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L'ensenyament de la religió a l'escola, Reflexions
per al diàleg

M. del Mar Esteve

Són moltes les reflexions que poden argumentar la necessitat de trobar un encaix de la religió en el marc
escolar. Podríem referir-nos a aspectes culturals, fenomenològics, sociològics, antropològics, axiològics,
legislatius, educatius…, per mostrar que la religió no pot ser oblidada o obviada en l'espai educatiu
escolar. Destacarem aquí tres d'aquests arguments per considerar-los els més rellevants i els més
àmpliament compartits. El primer és l'argument cultural. L'estreta relació entre culte i cultura reclama
l'estudi de l'element religiós com a clau interpretativa del passat i del present cultural. És força clar - i ha
estat posat en relleu per persones molt diverses- que l'analfabetisme religiós comporta l'analfabetisme
cultural i que les humanitats o ciències de l'esperit -literatura, art, filosofia, religió...-, no són matèries
aïllades, són manifestacions de la cultura profundament interrelacionades. És per això, que el
desconeixement d'una té grans conseqüències en l'abast i en la profunditat del coneixement de les altres.

El segon argument a destacar és l'argument antropològic. L'home a la recerca de sentit, l'home que vol
entendre el principi i el final, l'home com l'ésser de la transcendència, "l'homo religiosos", etc. Totes
aquestes respostes a la pregunta: què és l'home?, incorporen l'element religiós i/o espiritual com a
constitutiu de la realitat humana. Tots els homes i dones ens interroguem i interroguem el món de forma
original però no aïllada. En aquesta actitud tan personal i intransferible la religió que rebem inculturada
ens hi pot ajudar. El contacte amb la religió no només pot donar-nos respostes, pot ajudar-nos a formular-
nos les preguntes fundacionals i a trobar camins per a la nostra vida espiritual.

El tercer argument que volem comentar és, de fet, una conseqüència dels dos anteriors, però ens acosta i
ens situa en el marc escolar. Es tracta d'un argument de caràcter educatiu amb el qual donem raó de la
presència de la religió a l'escola, no des d'aspectes extraescolars, sinó educatius i formatius i, per tant,
escolars. Perquè si repassem els dos grans objectius de l'escola - transmetre críticament la cultura i formar
integralment l'alumne- i compartim els arguments cultural i antropològic exposats anteriorment, ens
adonarem que el tractament curricular de la religió és necessari no pas per perseguir objectius aliens a
l'escola, sinó per assolir els objectius principals de la institució escolar. O és que podem transmetre la
cultura de forma crítica i comprensiva sense parlar de religió? O bé podem educar integralment i, per tant,
reconeixent totes les dimensions de la persona humana sense atendre la dimensió espiritual o religiosa?

Dit això, cal remarcar que allò que és motiu de debat o controvèrsia no és tant la rellevància cultural i
educativa de la religió - acceptada i defensada des de posicionaments ideològics i religiosos molt
diversos- sinó la identitat d'aquest ensenyament i, més concretament, la seva confessionalitat o
aconfessionalitat. Simplificant una mica els posicionaments: d'una banda, hi ha els partidaris d'un
ensenyament de la religió cultural i neutre desvinculat de la confessió i impartit de forma transversal o bé
tematitzat en una àrea de coneixement vinculada a les ciències socials. I, de l'altra, hi ha els partidaris d'un
ensenyament de la religió amb accent cultural - i, per tant, ni doctrinal ni catequístic- però proposat des de
la confessió, ofert a tothom - creients i no creients- i optatiu per als pares i els alumnes.

Els arguments d'ambdós posicionaments són múltiples, però els més destacats són els següents:
l'aconfessionalitat de l'Estat i de l'escola per part dels defensors d'un ensenyament no confessional, i el
dret constitucional a la llibertat de culte i de religió i a educar els fills segons les pròpies conviccions i
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creences per part dels defensors d'un model vinculat a la confessió.

Creiem que ambdues posicions - exceptuant els plantejaments més bel·ligerants i extremistes- poden ser
raonablement defensades. I pensem també, que en aquest debat pesen molt els precedents històrics i les
conjuntures polítiques. Però, més enllà de tot això, cada vegada es fa més possible parlar serenament del
tema i trobar punts d'intersecció des de plantejaments diversos.

Apuntant en aquesta línia i intentant prosseguir la reflexió en el diàleg, voldríem adreçar un comentari o
"resposta" a cada posicionament. Recordar als qui són més contraris a la presència de les confessions a
l'escola que l'escola pública és aconfessional i areligiosa, però això no és sinònim d'anticonfessional i
antireligiosa. L'escola pública és l'escola de tots i per a tots, però no necessàriament l'escola igual per a
tothom, sinó l'escola on cadascú hi trobi el seu lloc. O és que només tenen el dret d'escollir els pares i
mares que porten els fills a l'escola privada - concertada o no- i paguen uns diners? Així mateix,
recordaria a les confessions, i molt especialment a la catòlica per la seva representativitat i centralitat
cultural, moral i social, que no només s'ha de preocupar per l'espai "propi" que la religió confessional
pugui tenir a l'escola. Cal estar atents al diàleg fe-cultura en el camp de l'educació i valorar molt
positivament la revalorització de l'element religiós en l'educació, àdhuc des de paràmetres estrictament
històrics i culturals. L'església no ha de vetllar només per la seva parcel·la en el marc escolar, ha d'atrevir-
se a acceptar espais fronterers no tutelats per la confessió, però positius per a la formació de l'alumnat i
per a l'eixamplament dels continguts escolars cap a l'àmbit del saber religiós.

No voldríem acabar aquestes línies sense fer referència a la relació - i a voltes confusió- entre
l'ensenyament de la religió i l'educació moral o l'educació en valors. Durant força anys l'ètica va ser
l'assignatura alternativa a la religió i, sempre que es planteja una possible reforma de l'ordenació escolar
de la religió, hi ha qui proposa un model semblant. Però aquest plantejament obre més d'un interrogant.
Una assignatura d'educació moral a l'escola té com a objectiu treballar i fomentar els "valors compartits"
que ens han d'unir més enllà de la nostra confessió religiosa, raça, sexe, nacionalitat…, pretén tematitzar
allò que s'ha de respirar en la vida comunitària de l'escola i en el testimoni dels mestres. És positiu que en
una assignatura d'aquestes característiques separem els alumnes? D'altra banda, l'ensenyament de la
religió a l'escola comporta aspectes morals, però també, històrics i culturals. Així, trobem recomanable
que els alumnes que no opten per cursar religió confessional no treballin aquesta dimensió antropològica i
cultural en tota la seva
escolarització?

La reflexió compartida, serena, oberta i no condicionada per canvis immediats en les lleis educatives,
podria portar a solucions força consensuades. Un bon camí per trencar amb la separació fe-cultura i per
introduir la fe de forma normalitzada en l'espai privilegiat de transmissió de la cultura. Tot un repte per al
diàleg fe-cultura!
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