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Séries como 'Bonanza' e 'Gunsmoke' estão no site do Museum of Broadcast Communications 

 
Com meio século de existência, já era tempo de a televisão ganhar um espaço próprio onde 
pudesse reunir boa parte de sua história. E é exatamente essa a proposta do Museum of 
Broadcast Communications, cujas instalações definitivas deverão ser abertas ao público em 2005. 
Mas não é preciso esperar tanto. A internet está aí mesmo para ajudar a conhecer ou relembrar 
vários momentos que marcaram a vida de milhões de pessoas nas últimas décadas. 
 
O ponto de partida é o www.museum.tv, endereço criado e mantido pelo MBC como forma de 
antecipar e respaldar planos mais ambiciosos. A julgar pelo conteúdo disponível no site, a história 
da televisão estará bem contada no museu real. Pode ser que alguma coisa tenha escapado, mas 
será difícil descobrir. 
 
Uma das áreas mais interessantes da versão online do museu é a Enciclopédia da Televisão, com 
histórias, análises e muitas informações sobre a telinha. 
 
De A a Z, são mais de mil textos disponíveis, com fartura de detalhes sobre os grandes momentos 
da televisão e uma infinidade de nomes e programas memoráveis. 
 
Tem de tudo, de transmissões históricas às séries que marcaram os cinqüenta e poucos anos de 
convívio diário em frente à telinha, com direito a intervalos comerciais - uma área especialmente 
dedicada à publicidade ao longo de todo esse tempo. 
 
As principais redes de emissoras do mundo e um panorama do que aconteceu neste setor nos 
grandes centros produtores também estão representadas no Museu. As cinco fases da televisão 
brasileira, por exemplo, aparecem na letra B, de "Brazil", em um capítulo onde o destaque é 
mesmo a TV Globo, desde o seu início até os dias atuais. 
 
O texto acentua o espetacular crescimento da rede comandada pela família Marinho, hoje a quarta 
maior TV comercial do mundo e uma das maiores exportadoras de conteúdo televisivo, 
especialmente as telenovelas, vendidas para 128 países, segundo a análise assinada pelo 
historiador Joseph Straubhaar (www.museum.tv/archives/etv/index.html). 
 
Também na letra B, vale a pena deter-se um pouco mais em Bonanza, o primeiro faroeste em 
cores na televisão e a segunda série mais longa, com 440 episódios produzidos e exibidos entre 
setembro de 1959 e janeiro de 1973. E pensar que a série fugia totalmente aos padrões da época. 
 
A história girava em torno da família Cartwright, formada pelo patriarca Ben (Lorne Greene) e 
seus três filhos Adam (Pernell Roberts), Hoss (Dan Blocker) e Joe (Michael Landon) - cada um 
com uma mulher diferente. Ben Cartwright era viúvo das três. Um quinto personagem constante 
na trama era o cozinheiro chinês Hop Sing, que só entrou na série por força de um sistema de 
cotas destinadas às minorias, uma tentativa de amenizar os graves conflitos raciais que 
pipocavam à época nos Estados Unidos. 
 
Mas o grande campeão no quesito permanência no ar entre as séries exibidas pela televisão 
aparece na letra G, de Gunsmoke, papel que transformou o ator James Arness numa das figuras 
mais populares dos Estados Unidos. Foram 20 anos (entre 1955 e 1975) na pele do xerife Matt 
Dillon. Gunsmoke rendeu 633 episódios, 400 dos quais com uma hora de duração. Até hoje reúne 
milhares de fãs em torno de dezenas de sites. 
 
Enquanto cuidam de recuperar e exibir pela internet a história da TV, os administradores do 
Museum of Broadcast Communications planejam a construção do museu real. A obra está orçada 



em US$ 15 milhões, a maior parte arrecadada com doações. No final de semana, o "contador de 
dólares" no site do museu indicava a entrada de exatos US$ 4.507.695, cerca de um terço do 
custo estimado para a empreitada. Uma pechincha para os padrões hollywoodianos, com perdão 
pela comparação. 
 
Liquidação de ICQs Como negócio não dá para ser levado a sério e como spam, é condenável, 
como qualquer outro. Mas não deixa de ser curioso saber que existe alguém na internet 
anunciando como a maior maravilha de todos os tempos um lote de ICQs de apenas seis dígitos, 
três a menos do que os atuais, gratuitos. São mais fáceis de gravar e não recebem mensagens 
não solicitadas, anuncia o vendedor. 
 
São cerca de 15 números do programa de mensagens instantâneas mais popular em toda a web, 
oferecidos a preços que variam entre R$ 10,00 e R$ 20,00. Não é o caso, mas lembra um pouco 
os espertinhos que no início da internet registraram centenas de domínios (nomes) na esperança 
da fazer fortuna com a venda aos verdadeiros donos das marcas. Lembram-se? 
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