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Necessario criar "anticorpos"
 
contra aindustria do jogo
 

oacademico Arvind Singhal Este e, em Iinhas mestras, 0 
defendeu em entrevista aD enquadramento do princlpio 
JTM a aplicacao do conceito basico aD qual Arvind Singhal 
"Educacao-Entretenimento" dedicou a sua vida acade
no desenvolvimento de mica nos ultimos anos. A 
anticorpos contra a indus sua aplicacao, aescala da 
tria do jogo junto da p.opula massas, resulta no conceito 
caD local. "E quando as pes Ed ucacao- En treten imento 
soas estao inteiramente ab

sorvidas em algo estimulante, especial

mente se a atencao for sinonimo de di

versao, que melhor retem informacao ou
 
a mensagem que Ihes e transmitida."
 

(EE) que trata a producao de 
mensagens com caracterlsticas proximas 
do subliminar tendo como objectivo final 
aalteracao dos padroes de comportamen
to de todD urn publico. 

Km~: 

"Macao Water" reforca investimento

I 

apesar de decrescimo nos lucros
 
Uma Iigeira quebra nos lu empresa, que no anD 
eros nao vai impedir a transacto registou urn cres
"Macao Water" de refor cimento de 3,5 por cento do 
car este anD em cerca de consumo de agua. Alem da 
50% 0 montante investido instalacao de uma nova 
em 2004, para dar respos conduta de abastecimento 
ta aD acelerado ritmo de de agua, que ira servir a 
crescimento economico da Taipa e a zona do COTAI, a 
RAEM, assegurou ontem 0 

seu director executivo, Philippe Wind. 
oreforco da rede de distribuicao e a 
minimizacao do problema da salinidade 

I constam da lista de prioridades da 
I 

"--- 

"Macao Water" continua 
ainda a trabalhar num estudo de viabi
Iidade para 0 eventual alargamento da 
capacidade de armazenamento do reser
vatorio do Porto Exterior. 

~_':"<it .. 
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INVESTIGADOR ARVIND SINGHAL APLICA CONCEITO "EDUCA~AO-D1VERTIMENTO" It REALIDADE LOCAL
 

Macau deve criar anticorpo
 
contra aindustria do jogo
 

Arvind Singhal defende em entrevista aD JTM aaplicacao do coneeito uEducacao-Entretenimento" 
no desenvolvimento de anticorpos contra a industria do jogo junto da populacao local
 

LUIS PEREIRA 

"E quando as pessoas estiio inteiramente ab
sorvidas em algo estimulante, especialmente 
se a aten~ao for sinonimo de diversao, que 
melhor retem informa~ao ou a mensagem que 
Ihes e transmitida:' Este e, em linhas mestras, 
o enquadramento do princfpio basico ao qual 
Arvind Singhal dedicou a sua vida academica 
nos ultimos anos. 

A sua aplica~ao, a escala da massas, resulta 
no conceito Educa~ao-Entretenimento (EE) 
que trata a produ~ao de mensagens com ca
racterlsticas proximas do subliminar tendo 
como objectivo final a altera~ao dos padroes 
de comportamento de todo um publico. 

Ea primeira vez que estci em Macau, mas 
tem andado no "rasto dos portugueses". Na

tural de Deli onde se formou em Engenharia 
Mecanica,Arvind Singhal esteve por varias ve
zes em Goa e leccionou na Malasia, ficando a 
conhecer Malaca antes de rumar ate aos Esta
dos Unidos onde transformou 0 seu hobbie 
desde adolescente - comunicador de radio 
numa carreira de doutoramento. 

Bem viajado e habituado as realidades asia
ticas, nao deixou de se afirmar "surpreendido 
pela positiva com a singularidade de Macau. 
Julgo que jamais encontrarei local identico no 
mundo onde costumes e tradi~oes coabitam 
em harmonia", afirmou. 

Considerado uma sumidade na aplica~ao da 
teoria EE a qual dedicou varias obras, 0 inves
tigador actualmente afecto aos quadros da Uni
versidade de Ohio, EUA, veio a RAEM a con
vite da UM defender a sua aplica~ao no con

texto socio-ec6mico da industria do jogo. 
"Quando se pensa em casinos, surgem pri

meiramente as conota~6es negativas mas a in
dustria nao deixa de ser uti! asociedade" res
salva Singhal referindo a cria~ao de postos de 
trabalho e receitas para 0 Estado. "Jogar por 
divertimento faz parte da natureza humana. 
do seu sentido de risco e a quimera que Ihe 
esta associada - tanto mais nesta zona do 
mundo.A problematica da-se quando se per
de a perspectiva das coisas e e exactamente 
ai que a informa~ao/educa~ao desempenham 
um papel de relevo, mormente nas camadas 
mais jovens". 

Como? "Hoje existem meios para tazer che
gar a informa~ao as massas e isso traduz-se 
numa oportunidade inedita mas tambem no 
sentido de responsabilidade compartilhado 

por quem detem esse poder • de ed 
quem melhor 0 pode mer senao a tel 
radio e outros media..." 

Telenovelas... sao inter-culturais, c( 
naturais, tipicas, humanas", subli 
academico."Com os seus complexos er 
prolongados por vezes durante anos I 

mo decadas. criam urn espa~o extrema 
fertil para que 0 espeetador se identi' 
desenvolva empatias. Singhal serve-se ( 
experiencia de amplo sucesso conduzi 
los produtores da serie televisiva "Th 
and the Beautiful" - emitida durante 
anos, inclusivamente pelas cadeias de 
Kong - para expor as potencialidad 
mentores do conceito Educa~ao -Ent 
mento conseguiram"persuadir os prod 
do programa de Hollywood a arriscar 
audiencia diaria de largos milhoes de p 
com urn guiao onde uma das estrelas. I 
mem,jovem,saudavel e realilado profilo director dos Servi~os de Educa~io e Juventude encara com 
mente, contraia 0 virus da SIDA - a c Sou Chio Fai desdramatiza atraccao normaJidade a subida do numero de jovens que abandonam I 
do nosso interlocutor.os estudos antes de concluirem 0 Ensino Secundario para 

procurarem 0 seu primeiro emprego nos novas casinos, no A inten~ao dos academicos passados casinos por jovens em idade escolar "sensibilizar mas tambem educar a aud 
tatisticos ontem divulgados durante a reuniio do Conselho sobre as questoes que rodeiam urn po 
de Educa~io que apontam para significativos aumentos nos terminal. Desde a forma como 0 mec 
numeros do abandono escolar no ano lectivo de 2003/2004. forma 0 paciente e este a esposa e am 

ticiou ontem a TV Macau.A emissora referia-se a dados es

• 



Macau Deve crlar anllcorpu~
 

contra aindustria do jogo
 
Arvind Singhal defende em entrevista ao JTM a aplicacao do conceito "Educacao-Entretenimento" 

no desenvolvimento de anticorpos contra a industria do jogo junto da populacao local
 

LUIS PEREIRA 

"E quando as pessoas estao inteiramente ab
sorvidas em algo estimulante, especialmente 
se a aten~ao for sinonimo de diversao, que 
melhor retem informa~ao ou a mensagem que 
Ihes e transmitida." Este e, em Iinhas mestras, 
o enquadramento do principio basico ao qual 
Arvind Singhal dedicou a sua vida academica 
nos ultimos anos. 

A sua aplica~ao, a escala da massas, resulta 
no conceito Educa~ao-Entretenimento (EE) 
que trata a produ~ao de mensagens com ca
racteristicas proximas do subliminar tendo 
como objectivo final a altera~ao dos padr6es 
de comportamento de todo um publico.

Ea primeira vez que esti em Macau, mas 
tem andado no "rasto dos portugueses". Na

tural de Deli onde se formou em Engenharia 
Mecanica,Arvind Singhal esteve por varias ve
zes em Goa e leccionou na Malasia, ficando a 
conhecer Malaca antes de rumar ate aos Esta
dos Unidos onde transformou 0 seu hobbie 
desde adolescente - comunicador de radio 
numa carreira de doutoramento. 

Bem viajado e habituado as realidades asia
ticas, nao deixou de se afirmar "surpreendido 
pela positiva com a singularidade de Macau. 
Julgo que jamais encontrarei local identico no 
mundo onde costumes e tradi~6es coabitam 
em harmonia", afirmou. 

Considerado uma sumidade na aplica~ao da 
teoria EE a qual dedicou varias obras,o inves
tigador actualmente afecto aos quadros da Uni
versidade de Ohio, EUA, veio a RAEM a con
vite da UM defender a sua aplica~ao no con

texto socio-ecomico da industria do jogo. 
"Quando se pensa em casinos, surgem pri

meiramente as conota~6es negativas mas a in
dustria nao deixa de ser util asociedade" res· 
salva Singhal referindo a cria~ao de postos de 
trabalho e receitas para 0 Estado. "Jogar por 
divertimento faz parte da natureza humana, 
do seu sentido de risco e a quimera que Ihe 
esta associada - tanto mais nesta zona do 
mundo.A problematica da-se quando se per· 
de a perspectiva das coisas e e exactamente 
ai que a informa~ao/educa~ao desempenham 
um papel de relevo, mormente nas camadas 
mais jovens". 

Com01"Hoje existem meios para fazer che· 
gar a informa~ao as massas e isso traduz-se 
numa oportunidade inedita mas tambem no 
sentido de responsabilidade compartilhado 

Sou Chio Fai desdramatiza atraccao 
I 

dos casinos por jovens em idade escolar
 
o director dos Servi~os de Educa~ao e Juventude encara com 
normalidade a subida do numero de jovens que abandonam 
os estudos antes de concluirem 0 Ensino Secundario para 
procurarem 0 seu primeiro emprego nos novos casinos, no
ticiou ontem a TV Macau.A emissora referia-se a dados es
tatisticos ontem divulgados durante a reuniao do Conselho 
de Educa~ao que apontam para significativos aumentos nos 
numeros do abandono escolar no ano lectivo de 2003/2004. 
Sou Chio Fai aflrmou aos jornalistas que depois de compIe
tarem 0 Enslno Obrigat6rio. os jovens com mais de 15 anos 
do livres para tomarem as suas op~aes. Por outro lado "para 
aqueles os alunos que manifestarem interesse em continuar 
com os seus estudos havera vagas e os Servi~os de Educa~ao 

darao todo 0 apoio para viabilizar a sua frequencia" , afir
mou 0 responsavel, acrescentado que lie a liberdade deles". 

por quem detem esse poder - de educar. E 
quem melhor 0 pode fazer senao a telev;sao, 
radio e outros media.. ." 

Telenovelas... sao inter-culturais, comuns, 
naturais, tipicas, humanas", sublinha 0 

academico."Com os seus complexos enredos, 
prolongados por vezes durante anos e mes
mo decadas. criam um espa~o extremamente 
fertil para que 0 espectador se identifique e 
desenvolva empatias. Singhal serve-se de uma 
experiencia de amplo sucesso conduzida pe
los produtores da serie televisiva "The Bold 
and the Beautiful" - emitida durante varios 
anos, inclusivamente pelas cadeias de Hong 
Kong - para expor as potencialidades. as 
mentores do conceito Educa~ao -Entreteni
mento conseguiram"persuadir os produtores 
do programa de Hollywood a arriscar" a su 
audiencia diaria de largos milh6es de pessoa 
com um guiao onde uma das estrelas, um ho 
mem,jovem,saudavel e realizado profissional 
mente, contraia 0 virus da SIDA - a cruzad 
do nosso interlocutor. 

A inten~ao dos academicos passava po 
"sensibilizar mas tambem educar a audiencia" 
sobre as quest6es que rodeiam um pacient' 
terminal. Desde a forma como 0 medico in 
forma 0 paciente e este a esposa e amigos, a: 
implica~6es da doen~a no seu quotidiano, n 
casamento, 0 estigma e outros prismas. tud 
foi explorado durante um ana de emissao. 
ao contrario dos receios dos produtores, 
audiencias cresceram cerca de dois por ce 
to, "0 que e significativo num universo multi 
etico de 550 milh6es em todo 0 Globo", e 
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)UCA CONCEITO "EDUCACAO-D1VER'I"IMENTO" AREALI DADE LOCAL 

re criar anticorpos
 
indListria do jogo
 
a ao JTM a aplica~ao do conceito "Educa~ao-Entretenimento" 

pos contra a industria do jogo junto da popula~ao local 

texto socio-ec6mico da industria do jogo. 
"Qua~do se pensa em casinos, surgem pri

a meirame'nte as conota~oes negativas mas a in-
l dustria nao deixa de ser util a sociedade" res-
Ie salva Singhal referindo a cria~ao de postos de 

trabalho e receitas para 0 Estado. "Jogar por 
divertimento faz parte da natureza humana, 
do seu sentido de risco e a quimera que Ihe 
esti associada - tanto mais nesta zona do 
mundo.A problematica da-se quando se per
de a perspectiva das coisas e e exactamente 
ai que a informa~ao/educa~ao desempenham 
um papel de relevo, mormente nas camadas 
mais jovens". 

Como? "Hoje existem meios para fazer che
gar a informa~ao as massas e isso traduz-se 
numa oportunidade inedita mas tambem no 
sentido de responsabilidade compartilhado 

'~os de Educa~aoeJuventude encaracom 
ida do numero de jovens que abandonam 

de concluirem 0 Ensino Secundario para 
primeiro emprego nos novos casinos, no
Macau.A emissora referia-se a dados es
ivulgados durante a reuniao do Conselho 

ntam para significativos aumentos nos 
dono escolar no ano lectivo de 2003/2004. 
rnou aos jornalistas que depois de compie
~br\gat6r\0,os jovens com mais de I5 anos 
rnarem as suas op~oes. Por outro lade "para 
I que manifestarem interesse em continuar 
~os haven vagas e os Servi~os de Educa~ao 

Dio para viabilizar a sua frequencia", afir
el, acrescentado que Ole a Iiberdade deles". 

por quem detem esse poder - de educar, E 
quem melhor 0 pode fazer senao a televisao, 
radio e outros media ... " 

Telenovelas ... sao inter-culturais, comuns, 
naturais, tipicas, humanas", sublinha 0 

academico."Com os seus complexos enredos, 
prolongados por vezes durante anos e mes
mo decadas, criam um espa~o extremamente 
fertil para que 0 espectador se identifique e 
desenvolva empatias. Singhal serve-se de uma 
experiencia de amplo sucesso conduzida pe
los produtores da serie televisiva "The Bold 
and the Beautiful" - emitida durante varios 
anos, inclusivamente pelas cadeias de Hong 
Kong - para expor as potencialidades. Os 
mentores do conceito Educa~ao -Entreteni
mento conseguiram "persuadir os produtores 
do programa de Hollywood a arriscar" a sua 
audiencia diaria de largos milhoes de pessoas 
com um guiao onde uma das estrelas, um ho
mem, jovem, saudavel e realizado profissional
mente, contraia 0 virus da SIDA - a cruzada 
do nosso interlocutor, 

A inten~ao dos academicos passava por 
"sensibilizar mas tambem educar a audiencia" 
sobre as questoes que rodeiam um paciente 
terminal. Desde a forma como 0 medico in
forma 0 paciente e este aesposa e amigos, as 
implica~oes da doen~a no seu quotidiano, no 
casamento, 0 estigma e outros prismas, tudo 
foi explorado durante um anode·-.•••' 
ao contrario dos receios dos produtores, as 
audiencias cresceram cerca de dois por cen
to, "0 que e significativo num universe multi
etico de 550 milhoes em todo 0 Globo", en
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quanto as chamadas telef6nicas para nas linhas 
abertas de informa~ao e apoio sobre a SIDA 
do Governo dos EUA aumentaram 20 vezes. 

Transpondo para a realidade local 0 mesmo 
conceito - implementado com exito noutros 
paises como a india, no ambito de uma cam
panha de doa~ao de orgaos, Peru num projec
to nacional de ensino para adultos ou Mexico 
- Singhal real~a "uma importante similarida
de" entre 0 jogo compulsivo e outras enfer
midades. "Nao ha uma vacina, ou melhor, a 
(mica vacina e a sensibiliza~ao social. Alias, 0 
jogo e a SIDA sao semelhantes na medida em 
que sao igualitaristas, sobrecaem sobre todos, 
e afectam maior numero de individuos nas 
camadas com menores niveis de educa~ao. Por 
outro lado, ambos se podem evitar com 0 
desenvolyimento anticorpos, que passam pela 
sensibiliza~ao". 

As aplica~6es praticas deste prindpio sao 
"inumeras" e, ate- certo ponto, inovadoras ao 
ser retirado do Estado 0 papel unilateral de 
sensibilizador que .tem vindo a desempenhar 
(alegadamente com pouco sucesso devido ao 
metodos rudimentares utilizados) e incutindo 

odrastico 
desenvo/vimento 
econtimico, como 0 que 
aRAEM, aChina, india 
e outras na~jjes asiaticas 
registam, acarreta uma 
serie de questiies sociais 
que nao podem deixar 
de ser enderecadas,
por Governos 

, 

einiciativa 
privada, sob pena de s 
e quebrarem os frageis 
equillbrios que formam 
oteeido de qua/quer 
sociedade" 

Alias, 0 jogo ea S/DA 
sao seme/hantes na 
medida em que sao 
igualitaristas, sobrecaem 
sobre todos, e afectam 
maior ntJmero de 
indivlduos nas eamadas 
com menores nIveis de 
educa~ao. Por outro /ado, 
ambos se podem evitar 
com 0 desenvo/vimento 
anticorpos, que passam 
pe/a sensibiliza~ao" 

na iniciativa privada a respectiva quota parte 
de responsabilidade social. Mas sem que dai 
retire prejufzos, muito pelo contrario - como 
se pode constatar pelas campanhas de patrio
tismo promovidas nas telas dos EUA no peri
odo p6s I I de Setembro rendendo milh6es 
aos estudios de Hollywood. "E uma situa~ao 
em que todos ficam a ganhar", argumenta 
Arvind Singhal acrescentando. 

"Mas e agora que os anticorpos tern de se 
adquiridos", quando toda a Asia estci mudar,"a 
urn ritmo galopante" que contrasta com a"pas
sividade" dosVelho e Novo Continentes,onde 
pouco ou nada constitui novidade. "0 drasti
co desenvolvimento econ6mico, como 0 que 
a RAEM, a China, India e outras na~6es asiati· 
cas registam, acarreta uma serie de quest6es 
sociais que nao podem deixar de ser 
endere~adas,por Governos e iniciativa priva
da, sob pena de se quebrarem os frageis equi
librios que formam 0 tecido de qualquer soci
edade", argumenta 0 academico. 

Aludindo a sua faceta de comunicador, 
Arvind Singhal foi instado a comentar a ten
dencia editorial para a"dramatiza~ao" de even
tos seguida pela comunica~ao social.A resposta 
for perempt6ria,"0 desafio e contar uma his
t6ria apelativa, mantendo sempre a integrida
de factual. Edisso que estamos a falar... " 




