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eyamamoto 
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 Citando Nitio-RJ 

Olha só o que o Willian Bonner falou no JN sabado a noite...

http://www.youtube.com/watch?v=TCQQs...eature=related

Tristeza antiga, perigo eterno. Os anos levam a beleza e o poder.
Apenas os sonhos permanecem. Trocam contos na estrada dos ventos, eternamente jovens.

Rip Calvin 

03-05-2010 10:47 # Publicidade

hardMOB
Publicidade
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Alguém me fala o que foi dito no vído do JN, fazendo favor? Não consigo ver o vídeo agora..
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"Boa noite".

uhahuauhauhauhaauh!
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Moheekan 
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RaD - Red Army Division
Intel Core i5 2500k / GSkill Ripjaws 2x4gb DDR3 2133 / ECS GTX 460 1gb / SSD Crucial M4 128GB / Gigabyte GA-P67A-
UD3 B3 / OCZ 550w Fatality / BenQ G2220HDA / Win 7 x64

03-05-2010 12:54

Bom mesmo é apoiar tudo isso 

Uma hora dessas, quem sabe, algum dos muitos efeitos podres dessas maravilhas caia sobre você.
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manodoguetow  

Membro

 Citando 3,14k2|P1k4chu 

Anti Globismo, Anti Capitalismo, Anti Coca-cola... tudo isso já enxeu o saco!

Papo de professor de Geografia de segundo grau! Os pseudo-alienados é claro.

03-05-2010 13:09

Bando de mala. A imagem e som da globo é melhor aqui em Floripa. O conteúdo, dentre os canais abertos,
também.

Tem horas que o cara quer desligar um pouco e assiste TV. Prefiro os desenhos da Fox e seriados da
Warner.
Eventualmente um History Channel quando é materia interessante.
A cobertura de esportes da Globo é melhor que a da Record. O Galvão é chato mas sabe como dar
emoção, até numa São Silvestre 
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O senhor é meu pastor e nada me
faltará!
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KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca
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Mas o cara tá certo. Quando eu tava fazendo segundo grau e depois cursinho, professor que criticava Veja,
Globo e EUA era o cara, eram os fodões, e isso virou modinha. São críticas verdadeiras, claro, a Globo faz
merda, a Veja mesma coisa... Mas eu acho errado ser ANTI esses meios, assim como eu acho errado
apoiar cegamente. A Globo é uma grande empresa, tem um sistema de apuração de notícias fantástico,
sem dúvidas o melhor do Brasil em termos de eficiência, agilidade e tecnologia. 
Cabe a nós, pessoas conscientes e inteligentes, diferenciarmos aquilo que presta daquilo que não presta,
buscando fontes alternativas, de vertentes diferenciadas, opiniões contrárias a da Globo, e fazer um
balanço entre o que diz uma e outra.
Quanto a parte da população com menos acesso à informação (sem internet, jornal impresso, tv a cabo,
etc...), essa sim é preocupante. Porque essas pessoas assistem a Globo/Record/SBT/Qualquer outra,
achando que o que essas emissoras falam, é a voz da verdade, é A verdade. E os meios de comunicação
no Brasil só vão mudar, quando TODA a população for BEM educada, desde criança, e passar a questionar
o que lhes é dado como fato/verdade pela mídia. Eu acho que o problema está muito mais na educação da
população do que qualquer outra coisa.

Registro:
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15

Bom mesmo é apoiar tudo isso 

Uma hora dessas, quem sabe, algum dos muitos efeitos podres dessas maravilhas caia sobre você.

03-05-2010 22:17

Não concordo com você.
Antes de mais nada, pior do que ser 'anti alguma coisa', é ser anti 'anti alguma coisa'. Ainda mais quando
se trata de algo que realmente causa muitos estragos, como é o caso da nossa mídia manipuladora. Eu
não sou nenhum estudioso disso, mas sinto na pele os efeitos. Admiro muito as pessoas que realmente se
importam com, e levam a sério esse tipo de assunto. Outro dia mesmo postaram aí aquele videozinho
sobre "a história das coisas", vejo 2 minutos de televisão e lembro dele.
Você mesma(você é menina, né?) diz que as camadas 'menos informadas' sofrem... Pois bem, qual a
porcentagem de 'informados' no Brasil? A televisão tem grande responsabilidade na falta de educação no
brasil. E ainda tem a grande parte dos "informados" que não sabem pensar... mídia win.
Que tal se a mídia abrisse 5 minutos do seu tempo pra passar algo positivo para colaborar com a
educação do povão? Eu posso passar o dia todo assistindo, e duvido que verei míseros 5 minutos que
prestem. Só por isso, ignorando as outras merdas todas, já tenho motivo suficiente pra ser 'anti mídia.
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 Citando C.S.S. 
Mas o cara tá certo. Quando eu tava fazendo segundo grau e depois cursinho, professor que criticava Veja,
Globo e EUA era o cara, eram os fodões, e isso virou modinha. São críticas verdadeiras, claro, a Globo faz
merda, a Veja mesma coisa... Mas eu acho errado ser ANTI esses meios, assim como eu acho errado
apoiar cegamente. A Globo é uma grande empresa, tem um sistema de apuração de notícias fantástico,
sem dúvidas o melhor do Brasil em termos de eficiência, agilidade e tecnologia. 
Cabe a nós, pessoas conscientes e inteligentes, diferenciarmos aquilo que presta daquilo que não presta,
buscando fontes alternativas, de vertentes diferenciadas, opiniões contrárias a da Globo, e fazer um
balanço entre o que diz uma e outra.
Quanto a parte da população com menos acesso à informação (sem internet, jornal impresso, tv a cabo,
etc...), essa sim é preocupante. Porque essas pessoas assistem a Globo/Record/SBT/Qualquer outra,
achando que o que essas emissoras falam, é a voz da verdade, é A verdade. E os meios de comunicação
no Brasil só vão mudar, quando TODA a população for BEM educada, desde criança, e passar a
questionar o que lhes é dado como fato/verdade pela mídia. Eu acho que o problema está muito mais na
educação da população do que qualquer outra coisa.
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03-05-2010 22:50

Nenhuma emissora veicula as materias 100%.. sempre existe os porens...

Mas uma coisa nao pode ser negada que a Globo é quarta maior emissora do mundo e a maior da america
latina.

Os kras têm bala na agulha..hehehe
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ASUS A8N-E | Atlhon 64 3200+ | 2x512Mb genéricas | Geforce 7600GT | SATA II Samsung 160Gb * XBOX 360 Elite * NB
HP Dv6275| C2D 1.8Ghz | 2Gb | 160 Gb Sata II | Geforce 7400Go
"Não fique à procura do Príncipe encantado. Procure o Lobo Mau: ele te enxerga melhor, te ouve melhor e ainda te come."

04-05-2010 7:55

Fui eu que abri aquele tópico do vídeo sobre "A História das Coisas" também hehehe. Que bom que serviu
pra algo, eu sempre me lembro dele também. E eu não sou Anti nada só achei engraçado os 49 motivos,
agora cada um tem o direito de gostar ou não, de tirar algo produtivo desses 49 motivos...ou não tirar
nada tb 

Não assisto mais TV, vejo alguns canais á cabo (de vez em quando) e nada mais. Prefiro escolher e fazer
meu próprio conteúdo usando meu PC e Internet. O resto é plus.
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 Citando manodoguetow 

Não concordo com você.
Antes de mais nada, pior do que ser 'anti alguma coisa', é ser anti 'anti alguma coisa'. Ainda mais quando
se trata de algo que realmente causa muitos estragos, como é o caso da nossa mídia manipuladora. Eu
não sou nenhum estudioso disso, mas sinto na pele os efeitos. Admiro muito as pessoas que realmente se
importam com, e levam a sério esse tipo de assunto. Outro dia mesmo postaram aí aquele videozinho
sobre "a história das coisas", vejo 2 minutos de televisão e lembro dele.
Você mesma(você é menina, né?) diz que as camadas 'menos informadas' sofrem... Pois bem, qual a
porcentagem de 'informados' no Brasil? A televisão tem grande responsabilidade na falta de educação no
brasil. E ainda tem a grande parte dos "informados" que não sabem pensar... mídia win.
Que tal se a mídia abrisse 5 minutos do seu tempo pra passar algo positivo para colaborar com a
educação do povão? Eu posso passar o dia todo assistindo, e duvido que verei míseros 5 minutos que
prestem. Só por isso, ignorando as outras merdas todas, já tenho motivo suficiente pra ser 'anti mídia.

I don't have to leave anymore
What I have is right here
Spend my nights and days before
Searching the world for what's right here
The xx

04-05-2010 12:56 #85
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 Citando manodoguetow 

Não concordo com você.
Antes de mais nada, pior do que ser 'anti alguma coisa', é ser anti 'anti alguma coisa'. Ainda mais quando
se trata de algo que realmente causa muitos estragos, como é o caso da nossa mídia manipuladora. Eu
não sou nenhum estudioso disso, mas sinto na pele os efeitos. Admiro muito as pessoas que realmente se
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Entao teu motivio pra ser anti midia,ou melhor anti globo e igual os do professores de geografia: bem bem
BEM tosco.
Tenta ligar a TV na parte da manha, a rede globo passa o telecurso 2000 a anos, sabados e domingos de

manha tambem passam programas como o Acao, fora que o imperio maligno da globo( )tambem
mantem o canal futura, e o amigos da escola que por si so ja poem a rede globo como uma das empresas
que mais, se nao a que mas faz pela educacao no pais.
Se o povo e imbecil o suficente para se influenciar pelo que ve na TV, a culpa e do proprio povo

Mensagens:
Verdinhas:

7.598
814

importam com, e levam a sério esse tipo de assunto. Outro dia mesmo postaram aí aquele videozinho
sobre "a história das coisas", vejo 2 minutos de televisão e lembro dele.
Você mesma(você é menina, né?) diz que as camadas 'menos informadas' sofrem... Pois bem, qual a
porcentagem de 'informados' no Brasil? A televisão tem grande responsabilidade na falta de educação no
brasil. E ainda tem a grande parte dos "informados" que não sabem pensar... mídia win.
Que tal se a mídia abrisse 5 minutos do seu tempo pra passar algo positivo para colaborar com a
educação do povão? Eu posso passar o dia todo assistindo, e duvido que verei míseros 5 minutos que
prestem. Só por isso, ignorando as outras merdas todas, já tenho motivo suficiente pra ser 'anti mídia.

"Life's a piece of shit, when you look at it
Life's a laugh and death's a joke, it's true
You'll see it's all a show
Keep 'em laughing as you go
Just remember that the last laugh is on you"

04-05-2010 13:04

Mas temos que concordar que a Globo passa uma ou outra coisa educativa em horários toscos né! Só que,
se ela passasse o Ação depois do JN, grande parte da população não assistiria. Por isso, também, que a tv
de uma forma geral não passa conteúdo cultural/educativo/decente nos melhores horários.
Pra mim, isso só vai mudar quando os interesses da população mudarem e a televisão acompanhar. Não
adianta passar coisas legais se ninguém vai ver.. Falta boa vontade e interesse dos dois lados, de quem
produz e de quem consome, a TV tem que incentivar e o público tem que se interessar por aprender e
conhecer. 
E eu acho que isso só vai acontecer quando a educação escolar e universtirária for de qualidade, porque o
perfil do telespectador brasileiro vai melhorar, e a tv vai ser obrigada a se adaptar.
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 Citando klaus 

Entao teu motivio pra ser anti midia,ou melhor anti globo e igual os do professores de geografia: bem bem
BEM tosco.
Tenta ligar a TV na parte da manha, a rede globo passa o telecurso 2000 a anos, sabados e domingos de

manha tambem passam programas como o Acao, fora que o imperio maligno da globo( )tambem
mantem o canal futura, e o amigos da escola que por si so ja poem a rede globo como uma das empresas
que mais, se nao a que mas faz pela educacao no pais.
Se o povo e imbecil o suficente para se influenciar pelo que ve na TV, a culpa e do proprio povo

Última edição por C.S.S. : 04-05-2010 às 13:09

04-05-2010 13:16

49 motivos para não assistir a Globo, 98 para não levar a sério esse tópico.
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04-05-2010 15:14

O video Cidadão Kane eu tenho aqui, é chocante para uma geração que nasceu assistindo a rede Globo.
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Membro

04-05-2010 17:07

Em que mundo você vive cara?
Eu posso estar enganado, jamais vou deixar de cogitar essa hipótese, mas acho que você está viajando
muito. Quem, aqui no Brasil, acorda as 5 da manhã pra assistir TELECURSO 2000? E não venha querer me
dizer que é falta de interesse das pessoas e a globo não tem culpa. Onde você vê alguém, na mídia, dizer
que é legal estudar? Onde você vê alguém incentivando um jovém a comprar um livro, a se interessar e
levar os estudos a sério? Eu não vejo. Aliás, o que eu vejo é exatamente o oposto. Nós aprendemos que
estudar é chato, o bom é o recreio, fazer bagunça, conversar durante as aulas, fazer a cada dia um novo
desfile de moda, cheios de acessórios eletronicos, com música alta nos ouvidos enquanto o professor está
tentando ensinar. Para 'provar' o que estou falando, vou pedir para que você gaste meia hora do seu dia,
qualquer dia, assintindo malhação... não precisa nem ser uma novela de uma hora. Depois de assistir,
pense um pouco no que você viu, tenho certeza que vai mudar, pelo menos um pouco, os teus conceitos.

A mídia controla o comportamento das pessoas, é tão óbvio que chega a ser absurdo estar tentando
convencer alguém disso. E esse papo de que é só saber filtrar é uma grande balela. Em primeiro lugar
porque as pessoas, em geral, são ignorantes ao extremo, logo, fail para o povão, e win para a mídia. O
que tem de favelado deixando de comer direito pra se vestir igual personagem de novela, não tá no mapa.
E isso não acontece só com os favelados, óbviamente.
Tudo o que se vê nas novelas são mulheres extremamente bonitas e gostosas, e homens metidos a galãs,
eles e elas sempre muito bem vestidos, com muita grana e levando vidas 'perfeitas' com muito luxo e
comodidade. Casa de pobre não existe, eu pelo menos não vejo. Trabalho também pouco se vê... Crianças
e jovens estudando? Ó shit.
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 Citando klaus 

Entao teu motivio pra ser anti midia,ou melhor anti globo e igual os do professores de geografia: bem bem
BEM tosco.
Tenta ligar a TV na parte da manha, a rede globo passa o telecurso 2000 a anos, sabados e domingos de

manha tambem passam programas como o Acao, fora que o imperio maligno da globo( )tambem
mantem o canal futura, e o amigos da escola que por si so ja poem a rede globo como uma das empresas
que mais, se nao a que mas faz pela educacao no pais.
Se o povo e imbecil o suficente para se influenciar pelo que ve na TV, a culpa e do proprio povo
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Maridos traindo as mulheres, mulheres traindo os maridos, apelo erótico o tempo todo, malandro se dando
bem, e por aí vai. 
A diversidade cultural então,na televisão não existe. Aprendemos a ser todos norte-americaninhos.

Isso tudo só nas novelas, né(que na globo ocupam quase um terço da programação diária)... Programas
como big brother, tv fama, superpop, etc., dispensam qualquer comentário.

Por fim, é só você refletir sobre algo muito óbvio, tudo gira em torno disto: 
A mídia funciona graças aos patrocínios. E para que os patrocinadores tenham lucro, é preciso convencer
as pessoas de que ela devem comprar muito. Quanto mais ignorante, mais facilmente a pessoa é
convencida. Pra ver o resto da história é só ligar a telivisão. 

É fácil falar deste tipo de assunto pensando unicamente em você mesmo, e no teu modo de encarar as
coisas. Mas é preciso considerar que o Brasil é muito maior.

Mas nada que a santa EDUCAÇÃO não resolva. Pena que, para que a educação funcione, é preciso muito
mais do que jogar a gurizada dentro de uma escola.

04-05-2010 17:48

Vale a pena assistir Cidadão Kane?

#90

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2006
7.058
46

TearsOfTheDragon 

Membro

04-05-2010 19:02

Nao me incomoda a globo, sinceramente. Mas quase nao vejo mais televisao

Agora a reista VEJA (ja que citaram) é uma merda mesmo, totalmente sem noção.

#91

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2006
316
3

Dardo? 

Membro

  

Desde 2004, levando ban 
http://forum hardmob com br/member php?u=205708

04-05-2010 19:22 #92

MobWatcher 

Membro

 Citando TearsOfTheDragon 

Vale a pena assistir Cidadão Kane?

http://www.hardmob.com.br/members/tearsofthedragon.html
http://www.hardmob.com.br/members/tearsofthedragon.html
http://www.hardmob.com.br/members/TearsOfTheDragon.html?tab=likes_received
http://www.hardmob.com.br/members/tearsofthedragon.html
http://www.hardmob.com.br/members/Dardo%3F.html
http://www.hardmob.com.br/members/dardo%26%239787%3B.html
http://forum.hardmob.com.br/member.php?u=205708
http://www.hardmob.com.br/members/mobwatcher.html


49 motivos para NÃO ASSISTIR a Globo

http://www.hardmob.com.br/boteco-hardmob/419430-49-motivos-nao-assistir-a-globo-4.html[02/02/2013 09:00:21]

Eu vi e, pro auê todo que fazem, achei genérico de mais. Esperava encontrar acusações mais bem
documentadas. Não acho que vale a pena.

Edit: Ah sim, na versão 'traduzida' tem algumas alterações gritantes na narração: em um certo trecho se
ouve a narração em inglês e a frase é completamente omitida pelo narrador em português. Só vi em
português, mas pelo pouco que deu pra ouvir da narração original, imagino que o tom em inglês seja
menos alarmista ainda.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
2.371
102

Última edição por MobWatcher : 05-05-2010 às 15:08

04-05-2010 21:22

YouTube- Muito alÃ©m do CidadÃ£o Kane

#93

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

\o/ geliebtes Vaterland
Mar 2003
4.560
270

kurt74  

Membro

O objetivo da guerra não é morrer por seu país, mas fazer o outro sujeito morrer pelo dele.
General George Patton
kurtfront - Comunidade Pessoal [BR] Amantes de Jogos de Guerra - link
Sniper Elite V2 - Iron Front 1944 - Red Orchestra 2 - Silent Hunter 5 - World of Tanks

05-05-2010 14:11

aheuhea olha o que vocês estão falando meus deus!

Televisão é entretenimento, que significa ENTRETER as pessoas! Um cara fica o dia inteiro ralando a bunda
pra outros e liga a tv pra sair da realidade que é sua vida. Ele não quer ver coisas que lembrem a
realidade porque ele não está procurando isso quando liga a televisão. 
olha o discovery channel bemmmm la no começo era um puta canal que passavam coisas que eram até
interessantes pra quem procurava informações diferentes. Hoje só passa lixo do estilo "olhe eu turbinando
o super carro do jogador de basquete, na loja pneu store coast west pacific" ou "Aprenda a sobreviver
sozinho no meio do deserto com uma equipe que faz as partes mais dificeis enquanto eu fico embaixo da
sombra" tinha outro no mesmo estilo que esse e era muito mais "informativo" que esse ai do mano e sua
equipe.
ou vamos pro history channel que dizem ser "el canal com conteúdo" 
99% dos programas é sobre coisas que você deveria ter aprendido quando estava na escola só que agora
tem emoção porque tudo esta se movimentando! e tem mais, você não precisa ler e muito menos
imaginar como seriam as coisas!
Tv não é cultura, nunca foi e nunca será. Para a maioria das pessoas é mais simples aceitar o que falam
do que ir atrás da informação.

#94

Registro:
Mensagens:
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Apr 2001
1.527
9

Dyolf 

Membro
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Última edição por Dyolf : 05-05-2010 às 14:13

 Citando Marshall McLuhan
I may be wrong, but I’m never in doubt.

05-05-2010 14:40

Ahh para homi, e o telecurso 2000? 

#95

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

O senhor é meu pastor e nada me
faltará!

Mar 2003
18.034
1540

KaZu 

Colaborador
hardMOB

 Citando GoTchA 

aheuhea olha o que vocês estão falando meus deus!

Televisão é entretenimento, que significa ENTRETER as pessoas! Um cara fica o dia inteiro ralando a
bunda pra outros e liga a tv pra sair da realidade que é sua vida. Ele não quer ver coisas que lembrem a
realidade porque ele não está procurando isso quando liga a televisão. 
olha o discovery channel bemmmm la no começo era um puta canal que passavam coisas que eram até
interessantes pra quem procurava informações diferentes. Hoje só passa lixo do estilo "olhe eu turbinando o
super carro do jogador de basquete, na loja pneu store coast west pacific" ou "Aprenda a sobreviver
sozinho no meio do deserto com uma equipe que faz as partes mais dificeis enquanto eu fico embaixo da
sombra" tinha outro no mesmo estilo que esse e era muito mais "informativo" que esse ai do mano e sua
equipe.
ou vamos pro history channel que dizem ser "el canal com conteúdo" 
99% dos programas é sobre coisas que você deveria ter aprendido quando estava na escola só que agora
tem emoção porque tudo esta se movimentando! e tem mais, você não precisa ler e muito menos imaginar
como seriam as coisas!
Tv não é cultura, nunca foi e nunca será. Para a maioria das pessoas é mais simples aceitar o que falam
do que ir atrás da informação.

 Citando EduTunning 

Algum oral e outro mas tudo bem, o importante é meter a boca

05-05-2010 14:48

Depois da invenção do torrent e da tv por assinatura, só não decide o que assistir quem não quer.

De resto, sim, a Globo é um lixo sim.

#96

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Aug 2003
5.351
268

[adult swim] 
Membro

05-05-2010 15:09 #97

MobWatcher 

Membro

 Citando GoTchA 
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Defina cultura Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Oct 2009
2.371
102

Tv não é cultura, nunca foi e nunca será. Para a maioria das pessoas é mais simples aceitar o que falam
do que ir atrás da informação.

05-05-2010 16:03

E que culpa tem a globo do povo ser ignorante? Midia e igual politico,cada povo tem oque merece, se aqui
no Brasil so tem propaganda de cerveja com mulher gostosa e pq funciona, fazer uma propaganda nao e
barato,pode ter certeza que ninguem e tonto de gastar milhoes para ter uma mulher gostosa tomando
cerveja se nao tivesse o efeito que ele quer.

alguem na midia falando que e legal estudar?  vc quer trocar pai e mae pela globo?.
Ficar culpando a Rede Globo e coisa de modinha, admita, a Globo e uma empresa como qualquer outra,
com consciencia social ate bem maior que outras, se nao for a que mais investe nisso no pais, ela pode
muito bem ligar o foda-se e so se preocupar com dinheiro,e como qualquer empresa ela pode muito bem
apoiar politico X Y ou Z, pare de por a culpa do povo brasileiro ser uma grande merda na rede globo.

#98

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Verdinhas: 9001
May 2003
7.598
814

VaiCorinthians 

Membro

 Citando manodoguetow 

Em que mundo você vive cara?
Eu posso estar enganado, jamais vou deixar de cogitar essa hipótese, mas acho que você está viajando
muito. Quem, aqui no Brasil, acorda as 5 da manhã pra assistir TELECURSO 2000? E não venha querer
me dizer que é falta de interesse das pessoas e a globo não tem culpa. Onde você vê alguém, na mídia,
dizer que é legal estudar? Onde você vê alguém incentivando um jovém a comprar um livro, a se interessar
e levar os estudos a sério? Eu não vejo. Aliás, o que eu vejo é exatamente o oposto. Nós aprendemos que
estudar é chato, o bom é o recreio, fazer bagunça, conversar durante as aulas, fazer a cada dia um novo
desfile de moda, cheios de acessórios eletronicos, com música alta nos ouvidos enquanto o professor está
tentando ensinar. Para 'provar' o que estou falando, vou pedir para que você gaste meia hora do seu dia,
qualquer dia, assintindo malhação... não precisa nem ser uma novela de uma hora. Depois de assistir,
pense um pouco no que você viu, tenho certeza que vai mudar, pelo menos um pouco, os teus conceitos.

A mídia controla o comportamento das pessoas, é tão óbvio que chega a ser absurdo estar tentando
convencer alguém disso. E esse papo de que é só saber filtrar é uma grande balela. Em primeiro lugar
porque as pessoas, em geral, são ignorantes ao extremo, logo, fail para o povão, e win para a mídia. O
que tem de favelado deixando de comer direito pra se vestir igual personagem de novela, não tá no mapa.
E isso não acontece só com os favelados, óbviamente.
Tudo o que se vê nas novelas são mulheres extremamente bonitas e gostosas, e homens metidos a galãs,
eles e elas sempre muito bem vestidos, com muita grana e levando vidas 'perfeitas' com muito luxo e
comodidade. Casa de pobre não existe, eu pelo menos não vejo. Trabalho também pouco se vê... Crianças
e jovens estudando? Ó shit.
Maridos traindo as mulheres, mulheres traindo os maridos, apelo erótico o tempo todo, malandro se dando
bem, e por aí vai. 
A diversidade cultural então,na televisão não existe. Aprendemos a ser todos norte-americaninhos.

Isso tudo só nas novelas, né(que na globo ocupam quase um terço da programação diária)... Programas
como big brother, tv fama, superpop, etc., dispensam qualquer comentário.

Por fim, é só você refletir sobre algo muito óbvio, tudo gira em torno disto: 
A mídia funciona graças aos patrocínios. E para que os patrocinadores tenham lucro, é preciso convencer
as pessoas de que ela devem comprar muito. Quanto mais ignorante, mais facilmente a pessoa é
convencida. Pra ver o resto da história é só ligar a telivisão. 

É fácil falar deste tipo de assunto pensando unicamente em você mesmo, e no teu modo de encarar as
coisas. Mas é preciso considerar que o Brasil é muito maior.

Mas nada que a santa EDUCAÇÃO não resolva. Pena que, para que a educação funcione, é preciso muito
mais do que jogar a gurizada dentro de uma escola.
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"Life's a piece of shit, when you look at it
Life's a laugh and death's a joke, it's true
You'll see it's all a show
Keep 'em laughing as you go
Just remember that the last laugh is on you"

05-05-2010 17:59

Em primeiro lugar, eu não falo somente da globo. Falo da mídia.
Em segundo, me sinto feliz por fazer parte desse tipo de modinha, como você diz. Já fui um alienadinho
bobo que pensava que tinha que trabalhar e ser explorado o mês todo pra juntar grana pra gastar em
coisas tão futeis que tenho até vergonha de falar. Era uma modinha também, eu era quase iguala os caras
da tv que eram "populares" e pegavam as minas gatinhas.
Em terceiro, eu sei que as empresas gastam milhões para terem sua marca exposta pela mídia, e elas, as
empresas, ganham muito com isso. Está aí uma boa prova de como a mídia exerce MUITA influência na
cabecinha das pessoas.
Em quarto, pai e mãe também são influênciados pela mídia. E atualmente a mídia tem mais participação
do que os pais na educação de seus filhos.

Bom, vou dar a minha opinião sobre a problemática da educação..
A culpa da ignorância é a falta de conhecimento das pessoas. A falta de conhecimento se dá, na maior
parte, pela deficiência das escolas. A deficiência das escolas se dá, entre outros motivos, pela cultura do
nosso povo, e pela falta de investimento do estado. A falta de investimento do estado se dá, entre outras
coisas, pela ignorância do povo, que é burro e passivo, e não cobra nada dos seus candidatos. A cultura -
burra- atual do nosso povo é, a cada dia, "aperfeiçoada" pela mídia. Com os meios de comunicação, nós
aprendemos a ser passivos e aceitarmos tudo como está, achando tudo muito bonitinho e divertidinho.. Se
não bastasse, a globo ainda escolhe nossos presidentes, (um eu sei que já escolheu, e tem enorme
influência na eleição de outros) decide "quais" os escandalos devem ser vistos, e quais devem ser
abafados por outros assuntos importantíssimos, como os big brothers da vida, cobertura completa dos

desastres da H1N1 , e por aí vai..

Por fim, concluo que o problema está na cultura do nosso povo. A nossa cultura atual, se você pensar um
pouco vai ver, é moldada pelos meio de comunicação.

Só pra esclarecer, não estou dizendo que a mídia é a culpada por tudo. Simplesmente acho que ela, além
de não acrescentar em nada para a formação de boas pessoas, ainda ajuda muito para o oposto.
É como opinar sobre religião. Eu não gosto, sou contra. No entanto, ninguém, além dos fanáticos
religiosos, me critica por participar da "modinha" ateista.

#99

Registro:
Mensagens:
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Dec 2008
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manodoguetow  

Membro

 Citando klaus 

E que culpa tem a globo do povo ser ignorante? Midia e igual politico,cada povo tem oque merece, se aqui
no Brasil so tem propaganda de cerveja com mulher gostosa e pq funciona, fazer uma propaganda nao e
barato,pode ter certeza que ninguem e tonto de gastar milhoes para ter uma mulher gostosa tomando
cerveja se nao tivesse o efeito que ele quer.

alguem na midia falando que e legal estudar?  vc quer trocar pai e mae pela globo?.
Ficar culpando a Rede Globo e coisa de modinha, admita, a Globo e uma empresa como qualquer outra,
com consciencia social ate bem maior que outras, se nao for a que mais investe nisso no pais, ela pode
muito bem ligar o foda-se e so se preocupar com dinheiro,e como qualquer empresa ela pode muito bem
apoiar politico X Y ou Z, pare de por a culpa do povo brasileiro ser uma grande merda na rede globo.
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Eu assisto só pra ver as apresentadoras gatas da TV Globinho.

E sim, sou manipulado, um fantoche do sistema... e etc.
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