
36      

Doutora em Teologia Sistemática 
pela PUC-Rio e pós-doutora em 

Ciências da Religião pela UNICAP. 
Professora da Faculdade de São Bento 
do Rio de Janeiro, do Colégio de  

São Bento e do Colégio Teresiano - 
CAP/PUC-Rio • Brasil

francilaideronsi@
hotmail.com

Francilaide  
de Queiroz Ronsi

Au
la

 so
br

e 
o 

Ju
da

ís
m

o,
 co

m
 o

 Ju
de

u 
Ra

fa
el

 A
za

m
or

. F
ot

o 
ac

er
vo

 d
o 

Co
lé

gi
o 

Te
re

si
an

o

O diálogo  
inter-religioso no 
Colégio Teresiano1

El Colegio Teresiano -que profesa la fe católica- busca, a través de su carisma y de su propia 

identidad cristiana que los alumnos se sumerjan en el conocimiento de otras religiones, para 

que, así, sean capaces no solo de reconocer la riqueza de la pluralidad religiosa, sino también 

de vivenciar un diálogo interreligioso, sin interferencias de ningún tipo de discriminación. Para 

tal, los alumnos del nivel secundario reciben la visita de personas que profesan otras religiones 

- de dentro o fuera de la escuela - para hablar sobre sus tradiciones y su fe. 
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O reconhecimento da 
realidade religiosa nos 
convida a buscar for-

mas para que seja possibilita-
do o convívio harmonioso em 
nossa sociedade. Acreditamos 
que, para o diálogo fecundo 
e acolhedor com as demais 
religiões, é de extrema impor-
tância a contribuição de um 
caminho espiritual, enraizado 
na experiência de união com 
Deus, profundamente insepa-
rável do amor à humanidade. 
O que temos presenciado com 
o pluralismo religioso implica 
às tradições religiosas o re-
conhecimento da dignidade 
e do valor do diferente de si. 
Exige o respeito ao direito de 
ser diverso e assume a acolhi-
da como valor fundamental. 

Os principais desafios da re-
lação entre as religiões estão 
relacionados à questão da 
convivência e do diálogo entre 
as mesmas e à comum res-
ponsabilidade na superação 
da violência, de situações de 
injustiça e na construção de uma cultura de paz2. Es-
tabelece-se uma oportunidade para uma ‘comuni-
cação recíproca’, em ‘atitude de respeito e amizade’ 
como “conjunto de relações inter-religiosas, positi-
vas e construtivas, com pessoas e comunidades de 
outros credos para um conhecimento mútuo e um 
recíproco enriquecimento”3. No entanto, para esta 
comunicação, é preciso o desenvolvimento de sua 
autocompreensão nas tradições religiosas, para que 
sejam superadas atitudes de discriminação e intole-
rância e, ao mesmo tempo, uma apreciação positiva 
das mesmas em sua pluralidade e especificidade.

Embora as religiões se caracterizem por sua fun-
ção humanizante, é conhecida pelo mundo afora 
a ocorrência de grandes conflitos justificados 
por motivações de ordem religiosa. No entanto, 
a violência religiosa, também, se apresenta nas 
sutilezas do cotidiano da convivência das pessoas: 
presentes na linguagem, no comportamento e em 
diferentes maneiras de ridicularização da religião 
alheia. E parece ser muito mais comum no Brasil, 
pois, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, 
no país, é registrada uma denúncia por intolerân-
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cia religiosa a cada 15 horas. O 
Rio de Janeiro é o estado com 
maior número de denúncias4. 
Somos desafiados diante dessa 
constatação, assim como foi 
São Pedro Poveda, um homem 
sempre atento às necessidades 
de seu tempo, a dizer: ago-
ra é tempo de “ter e dar paz”: 
promover uma cultura da paz, 
da solidariedade e dos direitos 
humanos.

De certo, mesmo que a ligação 
entre a religião e a violência 
seja um fenômeno complexo, 
essa realidade provoca um 
grande desafio para o encon-
tro e o diálogo inter-religioso. 
Considerando que “a relação 
autêntica com o Absoluto 
como tal não é violenta sob 
nenhum aspecto, antes, pelo 
contrário, ela desperta a cora-
gem inabalável para produzir 
mais humanidade em todos os 
setores da vida”5. 

Esse é o contexto, esses são 
alguns dos desafios. Torna-se 

impossível não perceber que essa realidade, fora 
dos colégios, encontra-se em seu interior. Seja 
porque o aluno está convicto de sua pertença reli-
giosa diferente de seus colegas ou porque está, de 
alguma forma, influenciado por outra experiência 
de fé. O fato é que há uma diversidade religiosa 
muito grande no convívio escolar. Educar hoje, 
em um tempo marcado por grandes desafios, é 
estar atento, também, a essa realidade na vida dos 
alunos, é não desconsiderar sua vivência religiosa 
e de fé, e até mesmo a ausência delas.

A diversidade religiosa  
 presente no Colégio Teresiano

Em um colégio católico, esse contexto e seus de-
safios estão presentes, provocando a comunidade 
educativa em sua missão. No entanto, a partir da 
identidade cristã que o constitui e do seu com-
promisso evangelizador, o colégio é convidado a 
desenvolver uma escuta atenta e acolhedora, e a 
promover o diálogo fraterno. Diante dessa reali-
dade, estamos convencidos de que “a verdadeira 
abertura implica conservar-se firme nas próprias con-
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vicções mais profundas, com uma identidade clara e 
feliz, mas ‘disponível para compreender as do outro’ 
e ‘sabendo que o diálogo pode enriquecer a ambos’”6.

E aqui está a importância para o melhor desenvol-
vimento do diálogo inter-religioso em um colégio 
católico: aprofundar, por meio de sua identidade 
e carisma, a experiência de encontro com Deus; 
descobrir-se e assumir no encontro com outros 
religiosos como imagem de Deus, ou seja, que 
está destinado a articular igualdade e diferença, na 
busca da harmonia. Procuramos, então, a partir da 
nossa identidade cristã e do carisma Teresiano, pro-
por um mergulho e aprofundamento da fé capaz 
de reconhecer a riqueza da pluralidade religiosa.
O colégio Teresiano tem como proposta evangeliza-
dora, ser um ‘colégio em pastoral’, “em que seja pos-
sível realizar uma experiência de Deus, desenvolver 
a consciência eclesial, o serviço à comunidade, o 
diálogo inter-religioso e o compromisso social”7. 
Assim, impulsionados por uma ação evangeliza-
dora que permeia todas as propostas pedagógicas 
do colégio, estamos certos de que, “longe de se con-
traporem, a evangelização e o diálogo inter-religioso 
apoiam-se e alimentam-se reciprocamente”8, dando 
sentido à sua missão.

Acreditamos que o mútuo reconhecimento da 
singularidade e das características próprias de cada 
tradição religiosa é condição indispensável para o 
diálogo inter-religioso. Além disso, cremos que a 
experiência de profundidade realizada pelos fiéis 

das diferentes tradições religiosas fundamenta a 
abertura ao diálogo que supera as diferenças e 
remete à preocupação com a melhoria o progres-
so da humanidade. Partindo da nossa identidade, 
proporcionando uma vivência religiosa aos nossos 
alunos, ajudando-os a comunicarem todo o bem 
que dela emana, tornam-se portadores de uma 
comunicação autêntica de verdade e de beleza, e 
de uma maior sensibilidade diante das necessida-
des dos outros9.

A partir de um encontro aberto e acolhedor, os 
preconceitos e as barreiras são quebrados, fazendo 
emergir o reconhecimento do que há de único e 
irrevogável em cada tradição religiosa. Os alunos se 
descobrem protagonistas de uma nova realidade. 
São capazes de contribuir para uma sociedade mais 
humana, justa, solidária e cheia de fé, coibindo uma 
cultura marcada por preconceitos e intolerâncias 
religiosas. Os nossos alunos, a partir dessa identi-
dade, aprofundada e experienciada no cotidiano 
escolar, são capazes de reconhecer e valorizar a 
diversidade religiosa.

O encontro e o diálogo inter-religioso 

No Ensino Médio, os alunos são conduzidos ao 
interior do cristianismo e, a partir desse mergulho, 
partem para conhecer outras tradições religio-
sas. O conteúdo é trabalhado com o objetivo de 
apresentar a essência da experiência cristã e das 
demais religiões, por meio do que lhe é mais caro, 
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A partir dos conteúdos, das 
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religiosos; além de 
superarem preconceitos  
e de construírem pontes  

de afeto, por meio da 
acolhida e do diálogo.

sua mística. Partindo dessa premissa, quando 
estudamos outras tradições religiosas, eles têm 
a oportunidade de ouvir do próprio religioso as 
narrativas sobre a sua religião e fé; para esse mo-
mento, são convidados professores, funcionários 
e pessoas de fora do colégio, que sejam oriundas 
de outras tradições.

Não são raros os momentos 
em que os nossos alunos são 
surpreendidos por um colega 
de turma que deseja relatar sua 
experiência religiosa. Sentindo-
se acolhido, ele se coloca dispo-
nível para apresentar sua reli-
gião, partindo de sua realidade 
de vida. Torna-se um momento 
muito significativo para a turma, 
uma oportunidade de encontro 
e de descobertas, a partir de um 
fecundo diálogo, em atitude de 
respeito e amizade, de apren-
dizado com o que o outro é 
capaz de dar, concretizando o 
carisma povedano, que ensina: 
“deve-se procurar fazer com que 
cada pessoa dê tudo de bom que 
puder dar de si”.

A partir dos conteúdos, das partilhas dos represen-
tantes de cada religião sobre a sua tradição, e da 
identidade cristã católica que permeia o colégio, os 
nossos alunos têm a oportunidade de descobrirem-
se também religiosos; além de superarem precon-
ceitos e de construírem pontes de afeto, por meio 

da acolhida e do diálogo. Em 
um tempo marcado por antigas 
e novas fronteiras, somos con-
vidados a promover uma nova 
relação interpessoal, por meio 
do encontro, do diálogo e da 
acolhida, a reconhecer a presen-
ça do Espírito de Deus atuando 
em todo este mundo. Pois é cer-
to que nos enriquecemos com 
a ajuda e partilha de pessoas 
que possuem a nossa mesma 
fé, como também por pessoas 
de outras tradições religiosas, 
pessoas de boa vontade que 
trabalham na construção de um 
mundo mais humano e justo. 

Diante de um contexto ricamen-
te plural, estamos convictos de 
que o encontro e o diálogo com 
pessoas de diferentes tradições 
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g O CINEMA LATINO-
AMERICANO NAS ESCOLAS 
DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Hoje esse cinema considera como principal cenário de 
encontro e reflexão a REDE KINO, Rede Latino-Ameri-

cana de Educação, Cinema e Audiovisual, que comemora 
seus dez anos1. Fazendo uma leitura panorâmica, podemos 
afirmar que “alguns cinemas” habitam “algumas escolas” 
desde pouco depois da sua chegada em 1896, mas sua 
presença começou a se sistematizar fundamentalmente 
em 1936, quando é criado o INCE, Instituto Nacional de 
Cinema Educativo por Roquete Pinto que comprometerá 
o cineasta mineiro Humberto Mauro numa produção de 
filmes pedagógicos fortemente dirigidos pelo currículo 
escolar. Nos anos 60/70 com o PLAN DENI (de niños, de 
crianças), a América Latina abraça projetos de introdução 
do cinema nas escolas como política de preservação moral 
e ética das crianças e jovens fundamentalmente. No Brasil, 
o CINEDUC foi criado como representante desse movimento 
e existe até hoje, junto de fortes ações que integram as 
universidades com a educação básica. 

Em 2014, foi sancionada a lei 130062 que obriga as escolas 
a exibir duas horas de cinema nacional por mês como car-
ga curricular complementar. Essa lei cria condições para 
que o cinema chegue efetivamente a todas as escolas do 
país, mas, segundo o último senso, quase 40% não teriam 
Internet, banda larga e nem sequer aparelhos de projeção 
(DVD, Datashow, som, climatização). 

Na proposta de regulamentação da lei apresentada ao 
Conselho Nacional de Educação em 2016 (por represen-
tantes do MEC, do MinC e da sociedade civil), identificamos 
a necessidade de aparelhar com infraestrutura e equipa-
mentos as escolas junto de uma consistente formação de 
professores. Seria criado um Acervo Audiovisual Escolar 
Livre, composto a partir de uma chamada a cineastas, 
instituições de cinema (ANCINE, cinematecas, museus 
de imagem e som) e colecionadores, para a elaboração 
progressiva e colaborativa de uma plataforma digital/
analógica. Ela resultaria de uma seleção de filmes, definida 
por especialistas das áreas de cinema e educação, e visaria 
contemplar os mais diversos gêneros (ficção, documentário, 
musical, experimental, animação, expandido), formatos 
(curta, média e longa metragens) e épocas. 

1 Para melhor conhecer o Colégio Teresiano - CAP/PUC-Rio, acessar 
o site: http://www.teresiano.g12.br/

2 Segundo Hans Küng: “não haverá paz no mundo sem uma paz 
entre as religiões”. Cf. KÜNG, H. Projeto de ética mundial. Uma moral 
ecumênica em vista da sobrevivência humana. São Paulo: Paulinas, 
1992, p. 108. 

3 PONTIFÍCIO CONSELHO PARA O DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO. 
Diálogo e Anúncio. São Paulo: Paulinas, 1996, nº. 9.

4 Cf.http://www.mdh.gov.br/sobre/participacao-social/cnrdr/
pdfs/relatorio-de-intolerancia-e-violencia-religiosa-rivir-2015/view. 
Acesso em 14/04/2018.

5 SCHILLEBEECK. E. Religião e violência. Concilium, nº. 272. 1997. 4, 
p. 171.

6 PAPA FRANCISCO. Exortação Apostólica Evangelli Gaudium. São 
Paulo: Paulinas, 2013. nº. 251.

7 Educar em tempos difíceis. Proposta Socioeducativa da 
Instituição Teresiana na América Latina. Instituição Teresiana. 
América Latina, 2009. p. 44.

8 PAPA FRANCISCO, Op. Cit. nº. 251.

9  Cf. Idem, nº. 9

religiosas tornam-se essenciais para a vivência dos 
valores evangélicos em um colégio católico. Segun-
do São Pedro Poveda, deve-se cultivar “vivas as raí-
zes que nos convocam e interpelam a responder aos 
desafios do presente com audácia evangelizadora e 
consciência eclesial”. Assim, quanto mais profundas 
as raízes, mais criativas as capacidades de diálogo 
e de acolhida fraterna. Compreendemos que, no 
mundo de hoje, ser religioso é descobrir-se inter-
religioso. No entanto, faz-se necessário manter e 
aprofundar o compromisso religioso único que nos 
é próprio, recuperando a experiência de profundo 
encontro com Deus para um sincero e fecundo 
diálogo inter-religioso.    
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