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Prostitutas felizes

SÃO PAULO - O que me incomoda em certos religiosos,
notadamente aqueles que abraçam a política, é que não se
limitam a venerar seus deuses e a pregar para quem esteja
disposto a ouvi-los --o que é plenamente legítimo--, mas
insistem em determinar como os outros devem viver suas
vidas --algo que revela seus pendores liberticidas.

É perfeitamente razoável que um cristão devoto não queira
usar os serviços de uma prostituta (embora alguns o façam à sorrelfa). Penso ainda que
ele deve ter o direito de criticar-lhes o comportamento. Se elas, porém, escolheram
livremente viver assim e encontram compradores para o que têm a oferecer, isso é
problema exclusivo das partes envolvidas.
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Depaula (1139)

pedro volpe (408)

É ridículo o veto que a bancada religiosa impôs a uma campanha publicitária do
Ministério da Saúde por trazer peça com a frase "sou feliz sendo prostituta". Para
começar, essa é uma atividade legal, assim como a de clérigo ou parlamentar. Em
segundo lugar, estudos mostram que a felicidade é uma condição que tem mais a ver
com hereditariedade do que com fatores externos, cuja influência tende a ser
transitória. Isso significa que não há nenhuma contradição entre exercer o meretrício e
ser feliz.

Até faria sentido discutir se a campanha seria eficaz e se faz sentido despender dinheiro
público nessa rubrica, mas não foi esse o caminho escolhido pelos críticos. Na verdade,
eles não parecem ter problemas em direcionar gastos do governo para interesses de
segmentos específicos da população, já que não reclamam do fato de os contribuintes
de todos os credos estarem pagando mais de R$ 100 milhões para custear a visita do
papa ao Brasil.

Pior só a atitude do Ministério da Saúde de demitir Dirceu Greco, que dirigia o
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, e era o responsável pela campanha. O
governo, na verdade, é reincidente nessa matéria. E depois dizem que a oposição e o
Supremo são conservadores...

Hélio Schwartsman é bacharel em filosofia, publicou "Aquilae Titicans -
O Segredo de Avicena - Uma Aventura no Afeganistão" em 2001. Escreve
na versão impressa da Página A2 às terças, quartas, sextas, sábados e
domingos e às quintas no site.

helio@uol.com.br  Leia as colunas anteriores

(07h59) há 2 horas

Todas as instituições tendem a ser conservadoras, por tradição e medo do novo; A 'oposição', acaso
existisse de fato, também o seria, mesmo tentando aparentar o contrário. A mídia é extremamente
conservadora; e promíscua nas relações com o poder. Se são felizes ou não as prostitutas, é algo
alegórico e pouco importa, o objetivo era chamar a atenção para questão de saúde. A felicidade não
existe (é apenas um ideal); foram infelizes os conservadores censores de plantão...

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

(10h01) há 40 minutos

Hélio, a campanha é errada por dois motivos, um você citou : a eficácia é no mínimo
questionável.Mas acho que faltou outro: A campanha vai na contra mão do que é a prostituição no
Brasil, a maioria das prostitutas não o é por opção própria e nem desfruta de um alto padrão de vida
a base de clientes endinheirados.Temos mulheres e crianças que sofrem violência e são coagidas a
se prostituir e não desfrutam de nenhuma felicidade, ao contrário, sofrem dor e humilhação.A
campanha é uma ofensa a elas.
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