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Prefácio 

Cada vez mais a mod erni dade tecnológica e cil 

imagens e sons crianças e jovens , que estão hipnoti ca~ 

mentos ele trônicos. A reflexão proposta por Antonio JOI 
(' ial, no sentido de que esses jovens se encontram no I 

deyem formar sua ética, isto é, seus meios e fins, seu m 

no mundo, bem como a sensibilidade com relação ao OI 

Nesse sentido , relembrando a obra de George Or 

ção televisiva não pode se aproximar dos "Dois Minutos 

que os cidadãos se tornassem insensíveis e atordoados ( 

verdade . D eve m, sim, ajudar a formar os jovens no pC'n 

que assumam, de fato, a responsabi lidade an te um flltu ~ 

de. Este livro, com brilho e firm eza, certamente , ajuda. 

Presidente da Comissão Municipal de Direitos 

fo i Ministro da Justiça res ponsável pela pr imeira p' 

classificação indica tiva da programação dcTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


