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Alienação ‘Global’
Como se já não fossem suficientes “Vale a Pena Ver de Novo”, “Malhação”,
“Jóia Rara”, “Além do Horizonte”, “Amor à Vida”, e algumas “minisséries”, a Rede
Globo de Televisão agora vai exibir DUAS novelas no horário de “Vale a Pena Ver de
Novo”...
Não tenho absolutamente nada contra novelas. Agora, quando a emissora mais
popular do país exibe cerca de SEIS novelas diárias (a partir de agora, serão SETE!), a
situação passa a ser...preocupante.
O problema não são as novelas, e sim, a forma como elas são oferecidas ao
público. Um cidadão que tenha a pretensão de assistir a todos os capítulos diários das
novelas “globais”, passará cerca de DEZ HORAS diante da „telinha‟, o que é um
absurdo.
Em um país que tem sérios problemas educacionais, um cidadão não pode passar
cerca de dez horas diárias diante de uma televisão, assistindo novelas, em detrimento de
outros afazeres – procurar uma universidade, por exemplo!
Entendo que existe uma „batalha‟ por audiência com outras emissoras. O que
não entendo é, porque a Rede Globo não procura diversificar sua grade de programação,
incluindo na mesma, temas que tragam – realmente – algum tipo de conhecimento
prático e útil à população.
A impressão que tenho é que, com o aumento do número de novelas exibidas
diariamente, a Rede Globo não está minimamente preocupada em EDUCAR o povo
brasileiro, e sim, manter o povo ACORRENTADO à sua programação, cujo carro-chefe
é as novelas.
A esse tipo de estratégia televisiva, dá-se o nome de ALIENAÇÃO.
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