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MARTA SUPLICY

O amor é lindo

Coloque um monte de jovens -homens e mulheres- com
pouca roupa, jogos e brincadeiras que propiciem tensão e
esfrega-esfrega, menos camas do que participantes (esta eu
achei incrível!), muita bebida, diversão suficiente para
descontrair, intrigas para algum suspense e você tem o
"BBB". Acrescente uma busca e seleção de personagens em
escala nacional com promoção de mídia, todos com perfil
para o enredo ter o mix mais picante e consegue-se a
garantia de boa audiência, um pornô palatável, pois os que
gostam se deliciam e os que desprezam passam longe e não
criam confusão.

Até que das redes sociais ouvimos um grito de protesto.
Este, agora, seguido por várias instituições que exigem
apuração e questionam os procedimentos no programa. Duas
novidades importantes: as redes sociais fizeram diferença e
a questão da violência contra a mulher entrou na pauta!

A falta de intimidade, as dificuldades nos relacionamentos
ditadas pela competitividade, o estresse, o cotidiano das
cidades, a ruptura de laços familiares, tudo colaborou para
uma enorme vontade de pertencer, saber mais (de longe)
sobre o outro. Acrescente a curiosidade gerada por este
mundo novo, fruto das mudanças dos anos 60, e dá para
entender o surgimento do "An American Family", no ano de
1973, que precedeu as variações que hoje temos. Falou-se
então de divórcio e homossexualidade.

O desejo por mais adrenalina, a exploração cada vez maior
da sexualidade, o prazer sádico, as alternativas pobres de
entretenimento, somadas à contínua tensão deste mundo
globalizado, onde cada vez mais cada um é mais por si e
sozinho, levaram ao que temos hoje.

Não teríamos coisas mais interessantes do que estarmos aqui
discutindo esse programa? Creio que sim. Mas o suposto
estupro -negado pelos participantes do "BBB", assim como
foi ignorada pelos editores a vulnerabilidade da moça
alcoolizada-, além de desencadear uma discussão sobre a
adequação e a ética dos responsáveis pelo "BBB", trouxe
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visibilidade a uma forma de violência pouco denunciada e
que defendo revisão.

Há meses, apresentei um projeto de lei ao Senado que recria
o tipo penal do "atentado violento ao pudor". Isso porque
depois de uma mudança de lei, em 2009, passou-se a
considerar também como estupro atos libidinosos.

As condenações por tais atos diminuíram em virtude de os
juízes ficarem constrangidos em dar penas tão severas por
ato que consideram não tão grave quanto o estupro. O novo
projeto mantém a pena de reclusão de seis a dez anos, em
caso de estupro, e pena de dois a seis anos de reclusão,
quando ocorrer o atentado violento ao pudor.

O amor é lindo, como disse Pedro Bial olhando a
movimentação debaixo do edredom. Mas passa longe do
"BBB".

MARTA SUPLICY escreve aos sábados nesta coluna.
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