
ta edição, a história da própria TV Ra
Tim Bum, que fala da magia que en-
canta as crianças e do sucesso de au-
diência que seduz os anunciantes.

Era uma vez, muito tempo atrás,
lá pelo fim dos anos 80, uma série
infantil chamada Ra Tim Bum; pro-
duzida pela TV Cultura. Ao longo
de 190 capítulos, a atracão exibiu
centenas de quadros didáticos dedi-
cados às crianças da prc-escola, tra-

balhados com muito hu-
mor, descontração e toda
a sensibilidade de direto-
res consagrados, dentre os
quais Fernando Meirelles
e Cão Hamburger.

Devido ao sucesso do
programa, em 1994 a emis-
sora decidiu exibir uma no-
va série, desta vez dirigida
à garotada dos primeiros
anos do ensino fundamen-
tal. Com uma abordagem



pedagógica e uma linguagem mági-
ca, no melhor estilo Harry Potter, o
Castelo Ra Tim Bum (e seus perso-
nagens insólitos, como o garotinho
de 300 anos, aprendiz de feiticeiro)
ganhou diversos prémios e, até, um
longa-metragem para o cinema.

Pouco tempo depois, a TV Cultura
estreou o senado Ilha Ra Tim Bum,
voltado aos pré-adolescentes, que
aprenderam o valor da amizade e o
respeito à natureza por intermédio das
aventuras de cinco jovens náufragos,
que também chegaram à telona.

Assim, em 2004, quando a Funda-
ção Padre Anchieta decidiu implan-
tar o primeiro — e, até o momento,
único — canal infantil brasileiro da
TV por assinatura (feito que a levou a
concorrer diretamente com gigantes
como Disney, Boomerang, Cartoon
Network, Discovery Kids, Fox Kids e
Nickelodeon), submeteu a escolha
do nome do veículo a uma ampla

pesquisa, que ouviu educadores, pais
e crianças. Diante da credibilidade
obtida pelo trinômio
Ra Tim Bum com o
público, o novo canal
adotou a mesma deno-
minação e, não coinci-
dentemente, alcançou
igual prestígio dos pro-
gramas homónimos.

A estreia da TV se
deu no fim do mesmo
ano, com 90% de sua
programação colhida
do acervo da TV Cul-
tura e o compromisso
firmado com as ope-
radoras e anunciantes
de reverter todo o ex-
cedente faturado para
a produção de novas
atrações. "Em apenas
oito meses da estreia,
a TV Ra Tim Bum já
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havia renovado toda sua
grade", revela Mauro
Garcia, diretor de pro-
gramação da TV infan-
til e de projetos especiais
da TV Cultura.

De acordo com o exe-
cutivo, a grade de pro-
gramação é renovada a
cada semestre, e para
outubro já está prevista
a estreia de Nossos ín-
dios, nossas histórias, que

contará as lendas de
várias tribos indíge-
nas do País; Pequenos
cientistas, programa
desenvolvido em par-
ceria com a Socie-
dade Brasileira para o
Progresso da Ciência;
e a Turma do lambe-
lambe, animação pro-
duzida pelo designer
Daniel Azulay. Isso
sem falar do Teatro
Ra Tini Bum — lan-
çado no ano passado
—, para o qual, a ca-

da mês, uma peça tea-
tral infantil , em cartaz
na capital paulista, tem
seu roteiro, linguagem,
direção, cenário e fi-
gurino adaptados para
a telinha.

No momento, a grade
conta com atrações que
envolvem desde a pre-
miada série Ra Tim
Bum à igualmente reno-
mada Fazenda Cocoricó
(com mais de 500 episó-

dios produzidos), passando por pro-
gramas como Baú de histórias (em
sua terceira temporada), Sua Língua
(apresentado pelo professor Pasqua-
le) e Tamanho família (dirigido a pais,
educadores e demais profissionais,
direta ou indiretamente ligados ao
universo infantil).

Todos os programas seguem uma
abordagem pedagógica que alia

educação e entretenimento, vi-
sando ao desenvolvimento cogni-
tivo, social e emocional das crian-
ças. Abarcando animações, séries,
dramaturgia, filmes, jornalismo,
esportes e entrevistas, são produ-
zidos internamente, com conteú-
do disponibilizado por empresas
parceiras como Bossa Produções,
M. Altberg e Primo Animação,
entre outras.

Auto-sustentado, o canal não
pára de crescer. Distribuído por
dezenas de operadoras (incluindo a
Neo TV, Net, Sky, Telefónica e
TVA), o que resulta em uma base
com mais de um milhão de assinan-
tes (volume que cresce, em média,
7,5% ao mês), a emissora nacional
preferida pelos baixinhos vem sen-
do prestigiada não apenas por anun-
ciantes dos segmentos infantis co-
mo inclusive por instituições finan-
ceiras. É o caso, por exemplo, do
Banco Itaú, que assinou uma série
de 10 programetes animados, deta-
lhando o Estatuto da Criança e do
Adolescente, ou da Porto Seguro,
que investiu em mensagens sobre
educação no trânsito.

Mas as oportunidades comer-
ciais oferecidas pelo veículo vão
além dos formatos convencionais,
como vinhetas e mensagens de 30
segundos, dos patrocínios ou dos
projetos taylor made. O licencia-
mento dos programas e/ou perso-
nagens da TV Ra Tim Bum já foi
concedido a centenas de produ-
tos, entre jogos, brinquedos, ma-
teriais escolares, itens de higiene
pessoal e artefatos para festas, por
meio da Cultura Marcas, braço
do departamento de marketing da
TV Cultura.

Como nos contos infantis, as em-
presas que associam sua marca à
programação da TV Ra Tim Bum
registram sempre um final feliz em
suas estratégias mercadológicas. Em
poucas palavras, essa é a história de
grande sucesso. Quem souber, que
conte outra.
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