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A Argentina é uma república federativa constituída por 23 províncias e a Cidade Autônoma de 
Buenos Aires. 

A Argentina era considerada historicamente um país moderno na América Latina. Povoada por uma 
parcela  significativa  de  classes  médias,  apresentou  ao  longo  do  século  XX  baixos  índices  de 
analfabetismo  e  reduzidas  taxas  de  natalidade.  Caracterizou-se  também  por  uma  população 
constituída em sua maioria por filhos de imigrantes europeus, com elevados níveis de escolaridade e 
politização.  Nos  últimos  anos,  entretanto,  vêm  se  acentuando  as  desigualdades  sociais  e  os 
indicadores acusam um empobrecimento de parcelas significativas de sua população.

De acordo com a  Primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina,  trabalho 
dirigido por Fortunato Mallimaci, cujos dados foram coletados no início de 2008, três quartos das 
2.403 pessoas entrevistadas  (76%) declaram-se católicos,  9% evangélicos  e  11,3% afirmam ser 
ateus, agnósticos ou sem religião (MALLIMACI; ESQUIVEL & IRRAZÁBAL, 2009). 

A primeira constituição argentina data de maio de 1853 e foi reformada em 1860, 1866, 1898, 1957 
e 1994. Cabe ressaltar  que sem contar  os diversos governos ditatoriais  que a desrespeitaram,  a 
Constituição de 1853 (fruto do esforço por estabelecer o Estado-Nação que veio a ser a Argentina, e 
depois de anos de disputas internas acirradas e sanguinárias, com o foco em Buenos Aires e nas  
províncias que disputavam a hegemonia de seu poder), curta e objetiva, manteve-se vigente em sua 
essência  por  quase 150 anos.  Destaco  a  seguir  os  trechos  da Constituição  de 1853 em que se 
explicita a referência à religião. 

Logo no preâmbulo,  a proteção de Deus é invocada,  como  fonte de toda razão e justiça  (grifo 
meu1). O artigo 2º revela a influência da Igreja Católica em questões do Estado: o  governo federal 
sustenta o culto católico, apostólico, romano, enquanto o artigo 14 garante aos cidadãos a liberdade 
de professar livremente seu culto.

O artigo 76 estabelece a obrigatoriedade do presidente e seu vice pertencerem à comunhão católica,  
apostólica, romana. 

O juramento do presidente e de seu vice no ato da posse, estabelecido no artigo 80, é simbólico do 
forte vínculo existente entre a Igreja Católica Argentina e o Estado: juro por Deus e pelos Santos  
Evangelhos desempenhar com lealdade e patriotismo o cargo de presidente (ou vice-presidente) da  
Nação e observar e fazer observar fielmente a Constituição da Nação Argentina. Se assim não o  
fizer, que Deus e a Nação me demandem.

Quanto à admissão de novas ordens religiosas,  o artigo 108 estabelece as limitações legais das 
províncias, ficando tal incumbência centralizada em nível nacional.

A Constituição aprovada em 1994 por uma Assembleia Constituinte manteve alguns dos artigos 
originais da de 1853, modificou outros e incorporou novos. No que diz respeito especificamente à 
presença  da  religião  ao  longo  do  texto,  interessa  ressaltar  que  o  preâmbulo  foi  integralmente 
mantido, bem como o artigo 2º. Portanto, continua-se invocando a proteção de Deus, fonte de toda  
razão e justiça (preâmbulo) e o governo federal ainda sustenta o culto católico, apostólico, romano 
(artigo 2º).

Uma importante mudança observada na terminologia dos dois textos constitucionais verifica-se na 

1 Daqui em diante, os trechos em itálico correspondem a grifos meus.
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substituição do artigo 76 da Constituição de 1853, que determinava as exigências para ser eleito 
presidente e vice, pelo artigo 89, na Constituição de 1994, cuja redação não faz mais menção à 
religião das autoridades eleitas. Deixou-se então de ser exigido das máximas autoridades do Poder 
Executivo nacional que pertençam à comunhão católica apostólica, romana.

O artigo 93 da Constituição de 1994 representa outra modificação significativa com relação ao texto 
de 1853: não é mais uma exigência que o presidente e o vice tomem posse jurando por Deus e pelos 
Santos Evangelhos.

Existem  atualmente  na  Argentina  duas  instâncias  governamentais,  com  caráter  de  secretarias, 
relacionadas ao culto e vinculadas ao Ministério de Relações Exteriores, Comércio Internacional e 
Culto: a Direção Geral do Registro Nacional de Cultos e a Direção Geral de Culto Católico.  A 
primeira foi criada durante o Governo de Videla2, em fevereiro de 1978; constitui o nexo entre o 
Estado  e  as  confissões  diferentes  da  Igreja  Católica  Apostólica  Romana  e  centraliza  frente  às 
Autoridades  Públicas  as  diversas  gestões  realizadas  pelas  organizações  religiosas  inscritas.  Já a 
Direção Geral  de Culto Católico,  nexo entre  o Estado e  a  Igreja  Católica  Apostólica  Romana, 
centraliza as gestões feitas frente às Autoridades Públicas pelas pessoas jurídicas que a integram, 
entre as quais: a Conferência Episcopal Argentina, os Arcebispados e Bispados, os Institutos de 
Vida Consagrada e demais pessoas eclesiásticas. No que diz respeito à remuneração dos religiosos 
que professam o Culto Católico, cabe esclarecer que estes são mantidos pelo Estado. 

No campo educacional, o Congresso Pedagógico ocorrido em 1882 foi um marco na discussão a 
respeito de um sistema de educação democrático e popular com abrangência nacional. As calorosas 
discussões que o acompanharam eram amplamente noticiadas na imprensa, que deu continuidade à 
cobertura do debate até a promulgação da lei nº 1.420, em 8 de julho de 1884, conhecida como a lei  
do ensino universal, obrigatório, gratuito e laico.

Como  um importante  antecedente  histórico  à  lei  nº  1.420/1884  destaca-se  a  figura  pública  de 
Domingos Faustino Sarmiento (1811-1888). Sua intensa participação política ao longo de toda a 
vida culminou com a presidência da Argentina entre 1868 e 1874. Incansável defensor da escola 
pública para todos, durante sua gestão iniciou-se a formação profissional de docentes por meio de 
escolas normais, duplicou-se o número de escolas primárias em todo o país, fundou-se uma centena 
de bibliotecas públicas e deu-se destaque à educação da mulher. 

A  lei  nº  1.420  representou  a  culminância  de  um  complexo  processo  histórico.  Simbolizou  o 
propósito  de homogeneizar  a  população do país  de  diferentes  origens  étnicas  e  o  resultado da 
reunião  de  esforços  no  sentido  da  integração  do  país  (a  tentativa  de  incorporar  os  filhos  de 
imigrantes  à  totalidade  da  população  argentina  por  meio  da  escolarização  comum)  e  da 
modernização de suas instituições. Lembrando os intensos debates na imprensa que acompanharam 
o processo de sua elaboração e aprovação, o jornal  La Nación assim fazia referência à questão 
religiosa que os permeou:

Historicamente, o debate acerca da inclusão ou não da religião como disciplina dos programas de ensino das 
escolas estatais ficou datado no século XIX, com a sanção da lei nº 1.420, que estabeleceu o princípio da  
neutralidade religiosa do Estado em matéria educativa. Esse princípio – com alguns intervalos atribuíveis a 
abalos políticos mais ou menos episódicos – é o que prevalece até hoje e é o que os argentinos assumem 
tradicionalmente  como expressão  de uma saudável  tradição  de  respeito  à  liberdade  de consciência  e  ao 
pluralismo confessional 3.

2 O Registro Nacional de Cultos foi criado no âmbito do Ministério de Relações Exteriores e Culto (atual Ministério de 
Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto) em plena ditadura militar através da lei nº 21.745, promulgada  
pelo presidente Jorge Rafael  Videla em 10/2/1978. Cabe lembrar que os sucessivos presidentes militares da última 
ditadura argentina governaram sem o Congresso Nacional,  arbitrariamente  fechado logo depois do golpe de 24 de 
março de 1976.

3 Editorial do tradicional jornal argentino La Nación, publicado em 30 de maio de 2001, sob o título “Catamarca e o 
ensino religioso” (fonte: HTTP://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=308763).
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Formada por 82 artigos distribuídos em nove capítulos, a lei nº 1.420 estabelecia no artigo 2º que “a 
instrução primária devia ser obrigatória, gratuita, gradual, e dada conforme os preceitos da higiene”. 
Entretanto, o art. 8º determinava que “o ensino religioso só poderia ser dado nas escolas públicas 
pelos ministros autorizados dos diferentes cultos, às crianças de sua respectiva comunhão, e antes 
ou depois do período de aulas”. Embora, portanto, o ensino religioso estivesse previsto, a inovação 
foi no sentido de não mais permitir que os professores dessem aulas de religião, ficando essa ação 
sob a incumbência de padres, fora do horário escolar para quem assim o desejasse. A exclusão do 
ensino religioso no horário escolar foi uma vitória das correntes liberais. 

A Lei Federal de Educação (lei nº 24.195, de 29/4/1993), aprovada durante o primeiro governo de 
Carlos Menem (1989-1994), que estabelecia as diretrizes e bases da educação na Argentina, vigorou 
apenas por 13 anos. Logo no artigo 4º são citadas a Igreja Católica e as demais confissões religiosas 
oficialmente reconhecidas como sendo co-responsáveis pelas ações educativas no país. Já o artigo 
6º  menciona  os  princípios  e  fins  gerais  da  educação  e  explicita  que  “o  sistema  educativo 
possibilitará a formação integral e permanente do homem e da mulher (...)” e buscará a realização 
pessoal “nas dimensões cultural, social, estética, ética e religiosa”.

Com relação ao ensino de gestão privada,  o artigo 36 determina entre  os agentes habilitados  a 
prestar  esse  tipo  de  ação  social  a Igreja  Católica  e  demais  confissões  religiosas  inscritas  no  
Registro Nacional de Cultos.

A liberdade de consciência e o direito individual de ser respeitado em sua liberdade de consciência 
é um dos destaques do artigo 43. No que diz respeito, finalmente, à liberdade de escolha quanto à 
instituição educativa de caráter confessional ou não, o artigo 44 estabelece que os pais têm direito a 
“escolher  para seus  filhos/as ou pupilos/as  a  instituição  educativa  cujo ideário responda a  suas 
convicções filosóficas, éticas ou religiosas”.

A queda precipitada do presidente democraticamente eleito Fernando de la Rúa, em dezembro de 
2001, revelou a profunda crise social, política  e econômica que assolava a Argentina. Após uma 
série de breves presidências, Néstor Kirchner assumiu o poder do país em maio de 2003 com a 
promessa  de  estabilizar  o  país.  O  novo  presidente  eleito  pretendia  diferenciar-se  das  políticas 
neoliberais  aplicadas nos anos 90 ao longo de dois governos pelo seu colega de partido Carlos 
Menem. Esse contexto político pareceu propício para a elaboração de uma nova lei nacional de 
educação, fruto de diversas discussões e acordos com os sindicatos e outros representantes sociais 
da área educacional. A Lei de Educação Nacional constituiu a etapa final de uma série de mudanças 
na  política  educacional,  das  quais  se  destacam a  Lei  de  Educação  Técnico-Profissional  (lei  nº 
26.058, promulgada em 8/9/2005) e a Lei de Financiamento Educativo (lei nº 26.075, promulgada 
em 9/1/2006).

Em 14/12/2006 foi aprovada a atual Lei de Educação Nacional (nº 26.206). No artigo 6º estabelece 
o direito garantido pelo Estado às confissões religiosas oficialmente reconhecidas desenvolverem 
ações educativas. Note-se a modificação semântica entre o artigo 4º da Lei Federal de Educação 
(Direitos, obrigações e garantias), no qual menciona-se diretamente a Igreja Católica, e o 6º da Lei 
de  Educação  Nacional,  denominado  Princípios,  direitos  e  garantias.  Neste  último, 
comparativamente com a lei anterior, suprimiu-se a referência à Igreja Católica.

O artigo 63 da Lei de Educação Nacional especifica os controles das ofertas educativas privadas por 
parte do Estado, bem como detalha os direitos e obrigações dos agentes educativos católicos e de 
demais confissões reconhecidas pelo Registro Nacional de Cultos, em termos semelhantes aos do 
referido artigo 36 da anterior Lei Federal de Educação.

Finalmente, vale a pena mencionar os artigos 8  e 11 da Lei de Educação Nacional, que reformulam 
e  atualizam  o  já  comentado  artigo  6º  da  Lei  Federal  de  Educação,  ficando  assim  excluída  a 
dimensão religiosa dos princípios da política educativa para o país.
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No que se refere especificamente à presença do ensino de religião nas escolas públicas, verifica-se 
que em algumas províncias argentinas está previsto nas respectivas leis regionais de educação, que 
por sua vez estão vinculadas às constituições provinciais. É o caso, por exemplo, de Catamarca, 
Salta, Santiago del Estero e Tucumán, que contemplam em suas constituições o ensino religioso.

Existe uma relação histórica em algumas províncias argentinas entre o poder políticoeconômico 
local – por vezes exercido ao longo de décadas por políticos vinculados a uma mesma família - e a 
Igreja Católica. São províncias caracterizadas por uma forte concentração de renda e por parcelas 
significativas  de  sua  população  vivendo  em  condições  socioeconômicas  marcadamente 
desfavoráveis, abaixo da linha de pobreza.

Com relação especificamente ao vínculo entre Igreja e educação no ensino superior, a Universidade 
Católica Argentina (UCA) é quem mais se beneficia desse forte elo, já que “fornece os intelectuais  
tradicionais requeridos pelo conservadorismo local para ocupar espaços de poder” (BIANCHETTI, 
2009). 

Destacam-se a seguir as províncias de Catamarca e Salta, ambas com tradição católica e costumes 
conservadores.  Nos  dois  casos  houve  recentemente  uma  forte  reação  por  parte  dos  meios 
acadêmicos e de informação com relação à implantação do ensino religioso nas escolas públicas.

A Constituição da Província de Catamarca, sancionada em 3/9/1988, assim como a Constituição 
Federal, menciona Deus já no preâmbulo, nos mesmos termos da Constituição de 1853.

O artigo 2º estabelece que “a Religião Católica Apostólica Romana é a Religião da Província; o 
Governo coopera para seu sustento sem prejuízo da tolerância de cultos garantida pela Constituição 
Nacional”.

A referência ao ensino religioso nas escolas ocorre no artigo 270: “a Província garantirá o Ensino 
Religioso em seus centros educativos de todos os níveis segundo o culto dos educandos, desde que 
este esteja reconhecido pela Direção Nacional de Cultos, com a ressalva de que para os menores de 
idade fica a critério dos pais aceitar ou não esse ensino para seus filhos”.

Em abril de 2001, o Governador de Catamarca, após denúncia por discriminação da filial local da 
Delegação  de  Associações  Israelitas  Argentinas  (DAIA),  revogou  uma  resolução  ministerial 
provincial  que  estabelecia  o  ensino  obrigatório  de  religião  nas  escolas  públicas.  Houve  uma 
imediata reação com fortes pressões por parte do bispo local, Elmer Osmar Miani, bem como da 
Comissão Executiva da Conferência Episcopal Argentina. 

Três meses depois de revogada a mencionada resolução ministerial e logo de muitas controvérsias, 
o governo de Catamarca e representantes dos diferentes credos na província chegaram ao seguinte 
acordo: o ensino religioso nas escolas públicas passaria a ser optativo e oferecido fora do horário 
escolar,  sem exigências  para  a  aprovação  de  ano.  Caberia  ao  governo  oferecer  as  instalações 
públicas  para  os  alunos  interessados  em  receber  educação  religiosa  nas  escolas  em  horário 
extracurricular.  A proposta do governo consistia em encurtar o horário de sexta-feira: os alunos 
escolheriam se sairiam no penúltimo tempo ou se teriam aula de religião, pois a alegação era de que 
esse tempo não estaria incluído na grade escolar.

Mais  uma vez  Deus  é  mencionado  no preâmbulo  de  uma constituição  provincial  argentina.  A 
Constituição  de  Salta,  sancionada  em 2  de  junho  de  1986  e  depois  reformada  parcialmente  e 
sancionada  pela  Convenção  Constituinte  em  7  de  abril  de  1998,  destaca-se  pela  extensão  de 
detalhes em defesa dos direitos humanos e dos valores democráticos. Em seu preâmbulo, mais uma 
vez invoca-se “a proteção de Deus, fonte de toda razão e justiça”.

O artigo 49 detalha as bases do sistema educacional e enfatiza que “os pais ou tutores têm direito 
que seus filhos ou tutelados recebam na escola pública a educação religiosa que esteja de acordo 
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com suas próprias convicções”.

A Lei de Educação da Província de Salta atualmente em vigor (lei nº 7.546) foi sancionada em 18 
de dezembro de 2008. O artigo 8º define diversos princípios, fins e critérios, entre os quais interessa 
destacar o item m, que reitera o referido artigo 49 da Constituição Provincial: “garantir que os pais 
ou tutores têm direito que seus filhos ou tutelados recebam na escola pública a educação religiosa 
que esteja de acordo com suas próprias convicções”. O artigo seguinte estabelece os responsáveis 
pelas ações educativas:

Art.  9º -  São responsáveis  pelas  ações  educativas:  a  família,  como agente  natural  e  primário,  o  Estado 
Provincial  nos termos da Constituição  Provincial  e  desta  Lei,  a  Igreja  Católica,  as  confissões  religiosas 
oficialmente  reconhecidas  e  as  associações  e  organizações  sociais  com  personalidade  jurídica  e  fins 
lucrativos.

O artigo 25 da lei nº 7546 estabelece como um dos objetivos da educação primária na Província de 
Salta “oferecer ensino religioso, o qual integra os programas e é ministrado dentro do horário de 
aula, atendendo à crença dos pais ou tutores, que decidem sobre a participação de seus filhos ou 
tutelados.  Os  conteúdos  e  a  habilitação  docente  requererão  o  aval  da  respectiva  autoridade 
religiosa.”

A lei  é  particularmente  clara  quanto  ao ensino  religioso  em horário  escolar,  desta  vez  no  que 
concerne aos estabelecimentos de gestão privada (artigo 73): “terão direito a prestar estes serviços a 
Igreja Católica e as confissões religiosas inscritas no Registro Nacional  de Cultos”.  Os agentes 
religiosos  que  se  enquadrarem nessas  condições  têm como direitos  (idem):  “formular  planos  e 
programas de estudo; incluir neles o ensino de religião dentro do horário escolar em todos os níveis 
do sistema;  elaborar  e  aprovar  o projeto político-pedagógico  da instituição  de acordo com seu 
ideário e participar do planejamento educativo da jurisdição”.

Cabe destacar, finalmente, o artigo 120, relativo ao direito de escolha da instituição educativa mais 
apropriada a suas próprias convicções por parte dos responsáveis: “os pais, mães ou tutores dos 
estudantes  têm direito  a escolher  para seus filhos ou representados a  instituição  educativa cujo 
ideário responda a suas convicções filosóficas, éticas ou religiosas”.

De assunto de fórum íntimo a acalorada discussão política nos meios de comunicação, as questões 
religiosas ocupam um lugar de reflexão e convidam ao posicionamento. Mais uma vez, como já 
ocorrera  em  fins  do  século  XIX,  diferentes  grupos  sociais  emitem  opiniões.   Resta  saber  se 
aumentará o número de províncias argentinas a aderirem ao ensino religioso nas escolas públicas ou 
se, ao contrário, prevalecerá o respeito ao Estado laico, com a presença de espaços religiosos não-
oficiais ocupados por diferentes credos.
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