
mídia22. 9 de março de 2009

sobre destinos ao redor do mundo.
Neste ano, o Discovery continua 

a apostar em programas de aventu-
ra, marca registrada do canal. Algu-
mas das estréias da programação 
são a terceira temporada da série À 
Prova de Tudo (protagonizada pelo 
inglês Bear Grylls, que coloca no ar 
seus anos de treinamento militar e 
técnicas de sobrevivência em zonas 
inóspitas do planeta) e The Amazing 
Race, um reality show de competi-
ção com 13 episódios, realizado pela 
primeira vez na América Latina e 
com 11 duplas na disputa do prêmio 
de US$ 250 mil. 

Estréiam também na grade a pro-
dução Terremotos – Um Continente 
em Risco e novos episódios de Viver 
para Contar, série sobre grandes aci-
dentes com sobreviventes realizada 
em co-produção com a Conspiração 
Filmes no Brasil, Colômbia e México. 
Neste mês será exibido o especial 
Massacre em Madri, em memória 
ao quinto aniversário dos ataques 
terroristas à capital espanhola. Para 
abril está agendada a estréia da série 
de animação brasileira Peixonautas, 
da TV Pinguim.

Sandra Silva

Interessado em combinar entre-
tenimento na TV com conhecimento, 
o professor de história John Hen-
dricks criou o Discovery Channel, 
em 1985. Na América Latina, o 
canal completa 15 anos em 2009. 
“Hendricks percebeu que as pessoas 
passavam muito tempo diante da 
televisão, mas não aprendiam novas 
experiências”, conta o gerente geral 
da Discovery Networks no Brasil, 
Fernando Medin.

Há 15 anos, o conteú do chegava 
a uma base de 110 mil assinantes, em 
sete países, com a exibição de um 
único canal: o Discovery Channel, 
transmitido em apenas 
um idioma (a exibição 
de programas em por-
tuguês ocorreria no 
Brasil a partir de 1995). 
Atualmente a progra-
madora distribui nove 
canais, com base de as-
sinantes de 125 milhões 
de pessoas e transmis-
são em espanhol, inglês 
e português.

Para celebrar o ani-
versário o canal adotou 
logotipo com discreta mudança e 
adaptou vinheta criada pela agência 
72andSunny “Eu amo o mundo”, 
com o refrão “Boom-de-ah-da” — 
que remete a uma homenagem ao 
planeta. Na terça-feira, 17, será lan-
çado na internet o concurso 15 Anos 
de Experiências, com patrocínio 
da Sony Ericsson. Os participantes 
concorrem a viagens para Patagônia 
e Foz do Iguaçu, Machu Picchu e 
Lago Titicaca ou Canal do Panamá, 
além de aparelhos eletroeletrônicos 
e kits Discovery Channel. Ganham 
os autores das frases mais criativas 

Discovery faz 15 anos na AL 

A Fundação Padre Anchieta 
(FPA) marcou para estrear no 
domingo, 8, em caráter experi-
mental, dois projetos de multi-
programação, apesar da publi-
cação da norma 01/2009 e dos 
debates em relação ao assunto. 
“Não acreditamos que essa nor-
ma proíba a multiprogramação 
na TV digital”, argumenta Paulo 
Markun, diretor-presidente da 
fundação, que controla a rádio 
e a TV Cultura de São Paulo. A 
multiprogramação consiste na 

TV Cultura estréia multiprogramação
Emissora transmite dois canais em sinal digital, um sobre educação e outro com material de acervo
Sandra Regina da Silva

Markun: TV precisa se associar à internet

divisão do sinal digital da TV em 
diversos canais diferentes.

Um desses novos canais di-
gitais, o Univesp TV, vinculado à 
Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo, é um programa da 
Secretaria de Ensino Superior. 
“A palavra programa é impor-
tante, porque não é uma nova 
universidade. Reúne USP, Unesp 
e Unicamp para potencializar 
as vagas dos cursos regulares 
dessas universidades”, explica 
Markun. 

Inicialmente, o projeto con-
templa os cursos de Pedagogia 
da Unesp e Ciências da USP, 
com início no segundo semestre, 
totalizando 10 mil alunos. Não 
se trata de telecurso, mas um 
curso universitário normal, com 
vestibular e aulas presenciais. 
O Univesp TV vai agregar ao 
sistema pedagógico conteúdos 
relevantes relativos às aulas. 
Segundo o dirigente da FPA, o 
governo do Estado usará esse 
canal em tempo integral como 

A partir desta segunda-feira, 
9, o programa Roda Viva passa a 
ser transmitido ao vivo pela inter-
net. Na televisão será exibido o 
programa gravado. Considerar a 
TV como prioritária para exibição 
em tempo real é, na opinião de 
Paulo Markun, diretor-presidente 
da Fundação Padre Anchieta, um 
“raciocínio ultrapassado”. “A TV 
precisa se associar, jogar junto 
com a internet, que é muito mais 

Roda Viva na web
interativa.” Os internautas poderão 
participar do programa por e-mail, 
chat e twitter.

O executivo não vê problemas 
com a iniciativa de priorizar o site. 
“A premissa é básica: isto não pode 
ser feito pelas emissoras comer-
ciais”, argumenta. Para ele, se uma 
rede comercial desvia público para 
a internet, ela com certeza vai per-
der mercado. “No nosso modelo de 
financiamento, isso não acontece. Os 

recursos publicitários que vêm 
do mercado não são assim tão im-
portantes no conjunto. Fazemos 
questão de tê-los, vamos atrás, 
mas podemos errar.” 

O Roda Viva também tem 
um portal, que já está no ar, 
em parceria com a Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (Fapesp). 
A idéia é disponibilizar ali o 
conteúdo de todos os Roda 
Viva no formato texto. “Vamos 
construir uma espécie de portal 
wiki no qual se pode digitar 
uma palavra-chave e recupe-
rar tudo o que já saiu.” (SRS)

suporte aos cursos. 
O segundo canal é o Multicul-

tura. A grade é formada princi-
palmente por material do acervo 
da TV Cultura. “A programação 
será organizada e empacotada a 
partir de temas verticais. Have-
rá o dia da música clássica, de 
entrevistas e debates, do meio 
ambiente”, adianta. Na estréia, a 

programação seria destinada ao 
Dia Internacional da Mulher.

Polêmica
Na semana passada, o Mi-

nistério das Comunicações se 
comprometeu a criar regras que 
normatizem a multiprogramação 
em canais comerciais nos pró-
ximos 90 dias, depois que uma 
polêmica decisão do ministro 
Hélio Costa impediu que canais 
comerciais explorassem a mul-
tiprogramação para transmissão 
de canais simultâneos. A portaria 
assinada por Costa permite a 
exploração da multiprogramação 
apenas por canais públicos.

A Associação Brasileira de 
Radiodifusores (Abra) ques-
tionou a norma, alegando que 
a medida seria “inadequada” e 
prejudicial ao setor, uma vez 
que o padrão adotado no Brasil 
prevê a divisão de canais digi-
tais. Em comunicado, a entidade 
classificou como “absurdo” que 
a norma proíba a utilização “de 
uma das características prin-
cipais do sistema brasileiro de 
TV digital”, acrescentando que 
“as redes de TVs comerciais 
tinham projetos para implanta-
ção de canais com programação 
específica para televisões digi-
tais portáteis e para celulares”.

Programa À Prova de Tudo: lições de 
sobrevivência em zonas inóspitas

Pa
ul

o 
M

úm
ia

D
iv

ul
ga

çã
o

MM 1349 pg22.indd   22 5/3/2009   19:50:10

Text Box
Matéria

Text Box
Foto

Text Box
SILVA, Sandra Regina da. TV Cultura estréia multiprogramação. Meio & Mensagem, São Paulo, ano 30, n. 1349, p. 22, 9 mar. 2009.




