
                                      RESPOSTA AO E-MAIL 

 

 

Ontem recebi um e-mail de um velho amigo que estava indignado pela a falta de 

criatividade das novelas brasileiras e depois de alguns exemplos ele terminou dizendo:  

“Ainda bem que não pude assistir ao Big Brother.” 

Logo, desliguei o computador e fui tentar ver o que de fato difere uma novela a esse tal 

de Reality Show que tanto se fala. 

Que decepção! Nada de aproveitoso. 

Como tinha que dar uma resposta à correspondência eletrônica dele escrevia as linhas 

que se seguem… 

 

… Boa Noite, Velho Amigo. 
Recebi seu e-mail hoje e como resposta quero lhe dizer da minha decepcionante 
experiência. Logo que li sua correspondência fui assistir uma parte do BBB 7.  
E que choque!!! 
O Apresentador (aquele jornalista – Pedro Bial) informou que naquela noite para a 
eliminação de um dos dois brothers, que estavam no paredão,  as ligações se 
aproximavam dos 29 milhões. 
 Então, pensei assim: 
“ se cada ligação custa em torno de R$ 0,30  - então, por baixo seriam milhões de reais 
em jogo numa só noite.” 
 
O pior é que além dos desletrados da vida serem os pré-destinados a “pagarem” o alto 
prêmio ao vencedor desse jogo, o programa é um entretenimento que não traz nenhum 
tipo de formação pessoal, nem ao menos cultural, isto é, entretenimento VAZIO. 
 
Mas, convenhamos!!! Inteligente e Plausível está sendo a senhora Rede Globo que 
arrecada milhões de reais em apenas algumas horas às custas dos brasileiros 
ignorantes  e sem memória. 
 
Sabe Amigo, bem sei que programas assim existem (ou existiram) em outros países, mas 
nenhum teve a repercussão que teve em nosso país. Afinal, o que se esperar de um povo 
que dá valor aos programas desse tipo, sem valor cultural nenhum? O que se esperar 
de um povo que não perde uma só informação sobre alguns participantes comuns desse 
jogo e nem se quer se lembra, ou sabe, nomes dos ministros, deputados e senadores que 
estão com o poder do país nas mãos e roubam sem parar nas nossas fuças? O que se 
esperar de um povo que não sabe a letra do Hino Nacional, mas conhece até a 
coreografia de um tal de BONDE DO TIGRÃO? 
 
O pior é que esse mesmo povo “SÁBIO” serão os primeiros a questionar a corrupção 
brasileira, não é mesmo?  
Mas, concordo com o que você disse  … E assim vamos vivendo. 

 

Um Forte Abraço. 
 

Meire Silva 
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