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Resumo:  
Vinculado ao projeto “História das instituições educacionais e seus acervos escolares na 

cidade de Osório – RS”, este trabalho pretende abordar o tema ensino religioso em uma 

escola pública laica: o caso da Escola Estadual de Ensino Fundamental General Osório. Na 

Constituição Federal consta a obrigatoriedade do ensino religioso na escola, enquanto o 

Estado subvenciona-a e delega às escolas públicas a tarefa de buscar diferentes entidades 

religiosas a fim de definir conteúdos e estabelecer normas para admitir professores. Diante 

disso, o presente relato tem como intuito descrever como ocorreu a quebra do Estado Laico, 

uma vez que quando uma escola Estadual sofre interferências religiosas ela acaba ferindo a 

constituição e, na Escola General Osório, tal interferência é predominantemente Católica. 

Salienta-se que em 2012 fez-se uma busca no acervo escolar da referida instituição em 

razão dessa ser a escola mais antiga do município, com intuito de valorizar sua história, que 

até então tinha recebido pouco destaque. Em 2013, o projeto consistiu-se em uma pesquisa 

documental, através de fontes escritas e iconográficas, extraídas da imprensa da cidade – 

em que foram digitalizados e catalogadas 362 imagens do período que compreende da 

década de 1920 até a atualidade. Buscou-se formar um referencial teórico-metodológico que 

possibilitasse a compreensão de algumas categorias fundamentais para a análise proposta, 

sendo elas Educação no Estado Laico e Predominância da Igreja Católica no Ensino 

Religioso onde se usou Fischmann (2012), Consequências da Religião no Âmbito Escolar 

usado Bakunin (2002) e Fichmann (2012), Ética Laica e Ética Religiosa onde utilizou-se 

Cunha (2009). Por meio das fotografias catalogadas em 2013 foi possível analisar que a 

Escola General Osório atualmente sofre grande influência da Igreja Católica, sendo que ela 

já teve eventos religiosos realizados na Igreja Matriz da cidade, ferindo a laicidade do 

Estado. Independente de a região ser de maioria católica, a escola é um espaço público, 

portanto deve estar preparada para receber quaisquer pessoas com o devido respeito. 

Assim a escola citada anteriormente acaba por desrespeitar o Estado Laico, tendo por vezes 

práticas escolares oriundas da Igreja católica e possuindo uma abordagem da matéria 

curricular de ensino religioso com grande predominância católica.  


