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FERNANDO DE BARROS E SILVA

Deus: uma regressão política
SÃO PAULO - Boris Casoy - Senador, o senhor acredita em
Deus?
FHC - Essa pergunta o senhor disse que não me faria.
Casoy - Eu não disse nada.
FHC - Perdão, foi num almoço, sobre esse mesmo debate.
Casoy - Mas eu não disse se faria ou não faria.
FHC - É uma pergunta típica de quem quer levar uma
questão que é íntima para o público, uma pergunta típica de
quem quer simplesmente usar uma armadilha para saber a
convicção pessoal do senador Fernando Henrique, que não
está em jogo. Devo dizer ao senhor Boris Casoy que esse
nosso povo é religioso. Eu respeito a religião do povo, as
várias religiões do povo, automaticamente estou abrindo
uma chance para a crença em Deus.
Casoy - A pergunta não foi respondida. Não se trata de
armadilha, nem de convicção pessoal.
O diálogo acima é famoso. Foi travado durante um debate
feito a pouco dias da eleição para a prefeitura paulistana,
em 1985. Jânio Quadros, que não estava presente, acabou
eleito, para surpresa geral. A democracia engatinhava no
país.
Hoje, 25 anos depois, podemos deduzir várias coisas dessa
viagem no tempo. Uma delas: os progressistas eram menos
cínicos. Quem entra no jogo eleitoral hoje está muito mais
preparado para mentir. Sobre tudo, inclusive sobre Deus.
FHC foi pego de surpresa pela pergunta. Ela podia ser
jornalisticamente legítima, mas a ele parecia evidente que a
pauta (uma "armadilha") era politicamente regressiva. Isso
também mudou muito.
A despeito das conquistas do país, a campanha hoje está sob
o impacto de um intenso cerco conservador, sobretudo nos
costumes.
Dilma parece disposta a fazer todas as concessões ao lobby
religioso, o que é grave. Mas foi Serra quem arrastou esse
cortejo do atraso para o centro da disputa política. Ao vestir
a fantasia do neocarola, o tucano age mais ou menos como

http://www.uol.com.br/
http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=11&grp=src:10;creative:barrafolha&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm
http://batepapo.uol.com.br/
http://busca.uol.com.br/
http://email.uol.com.br/
https://sac.uol.com.br/
http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/inde15102010.shl
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/inde15102010.htm

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1510201002.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1510201004.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/inde15102010.htm
http://tools.folha.com.br/feedback?url=referrer


Folha de S.Paulo - São Paulo - Fernando de Barros e Silva: Deus: uma regressão política - 15/10/2010

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1510201003.htm[15/10/2010 10:21:09]

aqueles que acusavam FHC de ser ateu há um quarto de
século.
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