
C E N A R E F L E T I U a divi-
são na França. Apro
vada a lei de casamen
to homossexual e a 
adoção homoparental 
na terça-feira 23, os 
deputados direitistas 

deixaram a Assembleia Nacional (Câ
mara Baixa do Parlamento) enquanto os 
deputados esquerdistas, de pé, repetiam 
em uníssono: "Igualdade! Igualdade!" 

Com 331 votos a favor e 225 contra, 
a França tornou-se o 14° país do mun
do, e nono da Europa, a legalizar o ma
trimônio entre cidadãos do mesmo se
xo. Se o Partido Socialista do presiden
te François Hollande saiu vitorioso, a di
visão partidária se estende, porém, país 
afora. Segundo a última pesquisa de opi
nião pública, 58% dos franceses apoiam 
a união gay, mas 53% são contra a adoção 
por casais homossexuais. 

Extremistas a protestar contra o casa
mento gay voltaram a agir na terça-feira, 
por volta das 23 horas, na Esplanade des 
Invalides, a passos da Assembleia. Barra-

dos pelas tropas de choque do Corpo Re
publicano de Segurança (CRS), que prote
gia o Parlamento, cerca de 200 manifes
tantes, rostos envoltos em gorros de esqui, 
cachecóis ou simplesmente encapuzados, 
revidaram com rojões, barras de ferro, pe
dras, garrafas de cerveja e outros projéteis. 

Jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas 
não foram poupados. Chamados de "co
laboracionistas corrompidos", alguns 
foram espancados. Por sua vez, um po
licial do CRS desmaiou ao ser atingi
do por uma barra de ferro. Seus colegas 
revidavam com gás lacrimogêneo. So
mente duas horas mais tarde os mani
festantes se dispersaram. 

Durante o dia, as manifestações, a fa
vor e contra, foram pacíficas. Cerca de 
800 policiais do CRS observaram impas
síveis os protestos em Paris. "Não tenho 
nada contra dois homens que se amam. 
O Estado não tem nada a ver com o que 
as pessoas fazem debaixo dos lençóis, 
mas quando se fala em casamento entre 
duas pessoas do mesmo sexo entramos 

no campo civilizatório", afirmou um dos 
manifestantes, Thierry Pouchol, de 49 
anos, pouco antes do voto solene. 

"Falo sobre a defesa da família, da reli
gião católica, da pátria, da França", resu
miu Pouchol, pai de sete filhos e habitan
te de Le Mans, a oeste do país. O interlo
cutor, que integrou o movimento contra 
o casamento gay, acrescentou: "Se a legis
lação permite o casamento de duas pes
soas do mesmo sexo, logo mais você terá 
a união de duas geladeiras. Ademais, se 
você permite o casamento e a adoção por 
duas pessoas do mesmo sexo, está aber
to o caminho para legalizarem a procria
ção medicamente assistida (PMA), caso 
contrário os casais de lésbicas dirão que 
estão sendo discriminados". A PMA, que 
divide até a esquerda, será o tema de um 
projeto organizado pelo Partido Socialis
ta a partir do outono. 

Igualmente pacífica foi, na terça-feira 
23, a manifestação organizada pela In-
ter-LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Transgêneros) na Praça Baudoyer, situa
da nas cercanias da prefeitura de Paris, 
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no centro da capital. A notícia da apro
vação da lei transformou a manifestação 
em festa. Ao som da Marseillaise, a mi
nistra da Família, Dominique Bertinot-
t i , disse: "Hoje a República reconheceu 
os homossexuais como cidadãos". Ao seu 
lado, vários ministros e o prefeito aber
tamente gay de Paris, Bertrand Delanoë, 
aplaudiram. Saltaram rolhas de garrafas 
de champanhe. Cerveja. Outros dança
ram ao som de We Are the Champions, 
de Freddie Mercury. Beijos. Cindy, uma 
franco-norte-americana em lágrimas, 
disse: "Hoje viramos cidadãos normais". 
Jean-Pierre Lavargne, a empunhar uma 
placa do PS, comentou: "Só tenho moti
vos para estar muito feliz". 

Meses antes da esperada aprovação da 
lei, o quadro tem sido no mínimo tenso. 
As manifestações organizadas pela di
reita, consideradas as mais densas nas 
últimas três décadas, foram também 
contra Hollande. Com 25% de aprova
ção, ele é o presidente mais impopular 
da V República. Isso devido a uma eco

nomia com crescimento zero e ao fato de 
mais de 3 milhões de cidadãos estarem 
desempregados. Por tabela, o poder de 
compra está em queda livre. 

O affair Cahuzac, a envolver o ministro 
do Orçamento, que renunciou por uma 
conta numerada na Suíça, só piorou a ima
gem de Hollande. Por essas e outras, o pre
sidente tinha de defender, alegam seus de
tratores, o casamento gay. Lavargne, afi
liado ao Partido Socialista, não concorda. 
"O casamento gay constava de seu progra
ma", diz. "E você não pode julgar um pre
sidente após apenas um ano de mandato." 

Lavargne concorda, porém, que hou
ve um recrudescimento da homofobia. 
Um parlamentar comparou o casamen
to de homossexuais ao de animais. Ou
tro disse que a adoção por casais do mes
mo sexo faria crescer o número de ór
fãos e de crianças mortas. Parlamentares 
de esquerda receberam ameaças de mor
te. Frequentadores de bares gays em Lille 
e em Bordeaux foram atacados por gan-
gues. Coquetéis molotov foram lançados 
em bares no Marais, o bairro gay de Paris. 

No domingo 21, Barjot marchou em Pa
ris à frente de milhares de almas contra o 
matrimônio gay, entre elas, políticos como 
Marine Le Pen, líder da legenda de extre-
ma-direita Frente Nacional (FN). Tribunos 
da legenda de centro-direita União por um 
Movimento Popular (UMP), a mais pode-

rosa da oposição, não se incomodaram em 
ser fotografados ao lado de Le Pen. Have
rá uma aproximação da UMP com a legen
da extremista? De fato, a Manifestação pa
ra Todos do dia 21 assemelha-se a um sa
co de gatos. Além do punhado de extremis
tas de esquerda e sindicalistas, havia gru
pos como o SOS Papai, Aliança Vida, famí
lias com crianças a empunhar placas nas 
quais se liam: "Nascemos de um pai e de 
uma mãe" e "A família é sagrada". 

Os sinos de uma igreja badalaram 
quando passaram Barjot e seus aliados. 
O padre, diante da porta, os saudou. E 
assim, mais uma vez, um clérigo aben
çoou a Manifestação para Todos. Em 
outra manifestação organizada pela co
mediante, em 13 de janeiro, o cardeal de 
Paris, André Vingt-Trois, disse: "O casa
mento gay é um abuso da laicidade". 

A luta de Barjot e da Igreja - ela é apoia
da também pela National Organization for 
Marriage, uma ONG norte-americana fi
nanciada por católicos e, dizem, pelo Vati
cano - continua. Haverá uma Manifpour 
Tous em 26 de maio. O Conselho Constitu
cional ainda tem de se pronunciar, em 23 
de maio, sobre o recurso arquivado contra 
a lei pela UMP. Por essas e outras, Cindy, 
a moça da Praça Baudoyer, ponderou: "Te
mos de festejar, mas só vou tomar champa
nhe quando vir a lei no Diário Oficial". 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 746, p. 60-61, 1 maio 2013. 




