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HÉLIO SCHWARTSMAN

Cruz credo
SÃO PAULO - Dilma Rousseff desceu do palanque e, ao
que parece, se livrou da Bíblia e do crucifixo que
adornavam seu gabinete. Fé é questão íntima e, se a
mandatária não é religiosa, como sugere sua biografia, não
há por que manter os adereços em seu escritório.
Passada a eleição e as tentativas de catequizar o processo
político, é hora de voltar a discutir com serenidade os
limites da separação entre Estado e igreja. Uma boa
oportunidade para isso será o julgamento da Adin (ação
direta de inconstitucionalidade) que o Ministério Público
move contra o ensino religioso nas escolas públicas e, de
quebra, contra a concordata com o Vaticano.
Na Adin, protocolada em agosto, a subprocuradora-geral
Deborah Duprat sustenta que a única forma de conciliar o
princípio constitucional da laicidade do Estado (art. 19) com
a exigência das aulas de religião no ciclo fundamental (art.
210 da Carta e art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases da
educação) é vetando o ensino de caráter confessional e
adotando uma abordagem histórico-antropológica. Todas as
partes já se manifestaram, e o processo, que corre sob rito
abreviado, está pronto para ser julgado.
Estou com Duprat, mas receio que o buraco seja mais
embaixo. O ensino religioso às expensas do Estado é, até
onde vai a lógica formal, sempre incompatível com o
princípio da laicidade. É claro que a abordagem histórica é
preferível à confessional, mas, vale lembrar, estamos
falando de crianças de 6 a 15 anos. Desde 88, quando os
constituintes, saldando seu dízimo para com a Igreja
Católica, aprovaram o dispositivo, a ideia sempre foi
doutrinar a garotada, não incutir-lhes noções de filosofia e
antropologia -o que só seria feito com algum proveito a
partir do ensino médio.
O melhor diagnóstico é o de Schopenhauer. Para ele, há na
infância um período, entre os 6 e os 10 anos, durante o qual
qualquer dogma bem inculcado, não importando quão
extravagante ou absurdo, será mantido por toda a vida.
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