito. Comecei com o apoio cultural,
e eu vendia mesmo, principalmente para projetos
especiais, como o infantil.

ERA – A Cultura podia ter verba de fora?

RM – Podia sim. O que ela não podia era ter
comercial, até hoje não pode. Existe uma lei federal
que proíbe. Mas, apoio cultural, sempre pôde,
podendo citar quem deu o dinheiro. Está lá no
estatuto da TV Cultura. O pessoal confundia o fato
de não ter fins lucrativos com não poder receber
dinheiro de fora. Era tabu. Então, fui rompendo logo
no início. Foram necessárias inúmeras reuniões
com advogados da própria emissora para convencer
que era possível receber dinheiro de uma empresa
privada. Por que não poderia?

ME – E a sua equipe, como foi formada?

RM – Eu nunca havia trabalhado em televisão de
forma permanente, a minha área era editorial.
Então, usei muito o pessoal da casa. O segundo
escalão era muito bom, muito dedicado. Havia
gente séria na área administrativa, que eu promovi;
na área de engenharia, que está até hoje; na área
de programação, eu coloquei a Beth Carmona, hoje
é presidente da TVE do Rio de Janeiro. Ela era
muito boa – até hoje ela é – em programação, uma
coisa difícil de fazer. No jornalismo, bom, nessa
área houve mil problemas. Havia muito, naquela
época, a seguinte mentalidade: se a TV é pública,
ela deve meter o pau em quem for. E principalmente
no governo. Então, começaram a fazer um
jornalismo tão agressivo contra o governo estadual,
que eu fiquei preocupado. Como é que o presidente
da emissora deixa isso? E, qualquer coisa que eu
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falasse, era tachado de reacionário. Até que um
dia virei a mesa. Mandei embora os responsáveis
e tive que enfrentar uma greve. Renunciei, porque
precisava do apoio de todo mundo, e aí voltei.
Então, coloquei o Rodolfo Konder como diretor de
jornalismo e passou a funcionar. E teve muita gente
boa: o William Waack passou por lá. Contratei o
Carlos Nascimento. Foi a primeira vez que a Cultura
contratou alguém que era da Globo. Aquilo foi uma
verdadeira revolução. E o pessoal começou a
acreditar que a gente estava ali para valer mesmo.

ME – A respeito de contratações, as outras
emissoras também tiraram gente da Cultura?

RM – Na minha época, ainda não, quer dizer, só
mais para o final. Eu lembro que o Silvio Santos foi
lá – uma das poucas vezes em que conversei com
ele – para contratar o Serginho Groissman. Uma
pessoa delicadíssima, o Silvio, fiquei com a melhor
impressão. Naquela ocasião, ele me fez uma
confidência: tinha colocado na programação uma
novela mexicana e achava que aquilo ia ser muito
malvisto. Então, ele queria um apresentador bem
brasileiro para fazer programa de jovens, para
contrabalançar. E eu achava que era bom para o
Serginho. E, quando eu estava “cedendo” o passe
do Serginho Groissman, ele falou simploriamente:
“Nem sei se eu precisava mesmo dele agora, porque
eu coloquei essa novela e ninguém reclamou...”.
Encontrei o Silvio Santos, em uma outra ocasião,
quando eu estava indo para Paris. Eu tinha saído
fazia pouco tempo da TV Cultura. E ele me disse:
“Adorei você ter saído da Cultura”. Eu perguntei a
razão: “Porque eu via, no Ibope, a Cultura em
segundo lugar, e pensava: ninguém está ganhando
dinheiro com isso!”. A raiva dele não era ter perdido,
era por ser uma emissora que não tinha comercial,
só apoio! Outra profissional foi a Renata Ceribeli, que
foi sondada pela Globo. Ela veio falar comigo, e eu
disse: “Você deve ir, é uma carreira que você vai
desenvolver e, provavelmente, ficará lá muito tempo.
Aqui, está sempre sujeito a mudar a gestão”.

ERA – Como o senhor vê a TV pública: o senhor
acha que o papel dela é educar o povo? Ela deve
funcionar como meio de alfabetização, como meio
de instrução de uma maneira geral, ou deve ser mais
dirigida a grupos específicos, mais segmentada?

RM – Essa é uma pergunta quase impossível de
responder. Acho que há duas coisas que você pode
fazer, e são dois extremos: primeiro, é você

conseguir ter audiência, porque é pela audiência
que você consegue colocar os programas “úteis”.
Por exemplo, eu criei um programa na TV Cultura,
Nossa Língua Portuguesa, com um professor
chamado Pasquale, que era um sujeito simples, da
rádio Cultura. No início, foi uma batalha com todo
mundo, por que eu queria colocar no horário nobre,
e disseram: “Não, só de manhã!”. Entrou de manhã
e estourou a audiência. Então vamos colocar à
tarde: estourou a audiência. Passamos para as sete
horas da noite e estourava a audiência. Então, se
você coloca Nossa Língua Portuguesa em uma
emissora que está em terceiro lugar de audiência,
aí faz todo o sentido você estar educando. Assim,
um extremo, é você ter audiência para jogar as
coisas úteis, e, no outro extremo, é você não ter
quase nenhuma audiência e fazer uma TV quase
segmentada. Por exemplo, um curso específico
para professores: você faz uma mala-direta, por
e-mail, e divulga que “às tantas horas você deve
ligar e vai aprender a melhorar o ensino de
geografia”. São os dois extremos. E os dois
funcionam. O que não funciona é o in between, é
a emissora que não tem audiência e quer fazer
alguma coisa útil.

ERA – Antes da sua gestão, havia, na Cultura, o
Telecurso, que, embora fosse de grande alcance
nacional, sempre teve uma audiência muito fraca, talvez
não compensando o investimento. Qual a sua opinião?

RM –  O Telecurso da Cultura, na verdade, é
anterior a mim. A Rede Globo fez um telecurso
muito bem feito, com uma verba enorme. A TV
Cultura transmitia, pois tínhamos uma audiência
grande, naquela época. Acho que teve muito valor.
Eu sempre brincava, quando fazia uma palestra:
“Você quer saber qual é o programa que é educativo
mesmo, na Rede Globo? Veja o que está no ar até
às sete da manhã. Esses são os programas úteis à
sociedade”. Só que a gente, na TV Cultura,
colocava em horário nobre. O Telecurso anterior
tinha sido feito no tempo do professor Amora e
era todo gravado na Cultura, com equipamentos
precários e muito poucos recursos. Mas o Telecurso
da Globo é algo absolutamente louvável. Só que
televisão comercial, como não pode perder
audiência, não pode colocar em horário nobre, que
atingiria mais gente. Agora, na TV pública, o que
eu acho pior é quando não tem audiência e não
tem planejamento, nem de programa de
entretenimento, nem educativo. Não tem definição.
Daí dizem: “Ah, mas não tem dinheiro”. Não tem
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dinheiro para quê? Se você não tem uma definição,
você não pode dizer que não tem dinheiro. Tem
que começar pela definição: o que nós queremos
fazer? Que público nós queremos atingir? Sem
responder a essas perguntas, o resto não interessa.

ME – Para o planejamento, na sua gestão, o senhor
se baseava em pesquisas periódicas, ou utilizava
apenas os índices do Ibope?

RM – Nós tínhamos pesquisas, e tínhamos,
obviamente, o Ibope, embora eu nunca o tenha
contratado. Mas a gente tinha a informação. Eu
achava que era uma questão de honra não ter o
Ibope pago por nós. Mas parti daquilo que eu falei
anteriormente: primeiro, programação para criança,
depois o jornalismo interpretativo, depois música
popular, música erudita. E, dentro desses itens, a
gente ia criando os vários programas, de maneira
que, quando a grade era montada, ela privilegiava
todas as áreas. Era assim o planejamento. Porque é
muito difícil você fazer uma pesquisa. Mesmo o editor
de uma revista, por exemplo, quando pesquisa sobre
se deve lançar uma revista ou não, o resultado
geralmente vem favorável. Você pergunta: “Você
quer uma revista sobre automobilismo?”, e a
resposta vai ser “Sim, sim”. Mas isso não quer dizer
que a pessoa vai comprar a revista. A nossa
pesquisa era feita a posteriori e estava sempre nas
alturas. Tínhamos pilhas de cartas de mães
agradecendo a gente. Pilhas e pilhas. Era uma coisa
quase que de devoção.
Quando eu entrei na TV Cultura, havia três
programas de audiência. O primeiro era o Festa Baile,
um programa para a terceira idade, no sábado à noite,
um musical com velhinhos dançando. Tinha um ou
dois por cento de audiência, eram os velhinhos que
assistiam. Esse era o grande lance da TV Cultura. O
segundo horário de maior audiência era o Viola Minha
Viola, no domingo à noite, horário totalmente
inadequado. Imagina, você ter um programa caipira
como a segunda audiência de uma TV. Mas por quê?
Porque pegava o interior e dava até dois por cento.
E o terceiro era o futebol, o Campeonato Paulista,
que a Rede Globo cedia e a Cultura retransmitia. A
Rede Globo tinha 30 ou 40 por cento de audiência, e
a Rede Cultura tinha dois por cento. Então eram esses
os programas de maior audiência. Eu acabei com
tudo isso e coloquei as atrações que mencionei.
Embora, para minha surpresa, o Viola minha viola
tenha voltado agora para o horário noturno.
Não estou, com isso, dizendo que eu sou o
esclarecido e fiz tudo certo. Estou apenas dizendo

que, seja lá como for que a televisão seja feita,
tem que ter uma mínima noção de público: a quem
eu estou servindo? A quem eu estou atendendo?
Também existe uma maneira de você sofismar:
“Bem, TV pública não disputa audiência”. Certo,
ela não se guia pela audiência. Mas tem que ter. É
sinal de que faz alguma coisa certa. Mas quanto
eu posso ter? Não sei, que seja cinco ou seis por
cento, mas não pode ter zero por cento, traço,
como era antes. Atualmente, até subiu um pouco,
mas, em boa parte, graças às reprises, que existem
há anos e anos.

ERA – E quanto à publicidade? A TV pública deve
ter comerciais, na sua opinião?

RM – Pessoalmente, sou contra, justamente por
que sou um respeitador das leis. Existe uma lei, do
tempo dos militares, não revogada até hoje, que
proíbe terminantemente a publicidade nas
emissoras educativas. Veja bem, quando você tem
uma TV nobre, com uma boa programação, e você
põe o apoio cultural, ele transmite imediatamente
uma mensagem ao telespectador, passa aquela
idéia de que ele está tendo esse programa graças
à Microsoft, à Gradiente, ao Banco de Boston, ao
Banespa ou seja lá quem for. E isso tudo é um
conjunto. Se você está fazendo bem a televisão, o
sujeito entra com apoio cultural. Se você está
fazendo mal, em um primeiro momento ele entra
com o comercial, porque é a virgem que está sendo
oferecida pela primeira vez: “O quê? A Cultura vai
ter comercial? Estamos nessa!”. Mas o que houve
em relação à TV Cultura foi que desvirginaram a
emissora, e a virgem sempre tem a cotação maior
no mercado. Depois já não vale mais nada, porque
aí você tem o cr itér io de custo por mil
espectadores. E, com uma audiência mínima, onde
é que você fica? Para o preço valer, os anunciantes
preferem a Bandeirantes, a Globo, o SBT. E eles
têm razão. Ou preferem a TV a cabo, que tem o
mesmo público que a TV Cultura tem, classe A,
com retorno melhor. O comercial na TV Cultura,
não é que seja apenas uma questão de infringir a
lei, é que não funciona. Ou a emissora é uma TV
pública para valer, com aquele status diferencial e
muitos vão querer dar apoio cultural, ou ela não é
nada: compete em desigualdade, porque tem
menos espectadores por mil e, portanto, o anúncio
dela é muito caro e inútil.

ME – Eu gostaria de saber sua opinião a respeito
dos movimentos que estão acontecendo em favor
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da ética na TV, pela melhor qualidade da
programação, que são bandeiras de algumas ONG’s.

RM – Eu não acompanho isso muito de perto, mas
acho que esse debate entre TV pública e TV
comercial é uma coisa que acontece só no Brasil.
Você tem que lembrar que todas as TVs européias
eram estatais e passaram a competir
desvantajosamente com as comerciais. Uma BBC
não sobrevive vis-à-vis uma ITT, ou o Canal 4, da
Inglaterra. E por que não sobrevive? Porque o
padrão que ela tem é tão alto, custa tão caro para
atingir aquele público, que, mesmo considerando
que a Inglaterra é um lugar supercivilizado, o outro
canal, que precisa sobreviver da publicidade, tem
que ser mais popular. Não tem jeito. Isso é mais
velho que a Sé de Braga. Você querer que as
emissoras comerciais, de moto próprio, façam uma
melhor programação é uma coisa dificílima. Porque,
na hora em que uma baixa o nível, a outra também
começa a baixar. E baixar o nível pode ser desde
um programa muito velhaco até colocar gente
pelada nas novelas, que no fundo é a mesma coisa.
Você estará usando sensacionalismo barato para
atrair. Então, essa batalha é difícil, e o próprio
regime capitalista é um sistema que propicia os
abusos que ocorrem.

ME – Na discussão do destino da TV pública, tem
gente que defende a existência de uma rede de
emissoras públicas, juntando forças para ser um
grande produtor de conteúdo; tem gente que acha
que a TV dever ia ser s implesmente um
administrador de compra, que contrate uma
produção de qualidade e coloque no ar a
programação. O que o senhor acha?

RM – Eu acho o seguinte: a TV pública está muito
ligada ao Estado, aqui no Brasil. E o Estado é um
péssimo administrador de empresas, em geral. De
empresas criativas, então, nem se fala. Não há
nada pior para uma televisão do que ela ter
ingerências políticas. Então, é muito difícil você
ter uma televisão pública ou, se preferir, uma TV
estatal que consiga se livrar desse ranço e que
consiga competir de igual para igual com as outras
emissoras. Acho muito difícil. Esses movimentos
são super válidos, mas de alcance limitado, porque
um telespectador que precise melhorar a parte
cultural, mas que não tem base alguma para saber
disso, acaba assistindo aos programas de pior
nível. Portanto, é quase impossível de acontecer
que a grande massa crítica, acabasse assistindo

à TV pública, como a gente gostaria. Mesmo nos
países que têm um nível mais alto, isso é difícil
acontecer. Você teria que ter uma BBC, pois a
BBC é tão boa, que de qualquer maneira o
telespectador assiste. E como se ganha essa
batalha? Tendo uma TV pública muito boa, para
reverter esse processo irresistível que é o
telespectador ir para o mais rasteiro, para o mais
imediatista, porque lhe exige menos cabeça.

ERA – E o senhor acha que reverte? Porque uma
das críticas à televisão pública, no Brasil, é o fato
de ela ser muito intelectualizada, muito elitista.

RM – O que acontece é que, se você tem uma
programação muito boa que consiga ter audiência,
e aí eu tenho que citar a minha época da Cultura,
aí, sim, você tem um caldo de cultura para
conseguir convertidos para a sua “religião”
cultural. Aí eu acredito que reverte. Nossa Língua
Portuguesa, por exemplo, é um caso típico.
Começou em uma TV pública, passou a ter uma
grande audiência e acabou entrando em tudo que
é rádio e emissora de televisão. Todos têm
programas ligados à língua portuguesa. O próprio
Pasquale escreve colunas. Eu acho que é um
exemplo fantástico de como é que acontecem as
coisas. É um pouco como um jogador de futebol
que é revelado no interior de São Paulo e, depois
de algum tempo, está na seleção. Mas foi o time
menor que o revelou.

ME – E como conseguir isso de uma maneira mais
estável, sem depender de uma única pessoa com
mais visão? No momento em que muda uma gestão,
um governo, existe uma solução de continuidade?

RM – A TV pública independente seria, sem
dúvida, uma hipótese de isso funcionar. Agora,
como é que se faz uma TV pública independente?
Com o dinheiro do governo? Eu não sei resolver
essa questão. É como você falou: como resolver
isso de maneira permanente? Eu soube fazer por
um período; agora, pela vida inteira, acho difícil.
Como é que se resolve isso? Eu não sei. Talvez
fosse o caso de haver um organismo
independente. Mas isso depende do próprio
sistema político, depende de quem está lá em
cima, de muitas coisas. . Para fazer uma TV de
nível, você tem que ter independência. De alguma
maneira, eu acho que a TV a cabo pode ser um
parâmetro de programação importante para a TV
pública. Porque, hoje, ela atingiu um bom nível, é
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Programa Vitrine. Rede Cultura.

Apresentação de Leonor Correa,

1991. Foto: Divulgação R.T.C.

Roberto Muylaert . Foto: João Mussolin
Programa Matéria Prima. Rede Cultura.

Participação de Guto Lacaz e apresentação

de Sérginho Groisman, 1990. Foto:

Divulgação R.T.C.

Abertura do Programa

Metrópolis. Rede Cultura,

1990. Foto: Divulgação

R.T.C.

Programa Cartão Verde. Rede

Cultura, 1996. Na foto: Juca Kfouri,

Flávio Prado e José Trajano. Foto:

Divulgação R.T.C.
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Entrevista realizada em julho de 2004, em São Paulo,
por Edgard Ribeiro de Amorim e Maria Elisa Vercesi de
Albuquerque, pesquisadores da Equipe de Comunicação
de Massa, na Divisão de Pesquisas do CCSP.

Roberto Muylaert, engenheiro civil de formação, sempre
esteve ligado ao jornalismo. Trabalhou para o jornal O
Estado de S. Paulo, para a editora Abril e foi diretor da
revista Visão. Em 1988 tornou-se presidente da TV
Cultura de São Paulo, onde permaneceu por nove anos.

uma TV mais refinada. Se você assiste, por
exemplo, ao canal GNT, ao Multishow, ao Canal
Brasil, vê coisas meritórias. Mas a TV a cabo tem
três milhões de assinantes, no Brasil todo, e a TV
aberta tem 60 milhões de domicílios! É uma
diferença brutal. Ainda caberia uma televisão que
tivesse essas duas características: audiência e
qualidade, como teve a Cultura. Eu acredito muito

que, quando você sabe o que quer fazer ao longo
do processo, você não só vence os obstáculos,
como descobre as oportunidades. Você não sai
para fazer uma TV pública munido de todas as
respostas, longe disso. Mas, se você estiver atento
e trabalhando para o bem, no amplo sentido, ao
longo do seu caminho as oportunidades vão
aparecendo e você vai utilizando.


