NOVELAS DA GLOBO USADAS PARA MUDAR COSTUMES DOS
BRASILEIROS
Queda no índice de nascimento ligada à influência das novelas
Notícias
Rede Globo faz parceria com grupos de controle populacional para promover a ideologia contraceptiva
Matthew Cullinan Hoffman
BRASÍLIA, julho de 2008
(LifeSiteNews.com) — A queda acentuada no índice de nascimentos do Brasil, de 6,3 filhos por mulher em 1960 para 2,3 em 2000 e 1,8 em 2006, está sendo
atribuída à influência da propaganda contraceptiva veiculada ao público através das novelas.
Pelo menos dois estudos publicados em abril deste ano concluíram que a influência das novelas criadas pela popular Rede Globo explica o extremo declínio
na fertilidade. Um estudo feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, "Novelas e fertilidade: Evidência do Brasil", declara que "as mulheres que
vivem em áreas cobertas pela transmissão da Globo têm uma fertilidade significativamente mais baixa".
"O único outro país em desenvolvimento de tamanho comparável que tem experimentado tal declínio acentuado e generalizado é a China, onde o declínio
ocorreu como conseqüência de propositadas políticas governamentais", declara o banco.
Um estudo semelhante realizado pelo Centro de Pesquisas de Políticas Econômicas da Inglaterra declara que "usando os dados do recenseamento do período
de 1970-1991, vemos que as mulheres que vivem em áreas cobertas pela transmissão da Globo têm uma fertilidade significativamente mais baixa. O efeito é
mais forte nas mulheres de condição socioeconômica mais baixa e nas mulheres que estão nas fases do meio ou fim de seu ciclo de fertilidade, em
conformidade com a alteração de seu comportamento".
Os dados recentes, que surpreenderam os especialistas, indicam que a fertilidade no Brasil está bem abaixo do nível de substituição de 2,1 filhos por mulher.
Como resultado, a previsão é que a população envelhecerá rapidamente, obrigando uma população jovem menor a cuidar de uma população cada vez maior
de aposentados, o mesmo tipo de conseqüência que a maioria dos países da Europa já está experimentando.
"Mais do que uma simples revisão dos cálculos estatísticos, a constatação de que o Brasil terá cada vez mais idosos e menos crianças antes do previsto tem
impacto em cálculos de aposentadoria e traz desafios para políticas públicas, que terão que se adaptar a uma estrutura populacional envelhecida", escreve o
jornal Folha de S. Paulo.
O relacionamento entre exposição às novelas da Globo e declínio da fertilidade não é coincidência. De acordo com a organização de controle populacional
Population Media Center PMC), a Rede Globo tem há muito tempo um acordo com o grupo para introduzir sua ideologia contraceptiva em sua programação de
novelas.
Devido à popularidade das novelas da TV Globo que recebem patrocínio comercial, PMC, junto com a ONG brasileira Comunicarte, têm um acordo com a TV
Globo que ajuda os escritores das novelas do horário nobre a entrelaçarem, as vidas dos principais personagens, questões sociais recomendadas", declara a
organização em seu site. "A TV Globo introduz mensagens relacionadas à saúde reprodutiva e outras questões em seus programas mais populares,
totalmente de graça para Comunicarte e PMC. O tempo de programação que a TV Globo tem doado para as questões de interesse social teria custado
dezenas de milhões de dólares apenas para o período do ano passado. Em troca, PMC fornece gratuitamente pesquisas aos escritores com relação a temas
que eles escolhem incorporar nos programas".
A PMC está envolvida em programação de novelas em países do mundo inteiro e tem escritórios no Brasil, Etiópia, Índia, Jamaica, Quênia, Malaui, Mali,
México, Níger, Nigéria, Filipinas, Ruanda, Santa Lucia, Senegal e Sudão.
A organização usa o que chama de "Método Sabido" para promover sua ideologia, criando personagens que adotam valores pró-família. Mas aos poucos,
com o tempo, esses personagens vão mudando para posições anti-família, como conseqüência de experiências que ocorrem durante o curso do enredo da
novela. A audiência, que tem os mesmos valores que os personagens têm no início das novelas, é influenciada a mudar também.
O ativista pró-família Julio Severo, que há muito denuncia a influência das novelas em seu país, está preocupado com o fato de que a acentuada queda no
índice de nascimentos terá conseqüências prejudiciais sérias nas próximas décadas.
Como se sabe, os índices de nascimentos na Europa estão caindo, e os europeus já estão enfrentando escassez de trabalhadores jovens", disse ele para
LifeSiteNews.
"Mas os índices de nascimentos no Brasil estão caindo rápido demais! O Brasil poderá enfrentar problemas cada vez maiores com uma enorme
população idosa. Aliás, penso que nos próximos anos o Brasil sofrerá uma crise pior do que a Europa".
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