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A todos aqueles e aquelas cuja intolerância tirou-lhes o direito à vida, 

por serem o que foram...  

A todos aqueles e aquelas que são intolerados e intoleradas por sua 

origem, etnia, gênero, orientação sexual, religião, concepção e 

posicionamento político... 

A todos aqueles e aquelas que são alvos de discursos de ódio e práticas 

intolerantes... 

A todos aqueles e aquelas que tiveram seu direito de viver roubado 

pela intolerância que mata... 

A todos aqueles e aquelas que têm seu direito de viver roubado pela 

não aceitação das diferenças, do diverso, do plural... 

A todos aqueles e aquelas que diariamente sofrem com as 

consequências de uma sociedade ainda intolerante. Aos intolerados e 

intoleradas do mundo e aos que com eles e elas “sofrem e lutam”. 



6 
 

AGRADECIMENTOS 

 

      “Ubuntu” é uma palavra de origem africana que não é traduzida literalmente, mas 

que se refere à essência do ser humano e a forma como se comporta socialmente, 

estando relacionada aos princípios de generosidade, solidariedade, compaixão com 

o Outro e desejo sincero de felicidade e harmonia entre os homens. É um conceito 

que exprime a idéia de humanidade com os outros e consciência da relação entre o 

indivíduo e a comunidade. Ubuntu é um princípio filosófico baseado nas seguintes 

sentenças: “Uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas”; "A minha 

humanidade está inextricavelmente ligada à sua humanidade". Ubuntu, de maneira 

geral, significa: “Sou quem sou, pelo que nós somos”.     

      Parto desde princípio, ubuntu, para aqui agradecer a todas e todos que fizeram 

parte deste trabalho científico, da minha formação acadêmica e pessoal, de mais 

uma etapa da minha vida. Tudo o que eu sou e o que construí tem uma parte, uma 

influência, uma referência daquelas e daqueles com quem andei junto. Sem dúvidas, 

“sou quem sou pelo que nós somos”. 

“O que eu sou, eu sou em par... Não cheguei sozinho...“                                                        

Lenine e Carlos Posada 

Ao meus pais, pelo dom da vida!                                                                           

Ao meu pai, pelo amor e companheirismo de sempre;  

À minha mãe, pelo amor e apoio de sempre;   

À minha orientadora, Profª. Drª. Roseli Fischmann, que tem me acompanhado 

durante toda minha trajetória acadêmica com atenção, entusiasmo e confiança; 

À professora Zeila de Brito Fabri Demartini pelas contribuições na banca de 
qualificação; 
 
Ao professor Roger Marchesini de Quadros Souza, pela leitura atenta e 
contribuições sempre comprometidas com as classes populares;  
 
Ao professor Rômulo Pereira Nascimento, por aceitar prontamente o convite para a 
banca de defesa;      
 
À todo corpo docente do PPGE da UMESP, pelos saberes compartilhados; 

A CAPES, (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que  



7 
 

apoiou financeiramente este estudo.   

Aos meus eternos e eternas mestres, professores e professoras da graduação, do 

curso de pedagogia da UMESP; 

Ao meu grande mestre Prof. Edson Fasano, a quem carinhosamente tenho chamado 

de “pai acadêmico”, pelo constante acompanhamento de minha trajetória acadêmica 

e pessoal, pelo apoio, incentivo, confiança e troca;  

À Profª. Marta Regina Paulo da Silva pela troca, saberes compartilhados e amizade; 

Ao Erick Amoedo Ferreira, por fazer parte da minha história e dessa trajetória; 

À Vera Lúcia de Souza Amoedo Ferreira, Edson Ferreira e Thaís Amoedo Ferreira 

por participarem da minha história;  

Aos amigos e amigas metodistas, que contribuíram para que eu ressignificasse 

minhas concepções acerca da espiritualidade;  

À Andréia Fernandes, amiga para todas as horas, exemplo e referência para mim;  

Ao amigo Glauco Fernando Silva Santos, amigo com quem compartilho construções 

e aprendizados acadêmicos e informais desde a graduação;  

Aos meus amigos e amigas: Alexandre Vieira, Beatriz Borges Brambilla, Daniel 

Souza, Iara Rodrigues, Eliane Chagas, Silvia Helena Passarelli, Beatriz Costa 

Morelli, Neri Silvestre, Renata Damico; Carla Bernardes;  

Aos colegas de mestrado: Claudia Cezar, Marciano do Prado, Vera Luci, Luiz 

Prates, Téo Garfunkel, Jonas Marcelo, Leandro Pinheiro, Rafael Dutra; 

À Priscila Vieira Roger por todo auxílio, apoio e amizade;  

A todas e todos vocês, minha gratidão! 

Namastê!                                                                                                                                         

("O Deus que habita em mim, saúda o Deus que há em você”). 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

“(...) Sem ela é impossível um trabalho pedagógico sério, sem ela é 

inviável uma experiência democracia autêntica, sem ela a prática 

educativa progressista se desdiz. A tolerância não é, porém, a 

posição irresponsável de quem faz o jogo do faz de conta. Ser 

tolerante não é ser conivente com o intolerável, não é acobertar o 

desrespeito, não é amaciar o agressor, disfarçá-lo. A tolerância é a 

virtude que nos ensina a conviver com o diferente. A aprender com 

o diferente, a respeitar o diferente. (...) Tolerância é virtude. Por 

isso mesmo se a vivo devo vivê-la como algo que assumo. Como 

algo que me faz coerente, primeiro, com o ser histórico, inconcluso 

que estou sendo, segundo, com minha opção político-democrática. 

Não vejo como possamos ser democráticos sem experimentar, como 

princípio fundamental, a tolerância, a convivência com o diferente. 

(...) Ninguém aprende tolerância num clima de irresponsabilidade, 

como nele não se faz democracia. O ato de tolerar implica o clima 

de estabelecimento de limites, de princípios a ser respeitados. Por 

isso afirmei antes que a tolerância não é conivência com o 

intolerável. Sob regime autoritário, em que a autoridade se 

exacerba ou sob regime licencioso, em que a liberdade não se 

limita, dificilmente aprendemos a tolerância. A tolerância requer 

respeito, disciplina, ética. O autoritário, empapado de preconceito 

de sexo, de classe, de raça, jamais pode, antes de vencer seus 

preconceitos, ser tolerante.” 

Paulo Freire 

Professora, sim; Tia, não. Cartas a quem ousa ensinar. 1993 

 

 

“Nós somos tão diferentes que tivemos que criar o valor da 

igualdade. E sem tolerância não se faz isso, quer dizer, tolerância 

enquanto essa capacidade que a gente tem e que inclusive cria. 

Ninguém é tolerante porque nasceu tolerante. A gente se torna 

tolerante ou a gente se torna intolerante. Daí a possibilidade 

pedagógica para trabalhar a tolerância.” 

 Paulo Freire 

A Tolerância na Educação  

Rio de Janeiro, IFCS, 12/09/1994 
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RESUMO 

A presente pesquisa busca estudar o termo “tolerância”, levantando suas matrizes 

teóricas: filosóficas e históricas, bem como aspectos políticos ligados ao tema, e 

suas relações com a educação. A promulgação da Declaração Mundial dos 

Princípios sobre a Tolerância, pela Conferência Geral da UNESCO (a partir de 

determinação da Assembleia Geral da ONU, de 1992) ocorreu em novembro de 

1995, sendo concomitante com o início da elaboração do documento Pluralidade 

Cultural dos PCNs. Assim, além da relevância da tolerância no campo educacional, 

há uma dimensão histórica de possível impacto da política internacional sobre uma 

política educacional, que merece ser investigada. Trata-se de pesquisa qualitativa, 

com base documental e bibliográfica. Há uma relevância política do tema, uma vez 

que o mesmo foi proposto por uma agência da ONU do porte da UNESCO, 

considerando a negação que até então historicamente se fazia do racismo e da 

discriminação étnica e religiosa nos documentos públicos ligados à escola brasileira, 

por exemplo. 

 

Palavras-chaves: Tolerância; Educação; Direitos Humanos;  
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ABSTRACT 

The aim of the following research is to study the term “tolerance”, raising its 

theoretical roots: philosophical and historical, as well as political aspects connected 

to the subject, and its relations to education. The Declaration of Principles on 

Tolerance by the General Conference of UNESCO (since the determination of the 

General Assembly of the United Nations in 1992) adopted on November 1995 was 

concomitant with the preparation of the document Pluralidade Cultural dos PCNs. 

Thus, besides the relevance of tolerance in the field of education there is a historical 

dimension of possible impact of the foreign policy over an education policy that 

should be investigated. This is a qualitative research with documental and 

bibliographical basis. There is a political relevance involving the subject since its 

proposition by an agency of the United Nations as important as UNESCO, 

considering the historical denial of racism and ethnical and religious discrimination 

practiced until now in public documents regarding the Brazilian educational system, 

for instance. 

KEYWORDS – Tolerance; Education; Human Rights; 
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INTRODUÇÃO  

 

“A experiência é o que nos passa, ou o que nos 
acontece, ou o que nos toca. Não o que se passa, 
ou o que acontece, ou o que toca. Mas o que nos 
passa, o que nos acontece ou nos toca. A cada 
dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo 
tempo, quase nada nos passa. Dir-se-ia que tudo 
o que se passa está organizado para que nada 
nos passe.” Jorge Larrosa Bondía, 2004, p. 154. 

 

Partindo do pressuposto de que enquanto seres humanos somos seres 

históricos, sociais e culturais, com concepções, valores, conhecimentos, conceitos e 

preconceitos, posicionamentos ideológicos e políticos, ao falarmos nunca somos 

neutros, mas carregamos em nosso discurso o ponto de vista do período histórico, 

da sociedade, cultura e classe social nas quais estamos inseridos, pois 

Todo símbolo (e valores e conhecimento o são) está marcado pela 

relatividade, ou seja, só ganha sentido em relação a um determinado 

grupo social, situado em determinado lugar e inserido em determinado 

tempo histórico. Assim, está na dependência de sua externalidade e 

não pode ser examinado em si mesmo, isolado de sua gênese. 

(CORTELLA, 2011, p. 41) 

Por sermos esses seres históricos, sociais e culturais, nossa visão e 

concepção nunca é neutra, é sempre um ponto de vista sobre determinado contexto 

ou objeto, portanto, “todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como 

alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de mundo.” 

(BOFF, 1998, p.9).           

Ao pesquisar e dissertar sobre tolerância e educação, e a relação entre 

ambas, falo de um ponto de vista, e minha vista é a de um ponto, um ponto que é 

agora revisitado por mim mesma, quando em um exercício de autorreflexão percebo 

que minha relação com o tema de pesquisa antecede a presente dissertação.     

Procuro-me no passado e “outrem me vejo”; não encontro a que fui, 

encontro alguém que a que sou vai reconstruindo, com a marca do 

presente. Na lembrança, o passado se torna presente e se transfigura, 
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contaminado pelo aqui e agora. Esforço-me por recuperá-lo tal como 

realmente e objetivamente foi, deve ter sido (lembro Proust e a sua 

madeleine, que ressuscitou tão plenamente o passado), mas não 

posso separar o passado do presente, e o que encontro é sempre o 

meu pensamento atual sobre o passado, é o presente projetado sobre 

o passado.(...) A reconstrução do meu passado é seletiva: faço-a a 

partir do presente, pois é este que me aponta o que é importante e o 

que não é; não descrevo, pois; interpreto. (SOARES, 2001, p. 37) 

Assim, revisitando-me em minha relação com a temática tolerância e 

educação, releio e reinterpreto meu passado influenciada pelo que agora sou, pelo 

meu presente, que me permite reinterpretar minha trajetória pessoal com outros 

olhos, olhos mais “maduros” que outrora, pois agora não há somente um olhar 

pessoal e íntimo que retorna a mim mesma, mas também um olhar amadurecido 

pela trajetória acadêmica e pelo percurso de pesquisa, que se inicia com a presente 

dissertação. É com esse olhar que percebo que o ponto do qual falo é o ponto de 

quem, desde a tenra idade conviveu com a pluralidade religiosa, vivenciando a 

diversidade de concepções religiosas distintas, ainda quando criança.  

Nas séries iniciais do ensino fundamental, mesmo pertencendo a uma família 

católica, fui matriculada em um colégio protestante dada a pouca distância física 

entre o colégio e a minha casa, e os princípios cristãos da escola, a grosso modo, 

em comum com os da família. Concomitantemente, fui inscrita no programa de 

catecismo da igreja católica. Se pela manhã, nas aulas de catecismo, cantarolava 

cantigas que faziam referência ao domingo como dia de adoração, na parte da tarde 

eu preenchia cruzadinhas que exigiam “sábado” como resposta ao dia da semana 

reservado para o descanso. Se pela manhã eu escutava as histórias de pessoas 

exemplares que foram canonizadas e se tornaram santos ou santas, à tarde era-me 

ensinado que somente um deus deveria ser adorado. Se pela manhã eu rezava, à 

tarde, eu orava. Assim, mesmo que em um movimento um tanto quanto complexo 

para uma criança, fui aprendendo a lidar com os diferentes modos de expressões da 

fé e das religiões, questionando-as e respeitando-as em suas diferenças, e extraindo 

das parábolas religiosas a melhor “lição” que todas elas me ensinaram: o olhar 

cauteloso para o próximo. Essa “lição” sempre me encantou. 
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Passado alguns anos, já na adolescência, em razão do caráter proselitista do 

colégio, me converti à religião do mesmo, participando da comunidade religiosa por 

quatro anos. A necessidade e desafio naquele momento era fazer com que as 

minhas novas concepções religiosas, não interferissem negativamente no convívio 

familiar, e assim aconteceu. A vivência e diálogo com doutrinas religiosas distintas 

me possibilitaram: aprender a tolerar concepções diferentes das minhas, aprender a 

conviver com a diversidade, abertura para ouvir o que até então era-me 

desconhecido, e conviver respeitosamente com as diferenças, mesmo que em 

alguns momentos elas pudessem ser incômodas. Esse contexto de convívio com a 

diversidade religiosa foi vivenciado durante toda a minha trajetória escolar, e se 

estendeu ao período universitário, uma vez que ingressei em uma universidade 

também confessional.         

            

 Na graduação, no curso de licenciatura em pedagogia, o processo de 

aprendizagem foi um intenso processo de descoberta, transformação e 

encantamento, tanto acadêmico quanto pessoal. O paradigma de que a pedagogia 

se restringia às práticas e metodologias relacionadas ao “cuidar” de crianças 

pequenas foi sendo desconstruído, e foi dando lugar à construção de conhecimentos 

teóricos e críticos, articulados pela proposta do curso de fomentar nos discentes um 

olhar atento as discussões pertinente à classe social, questões étnico-raciais, 

questões de gênero, entre outros. Desconstruiu-se a ideia estereotipada da docência 

representada pela “tia” piegas, romântica e ingênua, e compreendeu-se o papel 

crítico, político, social e pedagógico da docência. Consequentemente a este 

processo de construção crítica do conhecimento acadêmico emergiram 

questionamentos e inquietações com as doutrinas religiosas que culminaram no meu 

desligamento da comunidade religiosa que frequentava.  

Entretanto, educação e religião se entrecruzavam novamente na minha 

trajetória, desta vez com o conhecimento científico mediando essas temáticas, pois 

no segundo ano do curso de pedagogia, tive a oportunidade de pesquisar as 

relações entre educação e religião através do Projeto de Pesquisa: “Educação, 

religião e laicidade do estado em grupos de pesquisa do Diretório do CNPq (Região 

Sudeste): relações teóricas com a pesquisa em educação e a pesquisa em 
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educação em/para direitos humanos”; projeto de iniciação científica desenvolvido 

com bolsa do CNPq na modalidade quota ao pesquisador, integrado ao PIBIC. 

O privilégio de iniciar minha trajetória de pesquisadora, ainda na graduação, 

tendo contato com objetos de pesquisa que até então só me eram familiares no 

âmbito privado, trouxe encantamento e alimentou minha curiosidade epistemológica 

pela temática, na tentativa de melhor compreender as tensões e possibilidades do 

assunto. Através do levantamento bibliográfico da iniciação científica, entre os textos 

referentes à laicidade do estado, religião e educação, me deparei com o termo 

tolerância, no artigo “Educação, Direitos Humanos, Tolerância e Paz” da Profª. Drª. 

Roseli Fischmann, orientadora tanto desta dissertação, como da minha pesquisa de 

iniciação científica naquele momento, e assim as inquietações com o termo 

permitiram dar continuidade à pesquisa no trabalho de conclusão de curso, desta 

vez, abordando as relações entre tolerância e educação, sob o título: “Declaração 

Mundial de Princípios sobre a Tolerância e Educação: Um estudo introdutório”.  

 Ciente das poucas pesquisas relacionadas à tolerância, e principalmente de 

sua relação com a educação, tendo consciência de que seria necessário maior 

aprofundamento do tema, e objetivando dar continuidade à minha formação pessoal 

e profissional enquanto docente e pesquisadora, opto por ingressar no programa de 

pós-graduação stricto sensu, mestrado em educação.  

Acreditando que a “educação tem sentido unicamente como educação dirigida 

a uma auto-reflexão crítica” (ADORNO, 1995, p. 121) e que ”desbarbarizar tornou-se 

a questão mais urgente da educação hoje em dia.” (ADORNO,1995, p. 119 121) 

definiu-se que o estudo do conceito tolerância seria analisado no documento 

Pluralidade Cultural, dos Parâmetros Curriculares Nacionais.   

Sendo assim, esta dissertação, intitulada: “Tolerância: fundamentos, visão 

internacional e impactos na educação” objetiva analisar as origens históricas e 

filosóficas do conceito tolerância e a sua relação com a educação, com exemplos de 

como um documento internacional do campo dos direitos humanos pode impactar 

políticas públicas nacionais de educação.  

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa, com base 

documental e bibliográfica. 
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A presente dissertação está estruturada em três partes. Inicialmente, no 

primeiro capítulo, Tolerância: Matrizes histórico-filosóficas do conceito, busca-se 

fazer uma breve recapitulação da historicidade do conceito tolerância, a fim de 

melhor compreender o sentido dado ao termo que será utilizado para as posteriores 

análises.  

O segundo capítulo, Tolerância Ressignificada, apresenta a ressignificação da 

tolerância a partir da retomada do debate do conceito pela perspectiva latino-

americana, fomentada pelas discussões do final do século XX, bem como discuti a 

inserção da tolerância nos documentos internacionais referentes aos direitos 

humanos. 

O terceiro capítulo, Tolerância e Educação, apresentada as relações da 

tolerância com a educação, destacando a contribuição de documentos internacionais 

para a discussão do educar para tolerância, bem como suas influências sobre as 

políticas públicas nacionais voltadas para os direitos humanos e a educação para a 

paz.     

Por fim, apresentando as considerações finais, cientes de que o término de 

um processo de pesquisa não apresenta necessariamente conclusões, mas nos 

remete a novas inquietações e consequentemente novas investigações, dando 

continuidade à construção de saberes em prol do avanço científico e educacional.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2. MATRIZES HISTÓRICO-FILOSÓFICAS DO CONCEITO TOLERÂNCIA 

 Ao que tudo indica falar sobre tolerância não é uma tarefa fácil. Nunca foi, não 

é, mas a constante e necessária insistência histórica faz com que acreditemos ser 

possível falar sobre tolerância com mais tranquilidade e aceitação em tempos 

futuros. Concordando com a pontuação de Andrade (2009), o termo sofre uma 

injusta rechaça.  

Assim como outrora, a recusa do termo é proporcional ao crescimento de 

atitudes referentes a seu antônimo, a intolerância. Há a recusa do termo, 

considerando-o pouco suficiente para o enfrentamento das questões emergentes, 

entretanto presencia-se a cada dia o aumento da intolerância, quer seja religiosa, 

sexual, étnica, racial, referente a gênero, referente à nacionalidade.  

Enfrenta-se a não aceitação do diverso, a não aceitação do que é 

ideologicamente tido como padrão. Ao que parece, o que estamos vivenciando são 

as diversas formas de preconceito e intolerância, em diferentes níveis, contra 

qualquer pessoal que não se enquadre nos padrões eurocêntricos: branco, cristão, 

heterossexual, magro, classe média, escolarizado e inserido na lógica de consumo.  

A palavra tolerância é um termo originário do latim “tolerare”, que significa 

“suportar”, "aceitar". É o ato de ser gentil ou neutro com aquilo que não se quer, ou 

então que não se pode impedir. É o reconhecimento de que algo ou alguém tem o 

direito de existir independentemente de minhas crenças ou valores pessoais. Assim, 

o sentido da tolerância é “conhecer o outro, todos os outros, que vivem de forma 

distinta daquela que conhecemos.” (FISCHMANN, 2001, p.70), é valorizar a 

diversidade e buscar uma convivência respeitosa resolvendo os problemas 

originários das diferenças de forma dialógica.  

A fim de melhor compreender o conceito do termo tolerância, faz-se 

necessário uma reconstrução histórica, partindo da premissa de que a tolerância não 

é uma atitude primeira, mas uma antítese à intolerância. A tolerância é a luta pelo 

direito à diferença, e uma atitude de enfrentamento ao ódio contra a diversidade. A 

tolerância é o direito à existência, o direito à vida, sendo quem se é. (ANDRADE, 

2009, p.28) É este o sentido histórico do termo, é este o sentido que se encontra nas 

raízes e origem do surgimento do termo tolerância. 
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2.1 Da intolerância à tolerância 

Ao constatar-se que a tolerância advém da luta contra intolerância, somos 

convidados a adentrar a história e conhecer as origens da intolerância, que se inicia 

na Idade Média, com o cristianismo medieval.  

Segundo Cardoso (2003), o imperador romano Constantino, no século IV, 

legalizou o cristianismo e o transformou na religião oficial do império. Para sua 

manutenção e expansão a igreja iniciou um movimento conservador, onde o 

discurso de liberdade e igualdade dava lugar ao discurso de graça e salvação. De 

um lado a igreja reafirmava os poderes do Estado, pregando a obediência, do outro, 

o Estado eliminava a heterodoxia, e assim “estava aberto o caminho para a grande 

aliança entre a Igreja e o poder secular na Idade Média, base da intolerância 

religiosa.” (CARDOSO, 2003, p.25)   

  

Já no final do século IV, a Igreja aceitava punir os cristãos heterodoxos, e 

aprovava as perseguições do governo secular contra outras crenças. No 

início do século V, começou a ser construído o arcabouço ideológico para 

justificar a intolerância e as perseguições. Algumas parábolas do 

evangelho, como a da “separação do joio do trigo”, passaram a receber 

interpretação condizente com a ideologia da Igreja nesse momento 

histórico. (CARDOSO, 2003, p. 25)  

 

Considerava-se o cristianismo como verdade única, justificando-se assim a 

perseguição aos ímpios, aqueles que não compartilhavam da mesma fé. Essa era a 

perseguição considerada justa, enquanto a perseguição dos ímpios contra os 

cristãos era a perseguição injusta. (CARDOSO, 2003) Deu-se aqui, o início histórico 

da intolerância religiosa europeia. 

Ainda segundo Cardoso (2003), no século V ainda havia separação entre a 

Igreja e o poder secular, o que permitia que a Igreja não fosse culpabilizada pelas 

mortes decorrentes das perseguições, uma vez que estas estavam sob 

responsabilidade do Império. Entretanto com o crescimento do cristianismo, no 

século VIII a sociedade europeia torna-se teocrática, com a Igreja no poder. Neste 

momento, o poder do Estado e da Igreja tornam-se um só, política e religião estão 

ligados naquele momento. “Como se vê, a intolerância religiosa na Idade Média 
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estava entrelaçada a questões políticas que lhe davam mais do que apenas 

sustentação ideológica.” (CARDOSO, 2003, p. 26) 

A partir disso, pode-se considerar que a Inquisição e as Cruzadas foram o 

ápice da intolerância na Idade Média. No século X, os interesses políticos, 

financeiros e especificamente expansionistas da Igreja, encontravam respaldo nas 

justificativas religiosas para o terror e violência das ações das Cruzadas.  

Em relação à Inquisição, para Cardoso (2003) ela foi a institucionalização da 

repressão, pois desde o século XI foram introduzidas nos códigos civis europeus, 

leis específicas contra os heréticos, contendo prisão, confisco de bens e pena de 

morte em fogueiras para os que se opusessem às doutrinas da Igreja. Leis 

canônicas e civis se entrecruzavam. Ainda aqui, no século XIII, a Igreja cria o 

Tribunal do Santo Ofício, instituição que identificaria e perseguiria os hereges. 

Cardoso (2003) aponta este momento como a legalização da intolerância.  

A Idade Média traz ainda os primórdios do pensamento liberal, que estão 

relacionados às práticas econômicas da burguesia e às idéias humanistas. Desde o 

século XI, a Europa já realizava grandes atividades comerciais. Visando maiores 

lucros, os comerciantes adotavam a liberdade como característica elementar, e 

dessa forma a ambição e o individualismo se tornaram comuns ao modo de vida da 

burguesia, sendo contrário aos dogmas da Igreja, apoiada pela nobreza feudal. 

(CARDOSO, 2003, p. 27)  

Após apoiar a monarquia, objetivando ampliar suas relações comerciais, a 

burguesia percebeu que o poder monárquico moderno atrapalharia a expansão da 

política liberal, e assim surgiram as revoluções burguesas, trazendo em seus ideais 

a tolerância religiosa e a liberdade de pensamento. (CARDOSO, 2003, p.27)  

Se a intolerância é “filha” do período medieval, a tolerância é “filha” da 

modernidade. (ANDRADE, 2009) E os primeiros ensaios de discussões relacionados 

à tolerância, tem início neste momento, como aponta ANDRADE (2009):   

A tolerância é filha da Modernidade. No entanto, talvez o termo 

Modernidade seja um dos mais complexos no campo das ciências humanas 

e sociais. Liberalismo político, mercantilismo econômico, ética individualista, 

subjetivismo epistemológico e racionalismo científico são alguns dos tantos 

termos que acompanham e definem esta época. O fato é que estes e outros 
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conjuntos de fenômenos e acontecimentos revolucionaram para sempre a 

história da humanidade. (ANDRADE, 2009, p. 29)  

 

Efetivamente, o cenário histórico era composto pelas grandes mudanças nas 

relações comerciais e surgimento da burguesia e proletariado, período de declínio 

do feudalismo e transição para o capitalismo. Questionamentos aos plenos poderes 

da Igreja, à monarquia absolutista e à centralização do poder pelo Estado, também 

marcaram esta época.   

Concomitante a este intenso processo de transformação, iniciava-se o 

humanismo renascentista, movimento intelectual que exerceria grande influência nos 

próximos séculos. Esse movimento seria uma das principais características do 

Renascimento, que valorizava as potencialidades humanas. 

Portanto, busca-se as raízes conceituais da intolerância na Antiguidade 

Clássica, Cristianismo Primitivo e Idade Média, mas a raiz conceitual da tolerância,    

“ aparece pela primeira vez de maneira mais explícita no pensamento ocidental 

durante os séculos XVII e XVIII, entremeado pelas reivindicações do Iluminismo. “ 

(ANDRADE, 2009, p. 29)  

 

Este período cheio de revoluções, reformas e inovações (a Renascença, a 

Reforma Protestante, a Revolução Industrial, a Nova Ciência e a Revolução 

Francesa), em última instância é um período de crise, de ruptura com a 

Tradição, com o saber revelado e com uma série de instituições que se 

viam desacreditadas após séculos e séculos de pleno domínio.  

(ANDRADE, 2009, p.29) 

 

O Renascimento, em síntese, é a ruptura das estruturas medievais. É o 

período de transformação da política, cultura, sociedade e a religião. Sua 

nomenclatura está relacionada a uma revalorização da antiguidade clássica, de sua 

cultura e filosofia, centradas nas ideias antropológicas e racionalistas, dando 

abertura para os ideários humanistas. O humanismo, por sua vez, ao valorizar o 

raciocínio lógico, a razão e as evidências empíricas, bem como a divulgação do 

conhecimento produzido, deu protagonismo ao estudo das línguas e das literaturas, 

e fomentou reformas universitárias.   
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Especificamente no âmbito da fé, o humanismo expressou-se pela 

interiorização e individualização da experiência religiosa. O primeiro aspecto 

referia-se à valorização da autenticidade e simplicidade da fé cristã, 

contrapondo-se à opulência do clero, ao formalismo vazio dos cultos, à 

exploração das imagens e relíquias. Já a individualização dizia respeito à 

liberdade de cada cristão em ler e interpretar racionalmente as Sagradas 

Escrituras sem a tutela da interpretação oficial da Igreja. (CARDOSO, 2003, 

p.28)   

 

Sobre este período, Cardoso (2003) destaca que enquanto os humanistas 

defendiam as ideias de liberdade e potencialidade humana, a Igreja se via 

ameaçada e acirrava as doutrinas medievais. A extrema divergência entre os 

intelectuais humanistas, e os teólogos tradicionais, culminou na repressão e 

intolerância por parte da Igreja, com perseguições e condenações pela inquisição. E 

é neste momento que o conceito de tolerância é retomado e iniciam-se as primeiras 

mobilizações acerca da mesma. Perseguidos e incomodados com o fanatismo 

religioso, os Ilustrados começam o debate em prol da liberdade de pensamento e 

expressão. (ANDRADE, 2009, p. 29) 

Erasmo de Rotterdam (1467-1536) foi um reconhecido pensador da 

Renascença um humanista católico a favor a liberdade. Ele apontou severas críticas 

à violência e guerras advindas dos conflitos entre cristãos e turcos, acreditando no 

combate cristão através de exemplos, e não de armas. Mesmo pertencendo à Igreja 

Católica, criticou as guerras injustas, as condenações por motivos superficiais 

durante a inquisição, e o sistema hierárquico da instituição. Em 1509, em Elogios da 

Loucura criticou as riquezas exibicionistas da hierarquia da Igreja, e se preocupou 

com o estudo do cristianismo clássico. Embora o conceito de tolerância não apareça 

em seu discurso, percebe-se em suas ideias a contrariedade a qualquer guerra ou 

violência, principalmente por motivos religiosos, e algumas primeiras reflexões 

ligadas à liberdade individual e livre-arbítrio. Observa-se que, entre as suas ideais, 

ganha especial atenção o “combater pelo testemunho”. (ANDRADE, 2009, pg. 30) 

Britânico, contemporâneo e amigo de Erasmo de Rotterdam, Thomas More 

(1478-1535) ficou conhecido através de Utopia (1516), obra de ficção onde o autor 

descreve o que seria um Estado ideal de acordo com sua concepção. No local 
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descrito, todos criam em Deus, com a liberdade de cultuá-lo de acordo com sua 

preferência, não havia religião oficial, a religião seria uma escolha individual que não 

poderia ser violada. Entretanto, neste local fictício utópico, embora existisse 

liberdade de culto, não se tolerava o ateísmo, uma vez que este iria contra as bases 

morais do lugar. Também não haveria tolerância com os intolerantes, não tolerariam 

aos que não tolerassem a religião do outro. Contraditoriamente à sua obra, elaborou 

tratados e leis contra as heresias, condenando os hereges a pena de morte. Dando 

continuidade a um cenário de contradições, tempos depois, Thomas More foi 

acusado e decapitado. “O caso de Thomas More inicia, a meu juízo, um paradoxo 

que será comum para diferentes ilustrados em toda Modernidade: pregar a 

tolerância e viver a intolerância, seja como vítima ou algoz.” (ANDRADE, 2009, p.33) 

Ainda assim, com More, percebe-se o conceito de tolerância religiosa mais 

desenvolvido e com influência sobre os seus leitores, futuros iluministas. 

Nascido na França, cristão e teólogo, Sebastián Castellion (1515- 1563), 

humanista católico, oscilou entre o catolicismo ortodoxo e o protestantismo, optando 

pelo último. Devido à inquisição católica, refugiou-se com protestantes e com 

Calvino, com quem, posteriormente também teve adversidades. Foi considerado um 

dos pioneiros explícitos da tolerância, principalmente após se manifestar contra a 

condenação de Miguel Servet, que também foi alvo de intolerância católica e 

protestante, e queimado em 1553 a mando de Calvino. Destaca-se por declarar que 

é inaceitável matar por motivos relacionados às ideias. “Sua obra foi um combate 

inédito contra a intolerância religiosa e um manifesto vigoroso contra a pena de 

morte.” (ANDRADE, 2009, pg. 34)   

Catellion defendia a separação entre os poderes civis e a religião, precedendo 

à Locke, bem como a ideia de que os poderes civis não poderiam tirar de Deus, o 

direito de julgar as almas, precedendo assim Voltaire. Portanto, Castellion foi o 

precursor dos principais nomes quando se refere à temática da tolerância na 

modernidade. 

A Holanda foi considerada a pátria da tolerância na modernidade por ter sido 

abrigo dos intolerados e minorias religiosas, por ter sido um dos palcos da revolução 

da imprensa e por sua boa economia, advinda com os exílios. Neste cenário, Dirck 

Coornhert (1522-1590) católico e editor de livros, elaborou panfletos referentes à 
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tolerância religiosa e organizou colóquios sobre assuntos referentes à temática. 

Igualmente à outros iluministas, defendeu a razão emancipadora e criticou doutrinas 

que se pautam na imposição de algo por meios violentos. Entretanto, aqui em seu 

pensamento houve um avanço, pois propôs a tolerância aos ateus. Escreveu O 

Sínodo da Liberdade de Consciência (1582), onde reuniu diferentes debates, 

diálogos entre os que defendem a tolerância e os que argumentam a favor da 

intolerância, objetivando um ponto em comum, um acordo. Coornhert se diferencia 

de seus antecessores e sucessores, em uma atitude inédita ao propor a tolerância 

como princípio de convivência.  

 

2.3 A tolerância em Locke   

 

Como afirmado anteriormente, os movimentos e discussões a favor da 

tolerância nascem através de sua antítese, a intolerância, e é neste contexto que 

Locke inicia suas críticas. Considerado um dos protagonistas do Iluminismo, e líder 

do empirismo britânico, o filósofo inglês John Locke (1632-1704), apontou severas 

críticas ao regime absolutista e foi o grande precursor do liberalismo político. Através 

de suas obras: Dois Tratados Sobre o Governo (1689) e Ensaio sobre o 

Entendimento Humano (1690), John Locke sistematiza suas ideias acerca do que 

hoje é chamado de liberalismo político. “Liberdades individuais como direito 

inquestionável, restrição ao poder coercitivo do Estado, defesa do pluralismo de 

opiniões como possibilidade do bom governo e, ainda, a divisão e independência 

dos poderes – legislativo, executivo e judiciário” (ANDRADE, 2006, p. 46) são 

grandes contribuições lockeanas ao pensamento liberal. Locke ainda confrontou o 

racionalismo cartesiano, defendendo a ideia da mente humana como tabula rasa, 

espaço vazio que através das experiências pode criar conceitos.  

Locke exerceu importantes cargos políticos na Inglaterra, mas após 

acusações de conspiração contra o rei Carlos II, deixou o país, refugiando-se na 

Holanda, entre 1685 a 1689. (BRITO, 2007, p.9) Este era um período de intensas 

transformações na Europa, e a tolerância religiosa estava sendo debatida, 

especificamente na Holanda, tornando-a uma pátria tolerante, uma vez que acolhia 
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os refugiados das perseguições por intolerância religiosa, como por exemplo, os 

teólogos não dogmáticos que defendiam o convívio entre as diferentes religiões. 

Em seu exílio, John Locke muitas vezes usava nomes falsos para não ser 

identificado, e foi dessa maneira que provavelmente entre 1685 e 1686 escreveu a 

Epistola de tolerantia, que só foi publicada e traduzida para o inglês em 1689, por 

seu amigo William Popple. (BRITO, 2007, p. 9) Cartas acerca da Tolerância, obra na 

qual nos debruçaremos neste momento, abordou originalmente a liberdade 

individual como a centralidade do sistema político, a liberdade de expressão e culto 

como direitos básicos do indivíduo e a separação entre comunidade civil e 

comunidade religiosa. (ANDRADE, 2009, p. 39)  

Após a crítica de Jonas Proast à sua obra, Locke escreve a Segunda Carta 

acerca da Tolerância, em 1690. Proast replica e Locke publica a Terceira Carta 

acerca da Tolerância, a maior delas. Ele ainda escreveu uma quarta carta, que só foi 

publicada após sua morte. As quatro cartas foram compiladas em uma única e 

sucinta obra e não são de fácil compreensão, foram escritas para um público restrito, 

os pensadores e filósofos da época, com posicionamentos inéditos, linguagem 

teológica e trechos religiosos que argumentavam a favor da tolerância: 

A tolerância com aqueles que diferem em assunto de religião é tão 

agradável ao evangelho de Jesus Cristo e à razão genuína da humanidade 

que parece monstruoso que certos homens sejam cegos a ponto de não 

perceber, numa luz tão clara, a necessidade e vantagem dela. (LOCKE, 

2007, p. 37)   

 

 Segundo Andrade (2009), Locke traduziu o maior ensinamento do 

cristianismo, o amor ao próximo, em algo mais prático e necessário para aquele 

momento: “tolerar o diferente, respeitar a diversidade de crenças pessoais, conviver 

com os que pensam diferente e não perseguir os que praticam uma religião distinta.” 

(ANDRADE, 2009, p.43)   

Ainda que seu debate estivesse totalmente voltado para os princípios da 

tolerância, Andrade (2006) aponta que sua Carta evidencia a dificuldade do autor em 

tolerar os intolerantes, principalmente os eclesiásticos que tentavam impor à força 

suas doutrinas religiosas. Portanto, para Locke, os intolerantes não deveriam ser 

tolerados. Dessa maneira, a carta destina-se especificamente a um determinado 
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público: “os que são intolerantes com a diferença alheia em nome da religião.” 

(ANDRADE, 2006, p. 48)  

Em tons irônicos, Locke explicitava sua desconfiança de que as perseguições 

fossem sinônimo de cuidado e proteção com a pureza e veracidade da religião, 

como afirmavam os religiosos intolerantes, provocando aqueles a quem as cartas 

eram destinadas, indagando-os acerca dos motivos pelos quais eram rigorosos com 

uns e tão permissivos com outros, e questionando a explícita contradição “entre o 

que era e o que deveria ser realmente tolerado; entre o que não era e o que não 

deveria realmente ser tolerado.” (ANDRADE, 2009, p.42)  

Agora apelo para a consciência daqueles que perseguem, torturam 

destroem e matam outros homens sob a pretensão da religião, seja por 

amizade e gentileza para com eles ou não. E eu acreditarei de fato nesses 

ferozes zelotes somente se os vir corrigir de maneira semelhante seus 

amigos e familiares, por causa de evidentes pecados que estes tenham 

cometido contra os preceitos dos Evangelhos; quando os vir perseguir com 

fogo e espada os membros de sua própria comunhão que estão tisnados de 

vícios enormes e que, sem correções, estão em perigo de perdição eterna; 

e quando os vir expressar o seu amor e desejo pela salvação dessas almas 

pela aplicação de tormentos e pelo exercício de todas as formas de 

crueldade. Porque se é, como eles pretendem, por um princípio de caridade 

e amor pelas almas dos homens que eles privam outros de suas 

propriedades, aleijam-nos com punições corporais, fazem-nos passar fome 

e atormentam-nos em prisões insalubres, e no final até mesmo tiram suas 

vidas, digo, se tudo isso é feito meramente para fazer dos homens cristãos 

e procurar sua salvação, porque então eles permitem que “prostituição, 

fraude, malícia e outras atrocidades” – que, de acordo com o apóstolo, em 

Romanos I, de forma manifesta cheira a corrupção pagã – predominem de 

tal forma, e abundem em seus próprios rebanhos e povo? (...) Que qualquer 

homem possa pensar ser cabível causar morte em meio a tormentos a outro 

homem cuja salvação ele deseja de coração, e isso num estado não 

convertido – isso, confesso, deveria parecer muito estranho para mim, e 

penso, para qualquer outra pessoa. (LOCKE, 2007, p. 35) 

 

Tema que merece destaque na Carta de Locke, e que será fundamental no 

debate sobre a tolerância, é a separação entre a Igreja e a comunidade. Definir 

quais são os espaços, as fronteiras, e os limites da religião e da comunidade era 

imprescindível para a compreensão da função e do papel social de cada uma, que 

Locke esclareceu de maneira inédita até então, serem distintos. 

Estimo que seja necessário, acima de todas as coisas, distinguir 
exatamente os assuntos do governo civil dos da religião e determinar as 
justas ligações entre um e outro. Se isso não for feito, não terão fim 
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controvérsias que sempre surgem entre aqueles que têm, ou têm a 
pretensão de ter, por um lado, interesse pelas almas dos homens e, por 
outro, cuidado pela comunidade. (LOCKE, 2007, p.38)  

 

 Esta delimitação seria fundamental para impedir as interferências e 

influências indevidas entre os poderes religiosos e civis. A comunidade preservaria 

os bens civis da população (vida, liberdade, saúde física e posses materiais), 

através de um magistrado civil, através do poder da legislação e da coerção. 

Enquanto a Igreja, através de seus líderes eclesiásticos, seria responsável pelo culto 

a Deus e o cuidado com as almas daqueles que seguissem seus preceitos por livre 

escolha. Assim, para Locke, importava que cada esfera, comunidade e religião, 

tivessem suas próprias práticas. O “mundano” não poderia utilizar seu poder de 

coerção para interferir nos assuntos religiosos, obrigando uma determinada prática 

religiosa. Igualmente, não poderia o “extra-mundano” impor uma doutrina a toda  

comunidade civil, somente àqueles que voluntariamente a adotassem. (ANDRADE, 

2009, p.44)             

Nesta perspectiva, segundo Andrade (2009), Locke indica três razões para o 

âmbito religioso não fazer intervenções de maneira coerciva:   

Primeiro: Ninguém crê por imposição:  

(...) o cuidado das almas não está sob responsabilidade do magistrado civil, 
assim como de nenhum outro homem. Digo que não é dado a ele por Deus, 
porque parece que Deus jamais concedeu tal autoridade a um homem, para 
exercê-la sobre outro, de modo a forçá-lo à sua religião. Tampouco pode 
ser um tal poder concedido ao magistrado pelo consentimento do povo, 
porque nenhum homem pode assim abandonar os cuidados com sua 
própria salvação, de modo a cegamente deixar que algum outro, seja 
príncipe ou súdito, prescreva-lhe a fé ou os rituais que deve abraçar. Porque 
nenhum homem, se assim puder, conformará sua fé de acordo com as 
ordens de outro. (LOCKE, 2007, p.39)  

Segundo: Enquanto a religião ensina, o magistrado ordena: 

Todo homem tem autoridade para admoestar, exortar e convencer outro do 
erro e, pelo raciocínio, levá-lo até a verdade, mas outorgar leis, receber 
obediência e compelir com a espada é algo que pertence a ninguém mais 
além do magistrado. Tendo isso por base, afirmo que o poder do magistrado 
não se estende ao estabelecimento de algum artigo de fé, ou modos de 
adoração, pela força de suas leis. (LOCKE, 2007, p.40) 

 Ou seja, não caberia à comunidade zelar pela prática religiosa, pois tendo 

poderes de coerção e penalidades para infrações de normas, não poderiam aplicá-
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los em casos de julgamentos do âmbito religioso, uma vez que este deve ser feito 

através de “instruções , argumentos, e persuasão”, e não imposições. (ANDRADE, 

2009)      

 Terceiro: Não existe um único caminho para a salvação.  

(...) mesmo que o rigor das leis e a força das punições fossem capazes de 
convencer e mudar a mente dos homens, ainda assim isso não ajudaria em 
nada a salvação das suas almas. Porque, havendo apenas uma verdade, 
um caminho para o Céu, que esperança há de que mais homens sejam 
levados e ela, se eles não seguem outra regra se não a religião da corte, se 
precisam abandonar a luz de sua própria razão, opor-se aos ditados de 
suas próprias consciências e de cegamente resignar-se diante da vontade 
de seus governantes e da religião que a ignorância, ambição ou a 
superstição calhou de estabelecer nos países que nasceram? (LOCKE, 
2007, p.41)  

 

 Ainda sobre a separação entre comunidade e Igreja, para Locke, seguir uma 

determinada doutrina estaria atrelado à liberdade de escolha e à liberdade de 

crença. Diferentemente da inserção em uma comunidade, que se dá naturalmente 

pelo nascimento, que não é optativo, e se está consequentemente sob as normas de 

um poder civil. Ao contrário, a adesão à determinada doutrina religiosa, não poderia 

ocorrer da mesma maneira, não poderia ser considerada algo natural, como a 

inserção na sociedade. Ou seja, Locke se preocupa naquele momento em enfatizar 

a importância da distinção entre Estado e Igreja, no que se refere principalmente à 

liberdade de escolha, neste caso, especificamente religiosa. Pontuou claramente 

que a adesão a uma religião não pode ser vista sob a mesma perspectiva de 

naturalidade na qual se dá a inserção à comunidade civil. Estar sob o poder civil não 

poderia significar, necessariamente, estar sob as doutrinas religiosas oficiais 

daquele poder.      

Segundo Andrade (2009), Locke demonstrou que “a religião seria um dado de 

foro íntimo e ela deveria ser respeitada como tal. As divergências deveriam ser 

aceitas, pois ninguém tem, em hipótese nenhuma, o direito de impor sua convicção 

religiosa aos outros.” (ANDRADE, 2009, p. 46) 

Não seguir determinada religião, não poderia gerar a exclusão do cidadão da 

comunidade. Os direitos do indivíduo, enquanto cidadão não poderiam em hipótese 

alguma ser violados tendo a religião como pretexto. A religião não poderia ter 

nenhuma interferência nos direitos civis do indivíduo. Entretanto, a religião deveria 
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estar sob as normas da sociedade civil e proceder de acordo com a sua legislação. 

As doutrinas e crenças religiosas não poderiam ser motivo para que a mesma 

deixasse de agir conforme a legalidade. “Tudo aquilo que for ilegal para a 

comunidade também o será para a Igreja.” (ANDRADE, 2009, pg. 48)   

Para Locke, a tolerância não se aplicaria em casos de intolerância, ou seja, 

perseguições, torturas, tomadas de posse e assassinatos, que fossem cometidos 

por motivações e divergências religiosas, não deveriam ser toleradas pela 

comunidade civil.  

Andrade (2009) ainda ressalta que mesmo que os ideários defendidos por 

Locke naquele momento, hoje nos pareçam óbvios, apesar de Estados religiosos 

ainda serem uma realidade, na época as ideias de separação entre Estado e Igreja 

causaram espanto e só foram concretizadas séculos depois. 

Não há dúvidas sobre as contribuições do pensamento lockeano para o 

conceito da tolerância, igualmente, não há dúvidas acerca da contradição e do limite 

do seu pensamento, ao constatar-se que para ele os ateus, os não crentes, não 

deveriam ser tolerados. Não haveria tolerância para os que não criam em Deus, ou 

seja, não haveria possibilidade de convivência pacífica entre crentes e não crentes.  

Neste momento Locke limita-se ao campo religioso e não amplia a concepção da 

tolerância como liberdade de consciência. Andrade (2009) aponta tal concepção 

como um limite histórico grave daquele momento.  

É válido ainda destacar que Locke acreditava na tolerância enquanto atitude 

que tinha como objetivo barrar a intolerância que nega o direito do diferente à 

existência.  Para ele, a tolerância garantia a diversidade, que é algo comum na 

realidade, e sendo comum é inquestionável, daí a necessidade de se trabalhar a 

aceitação das diversidades como algo comum. Para ele não é a diversidade de 

opiniões que origina o conflito, uma vez que a diversidade é inevitável. O que gera 

conflitos, guerras e perseguições é a recusa de tolerância para o diverso. Ou seja, 

as diferenças não são as geradoras de intolerância, o que fomenta efetivamente a 

intolerância é a não aceitação do outro, do diverso, do diferente.  

Por fim, desta forma, não bastava “suportar” o outro, se fazia necessário ser 

tolerante, bem como defender a atitude da tolerância como princípio a ser 
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incorporado pelas religiões, para que se evitasse os conflitos e guerras religiosas e 

houvesse avanço na convivência pacífica.   

 

2.4 A tolerância em Voltaire 

 

François-Marie Arouet é o nome verídico do famoso iluminista Voltaire (1694-

1778) que optou pelo apelido após um período de prisão. Era considerado polêmico 

e foi um dos mais influentes da “época das luzes”, seu prestígio como escritor lhe 

proporcionou destaque no movimento enciclopedista, movimento que pretendia 

divulgar a razão em detrimento das superstições e crenças religiosas. Entre suas 

obras destacam-se: Tratado Sobre a Tolerância (1763), O Ensaio Sobre os 

Costumes (1756) e O Dicionário Filosófico (1764). 

Segundo Cardoso (2003) Voltaire morreu em 1778, mas sua influência 

póstuma se concretizou no Edito de Tolerância, em 1787, na Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão proclamada pela Assembleia Nacional, em 1789, e 

na Concordata de 1801, que restabelecia a paz religiosa na França.  

Voltaire escreveu o Tratado sobre a tolerância diante do que considerou uma 

injustiça jurídica da intolerância religiosa, que foi o caso Jean Calas. Jean Calas foi 

acusado de parricídio, foi acusado de ter matado seu filho Marc-Antoine, que 

supostamente teria renunciado ao cristianismo reformado, religião da família, e se 

convertido ao catolicismo. Entretanto, o mais provável é que Marc-Antoine houvera 

se suicidado, enforcando-se, diante da decepção de não poder exercer a advocacia, 

que era proibida aos não católicos. Os corpos dos suicidas eram arrastados nus 

pelas ruas da cidade, e por esse motivo, na tentativa de não expor o filho a tal 

horror, Calas teria tirado o corpo de Marc-Antoine da forca, com a ajuda da família. 

Ao ver a cena, um religioso espalhou para a população local que Calas teria 

enforcado seu filho por motivos religiosos. Tal comentário se espalhou por toda a 

cidade, gerando grande repercussão, e culpabilizando Calas.  

Jean Calas foi preso e torturado, e a constante e insistente declaração de sua 

inocência provavelmente influenciou o julgamento de sua esposa e filhos, que não 
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foram condenados. Jean Calas foi morto na roda dos suplícios, vítima da intolerância 

assassina.  

Tal injustiça, decorrente da intolerância no caso Calas, foi o ponto de partida 

para a obra de Voltaire.  Ao escrever o Tratado sobre a tolerância, o reconhecimento 

que já tinha conquistado até então contribuiu para a fundamentação das críticas que 

direcionou ao julgamento de Calas, para a anulação do mesmo, para inocentar o 

nome de Jean Calas e indenizar sua esposa e sua família.  

Vale ressaltar que em 1598, o rei francês Henrique IV assinou o Edito de 

Nantes, documento que garantia a tolerância religiosa e o reconhecimento jurídico, 

político e militar aos huguenotes, nome dado aos protestantes franceses, após 

serem perseguidos por um longo período, principalmente no massacre da noite de 

São Bartolomeu em 1572. O Edito reafirmava o catolicismo como religião oficial do 

Estado, mas dava liberdade religiosa aos protestantes, calvinistas franceses.  

Entretanto, 87 anos depois do Edito de Nantes, em 1685, o rei Luís XIV revoga o 

Edito, através do Edito de Fontainebleau, estabelecendo a ilegalidade do 

protestantismo. Assim, iniciava-se um período marcado pela negação de direitos dos 

fieis não católicos, que implicava na proibição da liberdade de culto, invalidade civil 

de nascimentos e casamentos protestantes, fechamento de igrejas e escolas 

protestantes, perseguição e fuga dos fiéis para a Inglaterra, Dinamarca, África do Sul 

e Estados Unidos. (ANDRADE, 2006) 

Segundo Andrade (2006) a revogação do Edito de Nantes abriu um sangrento 

período de intolerância religiosa na França durante o século XVIII. E é neste 

contexto que Voltaire escreve o Tratado sobre a Tolerância, contexto de tensão e 

perseguições. Ao escrever o Tratado, objetivava que os cristãos protestantes 

pudessem ter o mínimo de direitos assegurados.  

Voltaire apontava o atraso da França e a intensa intolerância dos 

numericamente mais fortes contra os numericamente mais fracos. Isso fez com que  

recorresse à história, buscando situações de tolerância, como exemplos, para 

enfatizar a importância do convívio pacífico e combater a intolerância assassina.  

Demonstrando a irracionalidade das atitudes de intolerância do momento, a 

obra cumpria duas funções segundo Andrade (2006): Denunciar a barbárie da 



31 
 

intolerância e anunciar a possibilidade da tolerância como marco de civilidade, 

díspar da barbárie. Sendo assim, Voltaire exemplifica a tolerância com situações de 

todas as localidades do mundo, fazendo apontamentos e análises de diversos 

períodos, levantando a hipótese do cristianismo, ser fundamentalmente intolerante.   

Voltaire era deísta, como a maioria dos iluministas, e criticou radicalmente o 

cristianismo, especificamente o catolicismo. Andrade (2006) destaca as acusações 

de intolerância de Voltaire ao cristianismo, e concomitantemente seu apreço pela 

figura de Cristo e seus ensinamentos tolerantes. Ele ressalta que se por um lado, 

Cristo demonstrava paciência e indulgência, contraditoriamente os cristãos eram 

intolerantes, e desenvolveu seu argumento com quatro justificativas, como aponta 

Andrade (2006). 

 Em um primeiro momento Voltaire questiona os martírios cristãos, pois 

segundo ele, os romanos permitiam os cultos no império, e não teriam motivos para 

proibir somente o culto cristão. A hipótese de Voltaire é a de que os cristãos teriam 

pregado contra os deuses romanos, e assim, a perseguição aos cristãos seria uma 

conseqüência à intolerância. O segundo argumento é a desqualificação dos 

martírios, feita por Voltaire, que ao estudar relatos históricos contraditórios, apontou-

os como lendas e fábulas. No terceiro argumento, Voltaire se debruça da origem da 

palavra martírio, explicando que seu significado seria testemunho e não suplício, o 

que indica que muitos mártires foram testemunhas e não necessariamente 

torturados. Por fim, como resultado de seus estudos sobre os ensinamentos de 

Jesus Cristo, Voltaire afirma que nunca houve intolerância, ou incentivo à mesma, 

em suas atitudes.  

Sendo um iluminista, um dos objetivos de Voltaire era que o conhecimento 

contribuísse na formação humana de tal maneira que estes se beneficiassem no 

tratamento e nas relações de uns com os outros. Entretanto, Andrade (2009) 

esclarece que os ilustrados herdaram a cosmovisão cristã, depositando muitas 

expectativas morais e políticas no desenvolvimento, no progresso, na esperança de 

emancipação através de verdades absolutas.   

A Modernidade é uma era de confiança no progresso da humanidade, 
segundo um projeto de emancipação pela razão. (...) O que o Iluminismo 
tem, então, como fundamental, mais que a concepção de progresso, é o 
ideal de emancipação. Mas é a fé na emancipação universal e não no 
progresso que une o Iluminismo ao Cristianismo. Sendo assim, Iluminismo e 
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Cristianismo não estão em total desacordo como se pode comumente 
pensar ou pelo menos como parecem crer os próprios iluministas. O nó da 
questão é, sem dúvidas, o tema da autoridade (ANDRADE, 2006, p. 65)  

 

 Andrade compreende que a modernidade foi um período no qual a crise tinha 

sua centralidade na questão da autoridade. O Iluminismo pretendia que a autoridade 

da Igreja desse lugar à autoridade da ciência. Isso não significava, por exemplo, que 

Voltaire pretendia a extinção da religião para a população. Porque não se 

posicionava contrário à religião, e sim ao fanatismo e à intolerância. Almejava-se 

que o sentimento religioso fosse um processo guiado pela racionalidade, sem 

interferências de fanatismo.  

Quanto mais as supertições dos monges forem desprezadas, tanto mais os 
bispos serão respeitados e os padres considerados; estes fazem apenas o 
bem, enquanto as superstições monacais ultramontanas causam muito mal. 
Mas, de todas as superstições, a mais perigosa não é a odiar o próximo por 
suas opiniões? E não é evidente que seria ainda mais sensato adorar o 
santo umbigo, o santo prepúcio, o leite e o manto da Virgem Maria, do que 
detestar e perseguir seu irmão? (VOLTAIRE, 2000, p.116). 

 Acreditando em uma tendência natural humana a adorar algo superior, “ainda 

que não o tivesse claro, o projeto de Voltaire era o de uma religião racional” 

(ANDRADE, 2009, p. 65). Desta forma, o Iluminismo apresentava-se como uma boa 

opção. Entretanto Andrade (2009) ressalva:  

 

Ainda que inimigos do Cristianismo, os iluministas traziam a marca indelével 
da religião que perseguiam e denunciavam. Três marcas muito fortes o 
Iluminismo herdou do Cristianismo: a pretensão da verdade absoluta, a 
ambição universalista e a esperança emancipadora para a humanidade. 
Esta contradição, ou melhor, este movimento de afastar-se e aproximar-se 
do Cristianismo, de negá-lo e de assemelhar-se a ele, é o que marca o 
projeto iluminista naquilo que é mais próprio do pensamento de Voltaire: a 
defesa de uma religião natural e de uma fé secular. (ANDRADE, 2009, p. 
64)  

 Voltaire via na religião uma função social, e assim como outros iluministas, 

acreditava que a religião seria importante para impor limites e para manter as 

massas sob controle, comparando a população a uma máquina cega, desprovida de 

pensamento crítico e de razão, e que deveria ser controlada.  

Tal é a fraqueza do gênero humano e tal a sua perversidade, que, para ele, 

certamente é preferível ser subjugado por todas as superstições possíveis, 

contudo que não sejam mortíferas, do que viver sem religião. O homem 

sempre teve necessidade de um freio e, ainda que fosse ridículo fazer 
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sacrifícios aos faunos, aos silvanos, às náiades, era bem mais útil e 

razoável adorar essas imagens fantásticas da divindade do que entregar-se 

ao ateísmo.  (VOLTAIRE, 2000, p.113). 

Dando continuidade ao pensamento de John Locke, seguindo sua concepção, 

considerou inaceitável e intolerável o ateísmo, e defendeu a intolerância exercida 

pelo governo contra os fanáticos, pois estes colocariam em risco a sociedade. Para 

Andrade (2006), tal posicionamento confirma a insuficiência da tolerância no 

iluminismo.   

 A respeito do que não deveria ser tolerado, Voltaire indicou o ateísmo e a não 

aceitação da diferença por motivos totalmente injustos.   

Voltaire, ao longo do Tratado, relacionou o conceito de tolerância com 
várias idéias: aceitação do outro, direito natural, direito divino, indulgência, 
doçura, prudência, amabilidade, paciência etc. Ao final do texto e em seus 
pós escritos, ganha maior peso a idéia de igualdade do gênero humano e 
da necessidade do empenho de todos para suportar as dificuldades da vida. 
(ANDRADE, 2006, p.67)  

 Seguindo a tradição iluminista, em defesa da tolerância, Voltaire utiliza o 

argumento da igualdade pela filiação divina:  

Não é preciso uma grande arte, uma eloqüência muito rebuscada, para 
provar que os cristãos devem tolerar-se uns aos outros. Vou mais longe: 
afirmo que é preciso considerar todos os homens como nossos irmãos. O 
quê! O turco, meu irmão? O chinês? O judeu? O siamês? Sim, certamente; 
porventura não somos todos filhos do mesmo Pai e criaturas do mesmo 
Deus?”(VOLTAIRE, 2000, p.121).  

 Portanto, a intolerância foi a realidade história do tempo de Voltaire, a qual o 

filósofo se propôs a combater.  

 

2.5 Tolerância na Modernidade  

 

Todo período histórico deixa sua marca, suas influências, suas heranças, ao 

período posterior. Aqui, em relação à temática que estamos abordando, a tolerância, 

percebe-se que a Modernidade deixou suas influências sob o conceito. Os valores 

de igualdade e de liberdade são propostas que tiveram sua origem na modernidade 

e que, em meio às suas discussões, surge o conceito de tolerância.  
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Entre os debates referentes à liberdade individual de consciência e a 

igualdade de tratamento diante da lei independente das características individuais, é 

que iniciam-se as premissas da tolerância, a partir da intolerância religiosa 

vivenciada no momento, e o incansável combate à ela. Sendo assim, Andrade 

(2009) esclarece que a tolerância tem sido a ponte entre os conceitos de liberdade e 

igualdade a partir da percepção das diferenças naturais entre os indivíduos.  

Contudo não se pode esquecer o polêmico viés político que permeia esses 

valores. Se por um lado os valores de liberdade estão diretamente relacionados à 

direita liberal, por outro, de maneira adversa, a igualdade está ligada à esquerda 

socialista. Entretanto, para Andrade (2006), ainda que a tolerância seja identificada 

como um valor liberal, ela se apresenta como possibilidade de articulação entre lutas 

por igualdade e liberdade.        

Opino que o conceito de tolerância, ainda que historicamente identificado 
como uma bandeira liberal, possa ser um dos elos possíveis para se pensar 
a articulação entre as lutas pela igualdade e pela liberdade, e não como 
uma reivindicação exclusiva do liberalismo político. A meu juízo, a defesa da 
tolerância traz ainda uma outra vantagem, já que também abre a 
possibilidade de discussão sobre as diferenças humanas que dignamente 
nos constituem, o que não tem nada a ver com qualquer tentativa de 
justificar desigualdades de direitos, de oportunidades ou de representação 
simbólica.(ANDRADE, 2006, p.71) 

 

 Neste sentido, busca-se apresentar brevemente as influências da igualdade e 

da liberdade como valores fundamentais para as sociedades que valorizam a 

diferença, e pretendem-se plurais. Cabe aqui, uma breve revisão das contribuições 

de Graco Babeuf para os ideais da igualdade, e de John Stuart Mill, para os ideais 

de liberdade.  

 

Graco Babeuf (1760-1797) foi uma figura pouco conhecida, mas de grande 

importância na discussão da igualdade, não só por contribuir na reflexão, mas por 

permanecer engajado na luta social de fato. Babeuf pertencia a um pequeno grupo 

urbano e executou diversos ofícios trabalhistas enquanto técnico, operário e 

arquivista, sempre trabalhando em atividades burocráticas, na maioria das vezes 

ligadas ao serviço feudal.  Porém, em 1789, após a tomada da Bastilha, ele vai à 
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Paris pretendendo dar sua contribuição à revolução, referente à reforma fiscal, 

através de seu escrito Cadastre Perpétuel.         

Ao chegar a Paris, acabou envolvendo-se no jornalismo, uma vez que as 

rápidas mudanças na França começaram a exigir grande demanda do serviço da 

imprensa. À imprensa não caberia mais somente o registro das informações e 

acontecimentos, ela começou a ter uma função social, iniciando os debates políticos 

das transformações ocorridas. Os diferentes portadores de textos, diferentes tipos 

de materiais que vinculavam as informações, abordavam diferentes concepções 

políticas, das conservadoras às revolucionárias.  

Segundo Andrade (2006), é neste cenário que Babeuf se envolve no 

jornalismo, utilizando a profissão para exercer sua militância e alcançar seus 

objetivos políticos a favor do ideal de igualdade. Graco Babeuf elaborou a proposta 

de um registro comum para todas as terras do país que pudesse ser atualizado sem 

ser substituído, seria o Cadastre Perpétuel. Considerava então, que essa poderia 

ser sua contribuição á reforma fiscal. Entretanto, trouxe através da sua proposta, 

uma importante discussão sobre os direitos sociais, os direitos de igualdade, como o 

direito à educação e a saúde, por exemplo, os quais sempre defendeu enquanto 

direito de todos e dever do Estado. 

Para Andrade (2006), Rousseau é a maior influência no pensamento de 

Graco Babeuf, uma vez que também atribuía a origem das desigualdades sociais à 

propriedade privada. Contudo Babeuf avança no processo em sua tentativa prática 

de restaurar a igualdade através de um programa político: Propôs a utilização 

coletiva da propriedade e posteriormente a abolição da mesma. Portanto, a mais 

importante contribuição de Graco Babeuf para a Modernidade foi a identificação da 

propriedade privada como geradora de desigualdades sociais, e a proposta da 

propriedade coletiva como fundamental elemento de uma sociedade igualitária.  

Outro ponto que merece especial destaque no conjunto de proposições de 

Babeuf é a pretensão da igualdade entre homens e mulheres, reivindicando os 

direitos políticos para as mulheres, e ressaltando a importância das mesmas para as 

transformações sociais.   
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Sendo assim, com o ideal de santa e perfeita igualdade lidera a Conspiração 

dos Iguais, movimento que pretendia a igualdade efetiva entre os homens, através 

de dois objetivos principais: “a radicalidade do valor de igualdade a todos os âmbitos 

da vida civil e a regulamentação da propriedade coletiva dos bens superando a 

propriedade privada.” (ANDRADE, 2006, p. 76) 

Quando nos referimos à temática da liberdade individual, John Stuart Mill 

(1806-1873) é a grande referência, não só na teoria da liberdade na história e na 

filosofia política, bem como em suas contribuições para o desenvolvimento da 

concepção moderna de tolerância.  

Andrade (2006) relata que Mill exerceu diversas atividades políticas, trabalhou 

no parlamento inglês, e foi um importante pensador de seu tempo, com inúmeras 

publicações. Embora seja considerado um empirista inglês, com contribuições na 

economia, e também na ampliação dos direitos políticos das mulheres, tal como 

Babeuf, nos interessa nesse momento relatar sua abordagem nas ideias referentes 

à liberdade de pensamento e de expressão, que estão presentes principalmente em 

Sobre a Liberdade (1859), onde descreve que a proteção da liberdade é o único 

movimento pelo qual a humanidade está autorizada a interferir na liberdade de ação 

de qualquer indivíduo. Ou seja, só é permitida alguma interferência na liberdade de 

alguém, se a liberdade de todos estiver em risco.   

Um dos princípios defendidos por Mill é a esfera da vida privada, os assuntos 

relacionados ao indivíduo, que não pode sofrer interferência da sociedade civil e do 

Estado. Outro princípio é a garantia de liberdade coletiva ou social, que diz respeito 

à punição de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos mediante interferência na 

liberdade de outro indivíduo ou grupo de indivíduos. Portanto, qualquer ação que 

restrinja a liberdade de outrem, quer seja cometida individualmente, quer seja 

através de um coletivo, é passível de restrição de liberdade por quem a cometeu, 

pelo Estado.  

Embora tais concepções reflitam nitidamente o pensamento liberal, é 

necessário cautela em sua análise, pois elas emergem de um complexo contexto 

europeu do século XIX, intrinsecamente ligado à tolerância religiosa. Segundo 

Andrade (2006) Holanda e Inglaterra, já influenciadas pelo pensamento de Locke e 

Voltaire, estavam cada vez mais receptivas à tolerância entre as religiões, enquanto 
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países como França, Portugal e Espanha se mantinham mais resistentes a esses 

ideais por ainda estarem fortemente sob o poder da monarquia católica.      

Tomando como exemplo a concepção empirista do pensamento, acreditando 

que as ideais não são inatas, mas advém da inteligência e das experiências, as 

religiões, culturas e leis não são puras, essenciais, naturais ou espontâneas.  

Portanto, Andrade (2006) esclarece que para Mill a liberdade é uma experiência a 

ser aprendida, uma construção social, e que ele propunha as liberdades civis 

enquanto construção coletiva, apontando a necessidade de se criar critérios para 

determinar as normas de interferência na liberdade individual. Esses critérios 

baseados na razão deveriam ser estabelecidos através de uma construção coletiva 

porque estão relacionados aos hábitos e á cultura de um determinado povo, e não 

são algo natural, ou divino, como pensado até então. “Daí a liberdade individual ser 

a sua pedra basilar para uma proposta política, ética e religiosa” (ANDRADE, 2006, 

p. 79)  

Desta maneira Stuart Mill diferencia a liberdade individual em três tipos: 

liberdade de consciência, relativa ao pensamento e à expressão, liberdade de 

autodeterminação, envolvendo gostos e opções privadas, e a liberdade de 

associação, relativa á possibilidade de ingresso e egresso em grupos sociais. Tal 

separação será fundamental para as discussões posteriores sobre direitos e deveres 

em relação às autoridades, quer sejam governamentais, quer sejam religiosas.  

  Finalmente, considera-se que as liberdades civis propostas por Stuart Mill 

tem notório destaque do conceito teórico da tolerância. Utilizando-se do empirismo 

para a compreensão do pensamento humano, não se pode ter certeza sobre nada, 

não há determinações fatídicas do saber, portanto, naturalmente haverá 

divergências no pensar, haverá pluralidade de ideias. “O empirismo fundamenta uma 

ética mais relativa do que absoluta, na qual importa também a opinião e não se 

aceita a imposição de uma verdade inquestionável.” (ANDRADE, 2006, p. 79) 

Portanto é aqui, nesta ideia que se estabelecem as relações entre o conceito de 

liberdade de consciência e o conceito de tolerância na modernidade. À medida que 

se reconhece que não há uma verdade absoluta, nem uma verdade inquestionável, 

reconhece-se também o direito dos indivíduos a terem opiniões diversas, sendo a 
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tolerância um valor essencial à convivência pacífica nos meios que em os 

pensamentos plurais estiverem presentes.   

Assim como Voltaire, Mill empenhou-se na defesa do respeito à opinião 

alheia, e desta maneira, Andrade (2006) enfatiza que a tolerância aparece em seu 

pensamento como a capacidade de estar aberto às críticas de suas opiniões e 

condutas. Ao contrário da tolerância, a intolerância, por sua vez, para Mill, seria a 

ousadia de decidir a questão pelos outros, sem lhes dar a oportunidade de escuta de 

uma opinião contrária. Intolerante, para ele, são os que acreditam em uma verdade 

absoluta e isola-se em suas únicas opções de pensamento, julgando como falsas 

quaisquer opiniões e opções que não convirjam com as suas.                                      

“A condição da tolerância depende, pois, de um ‘espírito largo’ que proporcione uma 

visão ampla da realidade no tempo e no espaço. Assim, as opiniões serão mais 

completas pelo diálogo leal entre posições opostas. “(CARDOSO, 2003, p. 56). 

A liberdade de consciência proposta por Stuart Mill, desde o empirismo 
epistemológico, não está fundada na tradição metafísica que define a 
verdade como única e universal, mas sim no mundo das experiências, dos 
fenômenos, e, por isso mesmo, da diversidade de opiniões, costumes, 
hábitos e culturas. (...) Stuart Mill esforça-se em superar o abismo 
dicotômico entre opinião (doxa) e verdade (episteme), que vinha desde a 
Grécia Antiga. Para o filósofo da liberdade, a opinião é tão somente uma 
visão parcial ou unilateral da verdade. E dado que sempre é possível o erro 
no pensamento humano, o mais prudente é negar à verdade as 
características de absoluta, infalível, universal e única. (ANDRADE, 2006, p. 
80)  

Por fim, é neste momento que a tolerância se estrutura teoricamente, tendo 

como base a diversidade do pensamento humano, sendo considerado um dever 

moral próprio da humanidade para sua autopreservação, a fim de manter-se plural.  

De acordo com Andrade (2009) pode-se perceber até então, que na 

modernidade a tolerância permeou e ganhou notoriedade através de três aspectos: 

a defesa da liberdade de consciência, a luta pela igualdade, e a reivindicação pela 

diferença.  

Portanto, tolerância é um valor-atitude que é construído e debatido a partir 

das problemáticas, vivências e desafios de cada época, passando, entretanto, pelos 

debates políticos e reivindicações, tanto dos mais conservadores, como dos 

progressistas. Na modernidade, é um conceito que encontra ressonância no 

pensamento liberal, através dos debates das liberdades individuais, e encontra 
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respaldo nas propostas socialistas, através da igualdade de direitos. Na pós-

modernidade, contudo, amplia-se ainda mais, através do debate do conceito de 

diferença, e do direito a ela.     

 

2.6 Tolerância na Contemporaneidade  

 A partir do ideário iluminista e das influências empiristas, com contribuições 

principalmente de Locke e Voltaire, a tolerância começa a ser entendida como 

atitude necessária para a garantia das liberdades individuais, principalmente “na 

liberdade de pensamento, culto, expressão e associação.” (ANDRADE, 2009, p. 77) 

Tal avanço faz com que a tolerância se torne um dos valores fundamentais da 

modernidade, tendo influência nos valores de “liberdade e igualdade”, fomentando 

novas discussões para a modernidade tardia em relação ao direito à diferença. 

 Portanto, o conceito da tolerância avança na medida em que o combate à 

intolerância se efetiva, ganhando estabilidade nos debates dos valores políticos e 

morais da modernidade e da pós-modernidade. 

 Agora, nesta etapa, busca-se compreender o avanço do tema à caminho da 

contemporaneidade, principalmente nas contribuições dos pensadores do século 

XX. Cabem aqui, autores que tenham contribuído diretamente com a discussão do 

termo, ou que, através de um debate político e moral, ampliaram a construção do 

conceito. Nos concentraremos portanto, nas ideias de Karl Popper, John Rawels, 

Norberto Bobbio e Michael Walzer.      

Karl Popper (1902-1994), um dos filósofos mais importantes da ciência 

contemporânea, deu sua maior contribuição ao conhecimento científico através da 

formulação da noção de falsificabilidade, que deve ser utilizada na demarcação das 

teorias científicas. A teoria de Popper consiste na ideia de que todo conhecimento é 

hipotético, suposição, não sendo possível estabelecer-se nenhuma certeza 

definitiva. O conhecimento possuiria sempre uma falsificabilidade, podendo ser 

refutado sempre, estando vulnerável ao erro. 

É por isso então, que a ciência está em constante processo de correção, e 

consequentemente progressão e avanço, pois através do princípio de 



40 
 

falsificabilidade, propõe-se a estar cada vez mais próxima da verdade. Assim, 

segundo Andrade (2006), para Popper nenhuma teoria científica possui toda a 

verdade. O que se tem, de fato, é a tentativa de aproximação da verdade, e a teoria 

só se viabiliza a partir da impossibilidade da verdade definitiva. Ainda aqui, Andrade 

(2006) esclarece que Popper não defende que a verdade seja impossível de ser 

alcançada, mas ressalva não ser possível se ter a garantia de uma verdade 

estabelecida.  

Andrade (2006) pontua três princípios da falsificabilidade científica em 

Popper: “(1) Eu posso estar errado e você pode ter razão; (2) Conversando 

racionalmente sobre as coisas talvez nós possamos corrigir alguns de nossos 

enganos e (3) Se discutirmos racionalmente sobre as coisas, talvez ambos 

possamos ficar mais próximos à verdade.” (ANDRADE, 2009, p. 80)  

Desta maneira, Andrade (2006) encontra elementos na teoria da 

falsificabilidade que são úteis na discussão contemporânea do conceito de 

tolerância. Partindo do pressuposto que o conhecimento está suscetível a erros, 

deve-se estar receptível às críticas e ponderações de outros, que contribuam na 

construção e avanço do pensamento. Esta abertura seria então, um espectro da 

tolerância na construção do saber científico e na busca de uma sociedade aberta, 

fundamentada no pluralismo. Assim como a falsificabilidade é utilizada na explicação 

da ciência, é válida também para o estudo das teorias sociais, que da mesma 

maneira, não podem ser consideradas teorias irrefutáveis, ou seja, devem estar 

constantemente sob julgamentos e críticas racionais. Tal situação, portanto, requer 

tolerância para abertura ao pensamento divergente.   

Sobre a postura ética de cientistas e intelectuais, Popper a divide em duas: 

Uma velha postura, baseada na crença do alcance do conhecimento correto, e uma 

nova postura, baseada na incerteza do conhecimento e na crença de que não há 

mecanismos de eliminação completa do erro, o que faz com que ele seja sempre 

procurado, pois se constitui como possibilidade de aprendizado e avanço. 

Consequentemente é fundamental um processo de consideração das autocríticas, 

das críticas externas que se pode receber de outrem, e das críticas que se pode 

outorgar aos demais. Todas postas em questão, a partir do reconhecimento da 

necessária reciprocidade humana no processo de eliminação e correção dos erros. 



41 
 

Tal processo baseia-se em um “estado de tolerância para consigo mesmo e para 

com os outros.” (ANDRADE, 2009, p. 82)   

Portanto para Popper a tolerância é fomentada através de três premissas: 

falibilidade, diálogo racional e aproximação da verdade através do debate. Essas 

são as raízes éticas da epistemologia científica proposta pelo filósofo.  

A teoria proposta por Karl Popper consiste na defesa de um compromisso 

ético com a ciência e a filosofia, sustentado pelo diálogo e pela razoabilidade, 

objetivando a compreensão, a tolerância e a paz, como contra ponto às atitudes 

totalitaristas e violentas. (ANDRADE, 2009, p. 83)   

Quanto ao limites da tolerância, Popper segue pelo mesmo caminho dos 

filósofos modernos, reafirmando não ser possível tolerar a intolerância, pois, uma 

vez que a intolerância fosse tolerada, ameaçaria a própria tolerância. Para ele a 

tolerância tem limites, e o limite da tolerância é o ponto no qual a intolerância se 

manifesta através das práticas que eliminam as diferenças normais entre os seres 

humanos. Portanto, deve-se reivindicar o direito de não tolerar os intolerantes, 

buscando a preservação da tolerância. 

Já John Rawls (1921-2002), pensador da filosofia política do século XX, não 

se preocupa diretamente com a tolerância, por isso nossa revisão sobre as 

contribuições do autor serão breves, objetivando ressaltar as ideais relacionadas à 

retomada das bases conceituais do liberalismo político em uma sociedade justa, que 

influenciarão no conceito contemporâneo de tolerância. Em uma sociedade 

democrática que prima por igualdade de direitos ainda que em um âmbito desigual, 

a tolerância é imprescindível, pois está diretamente ligada ao reconhecimento de 

direitos subjetivos e direitos de liberdades individuais. 

A tentativa de John Rawls é pensar uma sociedade justa e em como alcançá-

la, propondo que o Estado propicie o maior bem estar social possível, principalmente 

aos menos favorecidos, dentro dos parâmetros liberais de liberdade e igualdade. 

Rawls caminha entre a limitação dos benefícios dos mais favorecidos e a equívoca 

preferência pelo conceito de equidade à igualdade, vendo impossibilidade na 

distribuição igualitária de bens. Aparentemente então, a suposta preferência dos 
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liberais pela igualdade nos soa mais como discursos esvaziados, do que real prática 

política. (ANDRADE, 2009, p. 86)  

Para Andrade (2009), Rawls se depara novamente com os antigos princípios 

do liberalismo, já citados aqui anteriormente: liberdades individuais e igualdade de 

direitos. Agora, seu objetivo é articular os mesmos ao pressuposto da justiça, uma 

vez que para ele, a justiça é, entre os valores, o mais importante: a justiça realizaria 

a tolerância, e a tolerância realizaria a justiça, ambas, vistas a partir dos preceitos 

liberais:  

Em suas respostas aos críticos, Rawls nos oferece dois diferentes âmbitos 
para a compreensão e a aplicação da tolerância: tolerância como uma 
política intrínseca às sociedades liberais, a fim de se garantir as liberdades 
individuais (Liberalismo Político) e tolerância como política exterior das 
sociedades liberais para com as outras sociedades não liberais, 
compreendendo assim um direito cosmopolita (O Direito dos Povos). 
(ANDRADE, 2009, p. 87)  

 

Aqui, importa-nos a compreensão de Rawls sobre a tolerância em duas 

conclusões diferentes: A tolerância permite enxergar a equidade como 

complementaridade ao conceito de liberdade individual. A tolerância permite 

enxergar que os princípios de justiça não podem estar relacionados às opções de 

qualidade de vida individuais.  

Por fim, Andrade (2006, p.89) enumera cinco considerações sobre a 

tolerância no contexto liberal contemporâneo propostas por Rawls: tolerância como 

resultado de uma justa e igualitária liberdade de consciência e de expressão; 

tolerância como o mais adequado método de confronto entre diferentes doutrinas 

compreensivas de bem numa sociedade plural; tolerância enquanto recurso político 

de defesas das liberdades individuais contra um Estado intolerante  ou contra grupos 

intolerantes dentro de uma sociedade liberal; tolerância como virtude democrática 

dos cidadãos no uso da razão pública e na apresentação de argumentos em disputa 

no fórum político; tolerância enquanto abstenção dos povos liberais de impor à força 

os princípios liberais aos povos não liberais.  

Michael Walzer ficou reconhecido através de sua crítica a John Rawls. Seu 

pensamento concentra-se no conceito da igualdade e no direito à diferença como 

garantia ao pluralismo. As contribuições que nos interessam encontram-se em sua 
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obra Da Tolerância (1997), na qual o autor se empenha em entender a proposta da 

tolerância e os meios como ela se estabelece, destacando que a  tolerância torna a 

diferença possível, e a diferença faz da tolerância uma necessidade. Andrade (2009) 

considera que para Walzer, o conceito central da tolerância consiste na coexistência 

pacífica de grupos de pessoas diferentes. 

 

Optando por uma reconstrução histórica da tolerância, Walzer segue os 

mesmos passos que Voltaire e opta por descrever os casos de tolerância onde 

comunidades conviveram com a diversidade de forma pacífica. E assim a inovação 

de sua contribuição se dá no tratamento dado à convivência das diferenças com o 

foco na coletividade e não nos indivíduos. Ou seja, para Walzer a tolerância diz 

respeito à atitude frente às diferenças que constituem coletivos, e que estão sob 

risco de intolerância e eliminação ou exploração, como no caso do holocausto, da 

escravidão, da submissão das mulheres e do genocídio dos índios. (ANDRADE, 

2009, p. 102)   

 

Walzer classifica quatro posturas enquanto posturas de tolerância: “aceitação 

resignada da diferença; indiferença bondosa em relação aos outros; reconhecimento 

dos direitos dos direitos dos diferentes; abertura e curiosidade para com a 

alteridade;” (ANDRADE, 2009, p. 102)  

 

Encontramos em Walzer a concepção de tolerância como um processo 

contínuo e crescente, que inicia-se na extrema passividade e tem a possibilidade de 

alcançar a abertura para a escuta e o aprendizado a partir da diferença. Ele ainda 

difere a atitude de tolerância vinda do indivíduo, da tolerância estabelecida como 

acordo político nos estados, concluindo que a última não pode ficar a mercê das 

atitudes individuais, pois a disposição para tal varia entre grupos. A partir disso 

Walzer divide os regimes de tolerância presentes na história, através de cinco 

grupos.  

 

O primeiro grupo são os impérios antigos (Roma, Pérsia e Egito), onde a 

tolerância se apresenta como imparcialidade e condescendência do poder 

do império com os diversos grupos sob dominação, tendo como finalidade evitar os 

conflitos que poderiam surgir das adversidades. Em relação a essa situação, 

Andrade (2009) atenta para a tolerância vigiada dos dominantes para os dominados, 
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e a frequente intolerância entre os diferentes grupos, sem nenhuma adesão aos 

valores da liberdade individuais.  

 

O segundo grupo é a sociedade internacional, podendo ser exemplificada 

através da ONU. É um regime considerado fraco em relação à sua manutenção por 

ser supervisionado por acordos e tratados diplomáticos, com poucas chances de 

interferência efetiva em casos de infrações intolerantes. (ANDRADE, 2009)     

 

O terceiro grupo consiste em diferentes grupos que precisam viver em um 

mesmo território sob uma mesma política, é um equilíbrio de forças entre diferentes 

culturas, onde a tolerância é uma confiança desconfiada, sempre atenta aos passos 

dos grupos opostos.   

 

O quarto grupo se apresenta através do domínio de um único grupo que 

controla a política e a cultura local, estabelecendo como oficiais os seus parâmetros 

de vivência. Marcados pelo liberalismo político, estes grupos aderem às 

liberdades dos indivíduos, desde que as mesmas não se tornem direitos de 

minorias, porque não há reconhecimento de pequenos grupos enquanto figuras 

jurídicas, há predomínio do grupo hegemônico. A tolerância aqui tem valor 

unicamente enquanto liberdade individual. (ANDRADE, 2009)  

 

O quinto e último grupo é a sociedade imigrantes, legitimada pelo 

multiculturalismo, onde novamente os indivíduos têm os seus direitos respeitados, 

mas o coletivo não recebe o mesmo tratamento e legitimidade. Neste caso, para 

Andrade (2009) a tolerância objetiva a autoafirmação de imigrantes como sujeitos de 

direitos diante do estado que os recebe.  

  

Em todos os grupos citados as diferenças fazem da tolerância um valor-

atitude necessário. E assim, destoando-se de seus antecessores, e em 

concordância com Bobbio, Walzer defende a tolerância para com os intolerantes, 

partindo do pressuposto de que perfis intolerantes não acessam poderes 

necessários para o exercício da intolerância. 

 

Em Walzer encontramos novas distinções entre a tolerância moderna e a 

tolerância pós-moderna. A tolerância moderna buscou libertar o indivíduo das 
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instituições, através da concretização do seu direito à liberdade individual enquanto 

cidadão, garantindo a entrada e saída de “grupos de referência”, de acordo com a 

sua escolha pessoal. (ANDRADE, 2009). A tolerância pós-moderna, por sua vez, 

está marcada pela “aceleração dos processos de homogeneização cultural e, 

consequentemente, pela perda ou enfraquecimento das identidades culturais mais 

específicas.” A tolerância pós-moderna acabou enfraquecendo os grupos e 

incentivando o egocentrismo dos indivíduos.  

 Sendo assim, Andrade (2009) aponta que a atual luta consiste na defesa da 

pluralidade na perspectiva do multiculturalismo, e o combate a um possível 

universalismo uniformizante que potencializaria “o fundamentalismo intolerante, o 

egoísmo subjetivista e os relativismos inconseqüentes.” (ANDRADE, 2009, p. 108) 
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3. TOLERÂNCIA RESSIGNIFICADA: A INSERÇÃO DA TOLERÂNCIA NOS 

DOCUMENTOS INTERNACIONAIS E A DISCUSSÃO LATINO-AMERICANA 

No primeiro capítulo buscou-se abordar o conceito de tolerância através de 

seus aspectos histórico-filosóficos. Tais aspectos são de suma importância para a 

compreensão do conceito, entretanto, ambos foram apresentados, até então, a partir 

de uma concepção eurocêntrica. Sendo assim, convém neste momento, apresentar 

a ressignificação da tolerância a partir da retomada do debate do conceito pela 

perspectiva latino-americana, fomentada pelas discussões do final do século XX, 

através das ações da UNESCO. (CARDOSO, 2003)  

Este capítulo objetiva discutir a inserção da tolerância nos documentos 

internacionais referentes aos direitos humanos, apresentar os debates que 

propiciaram a elaboração de uma declaração mundial destinada especificamente à 

tolerância, explicitar a importância dada à educação em tais documentos, bem como 

elucidar a necessidade do diálogo entre tolerância e educação. 

A palavra latina tollerantia significa suportar, aceitar, permitir, condescender. 

Isso se dá porque, segundo Cardoso (2003), os dicionários de línguas latinas são 

fortemente influenciados por conotações históricas e ideológicas da cultura 

hegemônica europeia. Esse significado de tolerância deriva do século XV e está 

atrelado aos objetivos europeus de universalidade e homogeneidade na dominação 

de outras culturas. Nessa concepção europeia a tolerância é compreendida como 

ato de suportar, e não se baseia na alteridade, não há a consideração do outro como 

seu semelhante. Aqui, a palavra tolerância supõe uma relação humana de 

desigualdade (CARDOSO, 2003), onde há um superior que faz concessões a um 

inferior, ou seja, tolerar seria sinônimo de “suportar” algo ou alguém inferior, para se 

alcançar algo. Na concepção europeia, a tolerância é uma necessária atitude de 

suportar a presença do outro a fim de preservar a ordem universal. Essa atitude 

partiria de alguém civilizado (o europeu) objetivando impedir o comportamento 

naturalmente violento do não-civilizado (os indígenas). 

Portanto, pode-se considerar que a tolerância é um termo euro-ocidental, que 

pressupõe a aceitação bondosa da desigualdade, para que se possa, através dessa 

aceitação, enquadrar aos poucos as diferenças entre os indivíduos em determinados 

padrões. Isso revela a “tolerância” que os europeus tinham com os povos indígenas 
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da América Latina, uma tolerância que objetivava a dominação e a colonização de 

um povo por outro. No século XV, no processo de colonização do Brasil, os 

colonizadores europeus viam a necessidade de “aceitar” os povos indígenas que 

seriam conquistados, como única opção para dar continuidade ao processo 

colonizador. 

A tolerância do conquistador (quando havia) em relação ao que era 

distinto e alheio à sua própria identidade, não expressava o 

reconhecimento da alteridade. Era vista como uma atitude necessária 

de suportar a presença do outro para preservar a ordem universal, 

pois com isso o civilizado estaria impedindo o comportamento violento 

natural dos povos indígenas. (CARDOSO, 2003, p. 4) 

Como contraponto, pretendemos mostrar que a América Latina, na última 

década do século XX, contribuiu para uma nova concepção de tolerância, em 

relação àquelas construídas na modernidade pela cultura europeia. 

3.1 TOLERÂNCIA EM PAUTA PELA ONU E UNESCO 

O renomado jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano, afirma em sua 

crônica “El tiempo de vivir sin miedo”: “O século XX, que nasceu anunciando paz e 

justiça, morreu banhado em sangue e deixou um mundo muito mais injusto do que o 

que tinha encontrado.” De fato, no início do século XX esperava-se uma era de 

desenvolvimento tanto científico e tecnológico, quanto político e democrático. 

Entretanto, não foi o ocorrido. Segundo Fischmann (2001) o século XX deixou à 

humanidade uma herança de consecutivos terríveis acontecimentos como a barbárie 

do Holocausto e o horror de Hiroshima e Nagasaki, que para a autora são exemplos 

de como a humanidade pode devastar-se, inclusive utilizando a produção 

tecnológica e científica neste processo de autodestruição. 

Para Fischmann, as experiências totalitárias do século XX “trouxeram o horror 

da ação fundada no tratamento de seres humanos como descartáveis” 

(FISCHMANN, 2008, p.44).A autora aborda a compreensão arendtiana de como os 

totalitarismos do século XX ocasionaram o fim dos “Direitos do Homem” 

proclamados na Revolução Francesa em 1789, destacando a importância da 

reflexão sobre a consciência do direito a ter direitos. Sobre isso, segundo Fischmann 
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(2008), Hannah Arendt contribui na compreensão do que antecedeu e propiciou o 

fim dos Direitos do Homem, que teve inicio no Holocausto, mas não se restringiu a 

ele: 

A desvairada fabricação em massa de cadáveres é precedida pela 

preparação, histórica e politicamente inteligível, de cadáveres vivos. O 

incentivo, e o que é mais importante, o silencioso consentimento a tais 

condições sem precedentes resultam daqueles eventos que, num período 

de desintegração política, súbita e inesperadamente tornaram centenas de 

milhares de seres humanos apátridas, desterrados, proscritos e 

indesejados, enquanto o desemprego tornava milhões de outros 

economicamente supérfluos e socialmente onerosos. Por sua vez, isso só 

pôde acontecer porque os Diretos do Homem, apenas formulados, mas 

nunca filosoficamente estabelecidos, apenas proclamados, mas nunca 

politicamente garantidos, perderam, em sua forma tradicional, toda a 

validade. (ARENDT, 1998, p.498 apud FISCHMANN, 2008, p.44) 

Após esse período, Cardoso (2003) relata que a unânime repulsa aos 

horrores da Segunda Guerra Mundial fez com que a sociedade ocidental, a partir 

dos anos 50, começasse a retomar o otimismo do Século das Luzes, no qual 

acreditava-se que o avanço da ciência e educação seriam eficazes no processo de 

formação cidadã de consciências e liberdade, bem como responsabilidades civis e 

morais, tanto no âmbito nacional como no internacional. Ou seja, o otimismo 

iluminista acreditava que este processo de cidadania libertaria a humanidade das 

várias formas de violência, entre eles o autoritarismo e o preconceito. 

Ainda segundo Cardoso (2003), em 1942, em Londres, representantes das 

grandes potencias aliadas reuniram-se a fim de problematizar a tirania e intolerância 

vivenciados na Segunda Guerra Mundial. Buscando-se construir um organismo 

mediador de diversos países (FISCHMANN, 2001), as discussões continuaram e 

consequentemente, tempos depois, em 26 de junho de 1945, em São Francisco, 

após o término da Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional 

foi assinada a Carta das Nações Unidas (Carta de São Francisco), que só entrou em 

vigor em 24 de outubro do mesmo ano, efetivando oficialmente nesta data a 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

Em seu preâmbulo, a Carta de São Francisco explicita as razões pelas quais 

a ONU foi criada, evidenciando a influência tanto da revolução francesa, através da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), quanto da modernidade, 
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principalmente através de valores como: direitos fundamentais do homem, dignidade 

humana, igualdade de direitos, progresso e liberdade: 

Nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar as gerações 

vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa 

vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos 

direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser 

humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim 

como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob 

as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e 

de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a 

promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de 

uma liberdade ampla. (ONU, 1945, p.3) 

Compreendendo que sem o respeito à dignidade humana não haveria 

convivência pacífica entre os povos, e que seria necessário um mecanismo de 

promoção de entendimento entre as nações de maneira pacífica e segura, que 

reconhecesse a interdependência das nações. Portanto, considera-se que a urgente 

necessidade de organização da sociedade política mundial, onde as nações 

estariam reunidas a fim de garantir a defesa da dignidade humana, foi a principal 

finalidade da criação da ONU. 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos 

resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da 

Humanidade e que o advento de um mundo em que os todos gozem de 

liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do 

temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do 

ser humano comum. (ONU, 1945, pg.2) 

É de total relevância para esta pesquisa, destacar que é neste momento que 

a tolerância aparece pela primeira vez nos documentos internacionais oficiais. Para 

Andrade (2009) o conceito contemporâneo de tolerância está atrelado diretamente à 

origem e desenvolvimento da ONU, devido às discussões que a inserção do termo 

no documento fomentou, uma vez que no documento de sua fundação, a Carta das 

Nações Unidas afirma, entre outros objetivos, praticar a tolerância, considerando-a 

como um dos fundamentos para a convivência pacífica: 

E para tais fins, praticar a tolerância e viver em paz, uns com os outros, 

como bons vizinhos, e unir as nossas forças para manter a paz e a 

segurança internacionais, e a garantir, pela aceitação de princípios e a 

instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser 



50 
 

no interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para 

promover o progresso econômico e social de todos os povos. (ONU, 

1945, p.3 e 4) 

Ainda em 1945, em 16 de novembro, é fundada a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).Para Cardoso (2003),seu 

conteúdo constitutivo também revela influências iluministas ao se referir à razão e 

aos valores humanistas como fundamentos da paz e dos direitos humanos. A 

intenção da UNESCO seria a de integrar-se aos sistemas das Nações Unidas, 

através de uma diretriz culturalista, que enfatizava a educação como elemento 

fundamental no desenvolvimento da solidariedade moral e intelectual entre os 

povos. 

Todo este processo de articulação em torno de uma construção jurídica 

universal culmina no mais importante momento histórico da elaboração dos direitos 

humanos. Em 10 de dezembro de 1948, em Nova York, a Assembleia Geral da ONU 

promulga a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DHDU), documento 

considerado por Cardoso (2003) como o ícone do ideário iluminista no mundo atual, 

pela abordagem de valores como liberdade e igualdade, por exemplo: 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, (ONU, 2009, 

p.2) 

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta 

da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no 

valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e 

mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores 

condições de vida em uma liberdade mais ampla. (ONU, 2009, p.3) 

Cabe esclarecer também a ligação complementária e interdependente, entre 

a ONU e a DUDH. Enquanto a criação da ONU objetivava a proteção dos Estados, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos dedicava-se ao ”reconhecimento do 

caráter insubstituível de cada indivíduo para a espécie humana.” (FISCHMANN, 

2001, p.68). Se por um lado a ONU dedicava-se à negociação das atuações 

coletivas, a DUDH preocupava-se com a proteção dos direitos fundamentais dos 

seres humanos: “Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam 

protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como 

último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão.” (ONU, 2009, p. 2) 
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Em sua proclamação, a DUDH traz no início do seu documento o ensino e a 

educação como meios de promoção do respeito aos direitos e liberdades: 

A ASSEMBLÉIA GERAL proclama A PRESENTE DECLARAÇÃO 

UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS como o ideal comum a ser 

atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que 

cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta 

Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover 

o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 

progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu 

reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os 

povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos dos 

territórios sob sua jurisdição. (ONU, 2009, p.4) 

O 26° artigo da DUDH é destinado especificamente à educação, e é aqui que 

a tolerância aparece novamente nos documentos jurídicos internacionais, desta vez, 

intrinsecamente ligada aos fundamentos educacionais: 

Artigo XXVI 2. A instrução será orientada no sentido do pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do 

respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A 

instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as 

atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. (ONU, 

2009, p.14) 

Em 1993 a Assembleia Geral da ONU reunia-se para decidir quais seriam as 

comemorações do cinquentenário de criação da Organização das Nações Unidas 

que seriam completados em 1995.A Assembleia reconhecia que após cinquenta 

anos de sua criação, a ONU ainda não alcançara, e estava longe de alcançar, o seu 

objetivo primeiro de criação, a paz mundial. Na época, conflitos de intolerância 

étnica e religiosa como a Guerra da Bósnia e conflitos na África, evidenciavam a 

necessidade de ainda se pensar em primeiros passos, primeiras medidas, mesmo 

que meio século depois da criação da Organização Mundial que pretendia a paz. 

(FISCHMANN, 2001, p.70) Decidia-se então, em 20 de dezembro de 1993, que a 

celebração do cinquentenário da ONU seria comemorada através do Ano 

Internacional da Tolerância. 

Os anos de 1993, 1994 e 1995 são considerados o período preparatório desta 

celebração. A UNESCO, que foi escolhida como responsável pelo evento 

celebrativo, bem como sede da Unidade da Tolerância (Paris), patrocinou os 
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encontros regionais preparatórios que se pautavam na discussão do conceito 

“tolerância”, levando em consideração, de forma inédita, as diversas realidades 

regionais. 

Em 1994 a UNESCO promoveu no Brasil o Encontro sobre a Tolerância na 

América Latina e Caribe, no Rio de Janeiro, em cooperação com a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É neste encontro que se dá o início do debate da 

tolerância em uma perspectiva latino-americana, caminha-se para uma nova 

concepção de tolerância, que não se restrinja à tolerância da modernidade europeia, 

que seja compreendida a partir das culturas dos povos latino-americanos e 

caribenhos, com a consciência do processo de exploração, colonização e 

marginalização que sofreram ao longo da história, bem como da grande diversidade 

cultural desses territórios. (CARDOSO, 2003) 

3.2 - TOLERÂNCIA A PARTIR DO CONTEXTO LATINO-AMERICANO 

O Encontro sobre a Tolerância na América Latina e Caribe teve especial 

relevância devido à proposta de repensar o conceito da tolerância através da 

produção de intelectuais da América Latina que começavam a compreender a 

tolerância como respeito à diversidade cultural através da consciência “do direito 

fundamental de cada povo à sua identidade cultural, livre de formas de dominação 

econômica e ideológica que o excluem de uma vida digna material e cultural.” 

(CARDOSO, 2003, p. 6) 

É neste ponto que encontramos o diferencial do tratamento do conceito em 

relação à como tinha sido compreendido até então. O Encontro sobre a Tolerância 

na América Latina e Caribe aborda a tolerância a partir do contexto histórico de 

intensa dominação, exploração e colonização, cometidas pelas forças 

homogeneizadoras e fragmentadoras (CARDOSO, 2003) do continente europeu 

para com os povos latino-americanos e caribenhos. 

Vale ressaltar que, o filósofo frankfurtiano Herbert Marcuse (1898-1979), já 

havia iniciado nos anos sessenta, algumas críticas políticas ao termo, em sua obra 

Tolerância Repressiva. Marcuse questiona o pensamento político do termo 

tolerância, provocando-nos a refletir sobre o contexto de diferenças, de 
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desigualdades, de dominadores e de dominados, no qual o discurso da tolerância 

muitas vezes se apresenta. Ou seja: É possível que a tolerância com o diferente seja 

vivenciada em contextos marcados por intensa desigualdade? É possível tolerar a 

diferença quando a mesma advém da desigualdade? Como compreender o conceito 

de tolerância diante de cenários onde há relações verticalizadas de opressores e 

oprimidos? Marcuse afirma: 

Geralmente, a função e o valor da tolerância dependem da igualdade 

predominante na sociedade na qual a tolerância é praticada. A tolerância por 

si mesma estava sujeita a anular critérios: sua extensão e seus limites não 

podem ser definidos nos termos da respectiva sociedade. Em outras 

palavras, a tolerância é um fim em si mesmo somente quando ela é 

verdadeiramente universal, praticada pelos governadores como também 

pelos governados, pelos senhores como também pelos camponeses, pelos 

xerifes como também por suas vítimas. E tal tolerância universal só é possível 

quando nenhum inimigo real ou alegado exigir a educação e o treinamento 

das pessoas para a violência militar e para a destruição no interesse nacional. 

Tão logo quanto essas condições não prevaleçam, as condições da tolerância 

estão “loaded”: elas são determinadas e definidas pela desigualdade 

institucionalizada (que é certamente compatível com a igualdade 

constitucional), i.e., pela estrutura de classe da sociedade. Em uma 

sociedade assim, a tolerância é de facto limitada no chão dual da violência 

legalizada ou da supressão (polícia, forças armadas, guardas de todos os 

tipos) e da posição privilegiada segurada pelos interesses predominantes e 

por suas “conexões” (MARCUSE, 2007, p.4) 

Marcuse ressalta a necessidade de distinguir no discurso da pluralidade de 

culturas, as intenções humanizadoras e as desumanizadoras. Diante dos discursos 

relativos à pluralidade cultural que camuflam intenções desumanizadoras, não cabe 

a tolerância: 

Tolerância é um fim em si mesmo. A eliminação da violência e a redução da 

supressão ao grau exigido para proteger o ser humano e os animais da 

crueldade e da agressão são as condições prévias para a criação de uma 

sociedade humanitária. Uma sociedade assim ainda não existe; o progresso 

rumo a ela é talvez mais do que aquele antes apreendido pela violência e na 

supressão numa escala global. (...) A tolerância é estendida às políticas, às 

condições e aos modos de comportamento que não deveriam ser tolerados 

porque eles estão impedindo, se não destruindo, as chances de se criar uma 

existência sem medo e miséria. (MARCUSE, 2007, pg. 2) 

Marcuse propõe a prática de uma tolerância discriminatória, na qual deve-se 

identificar uma ideologia de tolerância que contribui para a manutenção da 

desigualdade e da discriminação, e combatê-la através da intolerância à supressão. 
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Parte dessa luta é a batalha contra uma ideologia de tolerância que, na 

realidade, favorece e fortalece a conservação do status quo da desigualdade 

e da discriminação. Para essa luta, eu propus a prática de tolerância 

discriminatória. Para estar certo, essa prática já pressupõe a meta radical que 

ela busca alcançar. Eu cometi esse petitioprincipii a fim de combater a 

ideologia perniciosa de que a tolerância é institucionalizada nessa sociedade. 

A tolerância que é o elemento de vida, o símbolo de uma sociedade livre, 

nunca será o presente dos poderes que existem; sob as condições 

predominantes da tirania pela maioria, somente ela pode ser conquistada no 

esforço contínuo das minorias radicais, dispostas a quebrar essa tirania e a 

trabalhar para o surgimento de uma maioria livre e soberana - minorias 

intolerantes, militâncias intolerantes e desobedientes às regras de 

comportamento que toleram a destruição e a supressão. (MARCUSE, 2007, 

p.30 e 31) 

Assim a tolerância seria uma disposição à boa convivência com o diferente 

tendo como principal objetivo uma sociedade humanitária. Ou seja, a autêntica 

tolerância terá sempre o intuito de libertação de qualquer tipo de violência e 

opressão, portanto não é sinônimo de passividade ou omissão a um sistema 

opressor e injusto. (CARDOSO, 2003) 

É esta a construção feita ao longo do Encontro sobre a Tolerância ocorrido no 

Rio de Janeiro. Clodoaldo Meneguello Cardoso em seu artigo Tolerância e seus 

limites: um olhar latino-americano sobre diversidade e desigualdade, faz uma análise 

do material audiovisual do encontro, disponibilizados pela coordenadora do evento 

ProfªDrª Vera Vidal (FIOCRUZ), para a o Núcleo Pela Tolerância do Departamento 

de Ciência Humanas da UNESP, material este que não se encontra mais disponível. 

Cardoso destacou duas importantes participações no Encontro: O Professor Juan 

Rivera Palomino, professor da Universidade Nacional Mayor de San Marcos, Lima-

Peru, em 1994, período do evento; e a socióloga cubana MayraPrieto, que na época 

atuava no Centro de Investigações Psicológicas e Sociológicas de Havana. 

O professor Juan Rivera Palomino deu ênfase à importância dos contextos 

teóricos e sociopolíticos na compreensão da tolerância. Para Palomino a tolerância 

legítima só pode ser exercida em uma sociedade que tem como valor supremo o 

respeito aos direitos inalienáveis da pessoa humana. Uma sociedade só pode ser 

considerada tolerante, se reconhece na prática as condições naturais e sociais dos 

indivíduos, e isso implica a garantia de condições materiais, econômicas, sociais e 

políticas que permitam o desenvolvimento pleno dos seres humanos. Nesse sentido, 
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as sociedades latino-americanas são marcadas em suas histórias, em diversos 

níveis, pela intolerância. 

Ahora podemos preguntarmosquéeslo que há caracterizado a nuestras 

sociedades latinoamericanas: La tolerancia o laintolerancia? Uma breve 

revisión de nuestra historia nos lleva a La conclusión relativa que lo que há 

predominado há sido La intolerancia tanto a nível ecológico,socioeconômico, 

cultural, educativo, ideológico y político. (PALOMINO, p. 91) 

Há uma “intolerância da razão instrumental”, segundo Palomino, que vem 

intensificando um processo de destruição da natureza e do continente latino-

americano em detrimento da subsistência de modelos de desenvolvimento impostos 

pelos países industrializados, onde há uma supervalorização do capital em relação 

ao trabalho e à natureza. 

O professor Palomino apontou severa crítica ao modelo econômico neoliberal 

que tem intensificado cada vez mais os problemas socioeconômicos dos povos 

latino-americanos, como o desemprego, o subemprego e a concentração de renda, 

aumentando as desigualdades sociais, a discriminação e marginalização étnico-

linguística dos povos negros, andinos e nativos amazônicos. Palomino descreveu 

esse plano econômico como um plano intolerante. 

Além da economia, o professor peruano também se referiu às intolerâncias 

que perpassam a cultura, a educação e a política. Ele denunciou a dominação de 

grupos culturais populares por uma “cultural oficial” de determinados grupos que 

ostentam poder sob outros: 

La primeraconstatación que podemos hacereselpredominio de la cultura 

oficial que portan, ostentan, imponenlos grupos de poder y de presión sobre 

losdemás grupos culturales. A esténfenómenoel peruano Augusto Salazar 

Bondylo denomino “ La cultura de laDominación” cuyas características 

defectivas sonlaimitación, la falta de originalidad, lainautenticidad y 

lamistificación. Esta cultura impone estilos de pensar, de sentir y de acutuar a 

las grandes mayorías no respetandosuspropiasmanifestacionesculturales. El 

objetivo es lograr lahomonegización, laestandarización, ideas, estilos de vida, 

estilos de actuar, de valores, creencias y patrones de 

comportamientosinrespetarlas que tienen, por ejemplolas comunidades 

campesinas de losandes, las comunidades nativas amazônicas. (PALOMINO, 

p.96) 

Pode-se observar que a América Latina é alvo da intolerância do 

“euroamericanocentrismo” que impõe sua cultura, sua ideologia e seu estilo de vida, 
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através das mais variadas formas. Segundo Cardoso (2003), há um processo de 

intensa tolerância cultural através da marginalização (colocar à margem), da 

discriminação, e da violação da cultura popular de grupos étnicos e linguísticos. Há 

um processo de anulação e substituição da cultura de tradição oral, por exemplo, 

pelo saber científico-tecnológico, pelos meios de comunicação, por determinados 

grupos religiosos e pela educação formal. 

No âmbito educacional Palomino também aponta críticas. Ele destaca que a 

educação dos países latino-americanos ainda está voltada aos interesses das elites, 

evidenciando que as heranças da colonização ainda se perpetuam e ecoam na 

atualidade, no nosso cotidiano. A educação tem demonstrado intolerância social 

através de seus processos de autoritarismo, nos quais aprova e privilegia alunos 

com acesso ao capital cultural da elite, e marginaliza e exclui da comunidade escolar 

os alunos advindos das camadas pobres da população. Este fenômeno de exclusão, 

também conhecido como fracasso escolar, vem crescendo de forma alarmante com 

o modelo econômico neoliberal e a suposta modernização educativa, segundo 

Palomino. 

Otropunto relacionado conel anterior es que laeducaciónlatinoamericana no 

reproducesurealidad sociocultural en toda sudiversidad buscando 

launidaddelpueblolatinoamericano. El centralismo socioeconómico y político 

conduce a que se elaborenproyectos y reformas educativas que reproducen y 

difunden más las culturas foráneas antes que lasnacionales. Tal como 

dijimosanteriormente hoyendía ha aflorado otro rasgo defectivo del 

autoritarismo educativo que esel dogmatismo, el fundamentalismo que 

promueve y forma educandoscon estilos de pensamientos cerrados, 

convergentes, unidireccional que conduce a falsear larealidad.(PALOMINO, 

p.98) 

Por fim Palomino finaliza sua crítica às intolerâncias da América Latina 

constatando que a vivência da tolerância requer necessariamente grandes 

transformações na política, na economia e na cultura. 

Outro importante destaque intelectual do Encontro sobre a Tolerância na 

América Latina e Caribe é a socióloga MayraPrieto, que contribuiu na discussão do 

conceito de intolerância em uma perspectiva libertadora. Mayra parte de um ponto 

amplo. Diferentemente de Palomino, que se ateve às demandas da tolerância na 

América latina, Mayra traz suas colaborações a partir da sociedade global 

contemporânea e seus paradoxos que, para ela, tem se aproximado cada vez mais 
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da autodestruição. Dentre os paradoxos contemporâneos, cabe citar alguns listados 

por Prieto: 

“- a globalização, universalização e interdependência dos processos 

produtivos, econômicos e sociais (...) e o ressurgimento dos nacionalismos, 

da xenofobia e do racismo; - os extraordinários avanços científicos e 

tecnológicos e a incontrolabilidade de seus efeitos negativos (...); - a 

massificação do acesso ao bem estar material e cultural nas sociedades 

opulentas do capitalismo de consumo junto ao aumento da pobreza, da 

marginalização e exclusão de toda possibilidade de satisfação de 

necessidades elementares para a grande maioria dos seres humanos e de 

povos inteiros;- a presença de fortes tendências de homogeneidade e 

universalidade cultural incentivadas pelo chamado processo modernizador 

neoliberal (...) e os particularismos étnicos das mais variadas regiões da 

Terra; - a acumulação do conhecimento científico (...) e sua conservação 

como patrimônio de uma elite iniciada e dos grupos de poder...”. (CARDOSO, 

2003, p.) 

Para Prieto os principais motivadores de diversos tipos de intolerância são as 

desigualdades sociais entre os grupos: étnicos, de gênero, de classes, nacionais, 

religiosos, políticos, ideológicos. Portanto, para ela, os focos de intolerância se 

originam a partir das desigualdades socioeconômicas, através da injusta distribuição 

das riquezas globais. Portanto, a superação desse cenário de intolerância requer 

obrigatoriamente a alteração desse modo distributivo das riquezas produzidas. 

Em geral, o pensamento predominante do Encontro se baseou na conclusão 

de que a história da América Latina é uma história marcada por intolerâncias e 

negação do outro, devido à dominação econômica e cultural dos europeus, e 

posteriormente dos norte-americanos. Tendo em mente tal premissa, a continuidade 

do Encontro foi pautada em buscar novos fundamentos para a tolerância, cientes de 

que a realidade mundial contemporânea é um contexto de diversidade cultural e de 

desigualdade social. Portanto, com a confirmação das diversas formas de 

intolerância decorrentes dos efeitos da ideologia neoliberal nos povos latino-

americanos e caribenhos, surge uma ressignificação do conceito de tolerância, 

compreendendo que, para que ela possa ser praticada, é necessário um contexto 

que garanta os direitos inalienáveis dos seres humanos no âmbito socioeconômico e 

cultural. Concluiu-se também que a tolerância tem seus limites, e os seus limites são 

claros: todas as formas de dominação. Estabelecer o limite da tolerância foi ponto 

fundamental na compreensão de que o respeito pela diversidade cultural não pode 

significar aceitação de desigualdades sociais. Assim, o limite da tolerância é a 
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dominação, não é possível tolerar qualquer situação de dominação entre indivíduos 

ou grupos sociais. Neste sentido, após o evento, com a ressignificação da tolerância, 

ela já não é compreendida como sinônimo de passividade, mas sim uma ação de 

superação das desigualdades sociais. Sobre isso Paulo Freire discorreu na abertura 

do Encontro: “Eu me bato muito pela tolerância, que para mim é uma virtude, 

revolucionária até. É esta possibilidade de conviver com o diferente para poder 

brigar com o antagonista. O antagonista é diferente também, mas um diferente 

diferente.” (FREIRE, 1994) 

Portanto, sobre o Encontro sobre a Tolerância na América Latina e Caribe, 

podemos elencar algumas conclusões sobre o conceito de tolerância, agora 

ressignificado: A primeira conclusão é a de que a pobreza e a marginalização social 

dos povos latino-americanos são heranças da intolerância da colonização europeia, 

e que para a construção de uma cultura da tolerância é necessário um contexto que 

atenda às necessidades das maiorias excluídas do bem estar social. Isso quer dizer 

que a tolerância só é possível em um meio de igualdade social, deve ser o 

reconhecimento da diversidade cultural dos diferentes grupos sociais, e deve se 

opor ao pensamento hegemônico da cultura dominante que explora e marginaliza as 

demais classes sociais. 

A segunda conclusão é a de que o ato de tolerar não é a convivência com o 

intolerável e implica no estabelecimento de limites (FREIRE, 1994), a tolerância tem 

limites claros: a não aceitação da intolerância, a não aceitação de relações de 

exploração entre classes e grupos sociais, e a resistência a qualquer situação de 

exclusão. 

A terceira conclusão é a de que a tolerância ressignificada deve considerar o 

equilíbrio entre identidade e diversidade. Para se garantir a diversidade, é 

necessário garantir a valorização das identidades entre pessoas e grupos, bem 

como os “pontos de contato” entre essas identidades. O conceito de identidade, por 

sua vez, também não pode ser compreendido sem a dimensão da diversidade. A 

tolerância requer a relação intrínseca entre os dois conceitos: diversidade e 

identidade, de modo equilibrado, visto que a valorização da diversidade significa ao 

mesmo tempo a valorização de identidades. (CARDOSO, 2003) 
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A compreensão da relação identidade-diversidade é de extrema importância 

porque o sentido de tolerância no pensamento moderno foi pautado na identidade 

cultural europeia, carregada do seu caráter universalizador e homogeneizador. 

Agora, com a pós-modernidade e o neoliberalismo, inverteu-se a situação, dando 

ênfase à diversidade. Essa intencionalidade em alimentar o discurso da diversidade 

cultural se dá pelos interesses mercadológicos do mundo capitalista globalizado que 

tem como objetivo ampliar seu mercado consumidor, atingindo o maior número de 

pessoas, e, portanto, de culturas possíveis. Cardoso (2003) classifica esse processo 

como relativização das culturas, denominado multiculturalismo. 

3.3 A DECLARAÇÃO MUNDIAL DE PRINCÍPIOS SOBRE A TOLERÂNCIA 

Após essas discussões do Encontro sobre a Tolerância na América Latina e 

Caribe, ocorre em 1995, no Ano Mundial da Tolerância, a promulgação da 

Declaração Mundial de Princípios sobre a Tolerância, em 16 de novembro, pela 

Conferência Geral da UNESCO. De forma simples e objetiva, a declaração traz 

compromissos complexos a serem realizados. A complexidade está no fato do 

documento fazer exigências de ações éticas e estabelecer um compromisso com as 

futuras gerações, que não se limitam ao campo político, mas interferem na vida 

cotidiana dos indivíduos. (FISCHMANN, 2001, p.21) 

Cabe aqui uma discussão que iniciamos ainda no primeiro capítulo, a 

discussão referente à atuação das organizações internacionais. Como vimos 

anteriormente, Michael Walzer classifica cinco regimes de tolerância ao longo da 

história que compartilham o princípio comum de almejar a convivência pacífica, entre 

esses cincos grupos está o grupo nomeado por Walzer como o grupo da sociedade 

internacional. Para Walzer, a Organização das Nações Unidas (ONU) é o meio pelo 

qual atua hoje a sociedade internacional. Interessa-nos este debate proposto pelo 

autor, justamente porque a Declaração Mundial de Princípios sobre a Tolerância foi 

promulgada pela UNESCO, órgão executivo da ONU. Para Michael Walzer a 

sociedade internacional, como por exemplo, a ONU, é considerada um regime fraco 

do ponto de vista das garantias de sua manutenção por ser supervisionado por 

acordos, tratados diplomático e declarações de intenção, com poucas chances de 

interferência efetiva em casos de infrações intolerantes, ou seja, este grupo está à 

mercê de estados-nações e suas vontades políticas e econômicas.Embora se saiba 
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das limitações desses órgãos internacionais, tendo consciência de que muitas vezes 

suas medidas não  são totalmente eficazes, não se pode negar sua importante 

função de dar visibilidade internacional às temáticas que se propõem a discutir e 

mediar, bem como incentivar e interferir nas políticas públicas.Ou seja, assim como 

o próprio conceito de tolerância não é um fim em si mesmo ou resultado final, mas 

sim uma premissa, um primeiro passo em direção ao respeito à diversidade, da 

mesma forma,as propostas e mediações da ONU são as primeiras tentativas, as 

primeiras políticas, os primeiros debates e fomentos em torno de determinada 

temática ou situação. Assim, ao analisar a Declaração Mundial de Princípios sobre a 

Tolerância, percebe-se tais nuances de possibilidades e limitações nas políticas de 

tolerância propostas pela ONU. 

Após os encontros preparatórios para o Ano da Tolerância, sem dúvida o 

texto final da declaração avança nas definições de tolerância que se tinha até então, 

definições com predominância do sentido de suportar, herdadas da história 

europeia. O texto final da declaração, por sua vez, traz os novos sentidos de 

tolerância, agora com influências e contribuições da tolerância pensadas a partir de 

outros contextos, como o da América Latina, por exemplo. A declaração surge a 

partir da necessidade de se opor à  

[...intensificação atual da intolerância, da violência, do terrorismo, da 

xenofobia, do nacionalismo agressivo, do racismo, do anti-semitismo, da 

exclusão, da marginalização, e da discriminação contra as minorias raciais, 

étnicas, religiosas, e linguísticas dos refugiados, dos trabalhadores migrantes, 

dos imigrantes e dos grupos vulneráveis da sociedade e também pelo 

aumento dos atos de violência e de intimidação cometidos contra pessoas 

que exercem sua liberdade de opinião e de expressão, todos 

comportamentos que ameaçam a consolidação da paz e da democracia no 

plano nacional e internacional e constituem obstáculos para o 

desenvolvimento...] (UNESCO, 1995) 

O diagnóstico dos problemas a serem enfrentados é claro e objetivo, 

entretanto, não se encontra igual clareza na contribuição da tolerância para a 

solução para destes problemas, justamente porque a tolerância sozinha não é capaz 

de resolvê-los, ela é um primeiro valor-atitude a ser praticado para contribuir na 

busca de sistemas econômicos e políticos mais igualitários, pacíficos e 

democráticos, por exemplo.  
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A Declaração está dividida em seis artigos. O 1º artigo é destinado ao 

significado da tolerância, e em quatro itens se propõem a definir o sentido do 

vocábulo tolerância. Em comum acordo, os participantes dos debates concluíram 

que a tolerância não pode ser compreendida como atitude passiva, neutra ou 

indiferente com a diversidade, ela deve ser considerada como uma atitude de 

reconhecimento de direitos e liberdades do indivíduo.  

1.2 A tolerância não é concessão, condescendência, indulgência. A tolerância 

é, antes de tudo, uma atitude ativa fundada no reconhecimento dos direitos 

universais da pessoa humana e das liberdades fundamentais do outro. Em 

nenhum caso a tolerância poderia ser invocada para justificar lesões a esses 

valores fundamentais. A tolerância deve ser praticada pelos indivíduos, pelos 

grupos e pelo Estado. (UNESCO, 1995)  

Falar em reconhecimento de direitos requer compreender que embora os 

indivíduos possuam igualdades de direitos diante das leis, a desigualdade social do 

sistema econômico vigente não permite que todos os indivíduos tenham seus 

direitos plenamente atendidos. Falar em reconhecimento de direitos é falar 

necessariamente da desigualdade de atendimento entre as classes dominantes e as 

dominadas. Neste sentido, falar em tolerância como atitude de reconhecimento de 

direitos e liberdades não significa permitir ou suportar injustiças, violências ou 

opressões vindas das desigualdades econômicas sociais, tampouco suportar ou ser 

neutro com essa desigualdade na garantia de direitos, Falar em tolerância significa 

que ela não possui fim em si mesma, mas é um caminho para a construção de uma 

realidade mais igualitária, falar em tolerância é falar em dever ético e necessidade 

política e jurídica do reconhecimento da pluralidade humana e da necessidade do 

diálogo e resolução de conflitos por meios não violentos entre posições e crenças. 

1.1 A tolerância é o respeito, a aceitação e a apreço da riqueza e da 

diversidade das culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e 

de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade de seres humanos. É 

fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e a 

liberdade de pensamento, de consciência e de crença. Não só é um dever de 

ordem ética; é igualmente uma necessidade política e jurídica. A tolerância é 

uma virtude que torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura 

de guerra por uma cultura de paz. (UNESCO, 1995) 

Portanto falar em tolerância neste contexto é indispensável para o avanço das 

políticas públicas comprometidas com os direitos humanos, pois a tolerância 

ressignificada que a declaração aborda, é a tolerância pautada na aceitação das 
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diferenças naturais dos seres humanos em seus diversos aspectos: físico, sexual, 

étnico, religioso, entre outros.  

1.4 Em consonância ao respeito dos direitos humanos, praticar a tolerância 

não significa tolerar a injustiça social, nem renunciar às próprias convicções, 

nem fazer concessões a respeito. A prática da tolerância significa que toda 

pessoa tem a livre escolha de suas convicções e aceita que o outro desfrute 

da mesma liberdade. Significa aceitar o fato de que os seres humanos, que 

se caracterizam naturalmente pela diversidade de seu aspecto físico, de sua 

situação, de seu modo de expressar-se, de seus comportamentos e de seus 

valores, têm o direito de viver em paz e de ser tais como são. Significa 

também que ninguém deve impor suas opiniões a outrem.(UNESCO, 1995) 

Diante da aceitação das diversidades, a tolerância se apresenta como valor-

atitude fundamental para a democracia e a recusa do totalitarismo: 

1.3 A tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos, do pluralismo 

(inclusive o pluralismo cultural), da democracia e do Estado de Direito. Implica 

a rejeição do dogmatismo e do absolutismo e fortalece as normas enunciadas 

nos instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos.(UNESCO, 

1995) 

O 2° artigo é uma parte fundamental da declaração pois se refere ao papel do 

Estado, às condições políticas para a prática da tolerância. É a parte que trata dos 

pré-requisitos da tolerância, ou seja, a tolerância plena existe em um contexto de 

igualdade de oportunidades econômicas e sociais. Do contrário, a exclusão e 

marginalização contribuem para contextos de intolerâncias, barbáries, hostilidades. 

Este ponto da declaração exige dos Estados a elaboração de legislações que 

garantam a igualdade de oportunidade à diferentes indivíduos da sociedade. Para 

Cardoso (2003), as condições políticas para a prática da tolerância "encontram-se 

no Estado de direito e na democracia pluralista, que garante a diversidade de 

convicções políticas e culturais", portanto para ele "a tolerância é ao mesmo tempo 

sustentáculo e fruto da democracia e do Estado de Direito." (CARDOSO, 2003, p. 

119): 

2.2 A fim de instaurar uma sociedade mais tolerante, os Estados devem 

ratificar as convenções internacionais relativas aos direitos humanos e, se for 

necessário, elaborar uma nova legislação a fim de garantir igualdade de 

tratamento e de oportunidades aos diferentes grupos e indivíduos da 

sociedade.(UNESCO, 1995) 

O 3º artigo denominado "dimensões sociais" aborda as delicadas relações 

entre a diversidade cultural e a desigualdade econômica, questões tão presentes na 

sociedade atual, e sobre as quais os eventos preparatórios da UNESCO se 
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debruçaram. É com o aumento da globalização e consequentemente com o maior 

contato com as diversidades, culturais e econômicas, que surge a necessidade de 

se pensar e construir uma "consciência da diversidade cultural", dada a urgência de 

combater as intolerâncias advindas da não abertura ao outro e suas diferenças, e 

das opressões de sistemas econômicos. Essa consciência da diversidade cultural, 

por sua vez, engloba medidas que assegurem a igualdade da dignidade e dos 

direitos dos indivíduos humanos. Ou seja, reconhecer a diversidade cultural implica 

reconhecer que determinadas diferenças estão relacionadas intrinsecamente às 

desigualdades sociais, e deve-se, portanto, estabelecer políticas e meios efetivos de 

promoção de igualdade social às classes dominadas: 

3.3 Como afirma a Declaração da UNESCO sobre a Raça e os Preconceitos 

Raciais, medidas devem ser tomadas para assegurar a igualdade na 

dignidade e nos direitos dos indivíduos e dos grupos humanos em toda lugar 

onde isso seja necessário. Para tanto, deve ser dada atenção especial aos 

grupos vulneráveis social ou economicamente desfavorecidos, a fim de lhes 

assegurar a proteção das leis e regulamentos em vigor, sobretudo em matéria 

de moradia, de emprego e de saúde, de respeitar a autenticidade de sua 

cultura e de seus valores e de facilitar, em especial pela educação, sua 

promoção e sua integração social e profissional.(UNESCO, 1995) 

O artigo 4º da Declaração Mundial de Princípios sobre a Tolerância enfatiza a 

importância e necessidade da educação para a tolerância, tese defendida por todos 

nas conferências regionais. A educação foi considerada o meio mais eficaz de 

prevenção da intolerância. Isso se dá porque, dentre diversos meios, muitos deles 

estão pautados em medidas voltadas para a resolução de problemas relacionados à 

intolerâncias, como medidas punitivas para os intolerantes, por exemplo,a fim de 

evitar intolerâncias. Sabe-se, entretanto, que o meio mais efetivo de lidar com 

determinado problema é enfrentando-o, conhecendo suas razões, e nisso a 

educação pode colaborar. A educação está relacionada ao saber, ao descobrir, ao 

sentido de desvelar, conhecer, Ao contrário disso, a intolerância está ligada ao 

desconhecido, ao alheio, ao que não é próximo, ao que está velado, e até mesmo ao 

medo e ao desconforto vindos do desconhecimento, da falta de compreensão. 

Portanto, a educação é o caminho para conhecer o outro, os outros, a história da 

humanidade, as diversas culturas e modos de viver, as diferentes regiões, as 

diferentes possibilidades e modos de vida, daí a importância da educação para a 

tolerância.   
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4.1 – A educação é o meio eficaz de prevenir a intolerância. A primeira etapa 

da educação para a tolerância consiste em ensinar aos indivíduos quais são 

os seus direitos e suas liberdades a fim de assegurar seu respeito e de 

incentivar a vontade de proteger os direitos e liberdades dos outros. 

(UNESCO, 1995) 

 Educar para a tolerância requer ensinar os direitos e liberdades de todos, e 

do mesmo modo explicitar a desigualdade efetiva de garantia desses direitos. 

Requer ainda um comprometimento com o ensino das diversidades através de um 

currículo que não esteja centralizado na educação bancária (FREIRE, 1997), e se 

preocupe com a formação integral do ser humano, incluindo sua formação ética e 

crítica, pois como afirma Adorno (1995), a pouca consciência em relação à 

necessidade de resistência conta a barbárie, pode possibilitar uma nova situação 

semelhante: 

A exigência de que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a 

educação (...). Mas a pouca consciência existente em relação a essa 

exigência e as questões que ela levanta provam que a monstruosidade não 

calou fundo nas pessoas, sintoma de persistência da possibilidade deque se 

repita no que depender do estado de consciência e de inconsciência das 

pessoas. (ADORNO, 1995, p.119) 

Desta forma, o segundo item do quarto artigo enfatiza a prioridade da 

educação para a tolerância, no mesmo sentido encontrado em Adorno:  

4.2 – A educação para a tolerância deve ser considerada como imperativo 

prioritário; por isso é necessário promover métodos sistemáticos e racionais 

de ensino da tolerância centrados nas fontes culturais, sociais, econômicas, 

políticas e religiosas da intolerância, que expressam as causas profundas da 

violência e da exclusão. As políticas e programas de educação devem 

contribuir para o desenvolvimento da compreensão, da solidariedade e da 

tolerância entre os indivíduos, entre os grupos étnicos, sociais, culturais, 

religiosos, linguísticos e as nações.(UNESCO, 1995) 

Assim, é necessário repensar as práticas educativas contemporâneas de 

modo que as mesmas possam contribuir para a prevenção e extinção de sistemas 

totalitários, bem como para a superação dos resquícios de barbáries, como a de 

Auschwitz. É necessário repensar as práticas educativas para que elas tenham 

como objetivo a resistência à toda ideologia que se aproxime a exclusão e negação 

da existência do Outro. 

4.3 – A educação para a tolerância deve visar a contrariar as influências que 

levam ao medo e à exclusão do outro e deve ajudar os jovens a desenvolver 
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sua capacidade de exercer juízo autônomo, de realizar uma reflexão crítica e 

de raciocinar em termos éticos.(UNESCO, 1995) 

Nessa perspectiva abordada pela declaração em relação à capacidade de 

exercer juízo autônomo, a educação tem à contribuir. A educação se apresenta 

como possibilidade de prevenção contra a intolerância e a barbárie, se for concebida 

como promotora da criticidade e emancipação, pois “a educação tem sentido 

unicamente como educação dirigida a uma auto-reflexão crítica.” (ADORNO, 1965, 

p.121) 

Por fim, o item 4 do quarto artigo se refere à pesquisa e formação docente:  

4.4 – Comprometemo-nos a apoiar e a executar programas de pesquisa em 

ciências sociais e de educação para a tolerância, para os direitos humanos e 

para a não-violência.Por conseguinte, torna-se necessário dar atenção 

especial à melhoria da formação dos docentes, dos programas de ensino, do 

conteúdo dos manuais e cursos e de outros tipos de material pedagógico, 

inclusive as novas tecnologias educacionais, a fim de formar cidadãos 

solidários e responsáveis, abertos a outras culturas, capazes de apreciar o 

valor da liberdade, respeitadores da dignidade dos seres humanos e de suas 

diferenças e capazes de prevenir os conflitos ou de resolvê-los por meios não 

violentos. (UNESCO, 1995) 

Inicia-se com o compromisso com a pesquisa, que inclui investigação 

histórica, pesquisas acadêmicas, entre outras. Neste sentido, o exercício aqui feito 

com esta pesquisa, estudo e análise da Declaração, também é um apoio para a 

educação para a tolerância e para a não violência. Dando continuidade, o artigo 

menciona a importância de melhorias da formação de professores, cabe aqui a 

formação continuada. Pensar em formação de professores e associá-la à educação 

para a tolerância é ter ciência de que a as habilidades e competências 

desenvolvidas durante a formação de professores e professoras é fundamental para 

o trabalho de resolução de conflitos entre os alunos. Assim, educar para a tolerância 

não pode ser considerado dom divino, não está relacionado à missão religiosa por 

exemplo. Educar para a tolerância é o resultado de uma boa formação docente, que 

permite que o professor esteja capacitado a dialogar com os alunos a fim de resolver 

os problemas e conflitos de acordo com as concepções sobre tolerância, sobre 

direitos humanos, sobre o direito de existir e pensar, de ambos os alunos. De igual 

importância, é a presença da temática dos direitos humanos e tolerância nos 

projetos político pedagógicos da escola, para que esses sejam temas de discussão 
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e ponto de partida de projetos que objetivem a práticas de tolerância e a prevenção 

da violência. Em relação aos livros didáticos, paradidáticos, e diversos materiais 

utilizados pelos alunos, também deve haver a preocupação com a temática, afinal 

estes materiais veiculam ideologias, e por vezes, ideias equivocadas, ou então 

somente uma maneira de enxergar um fato histórico, ideia política, entre outros. 

Assim, os materiais devem ser selecionados com cuidado e preocupação, para que 

sejam importantes fontes de pesquisas e de discussões pedagógicas, objetivando 

formar cidadãos críticos. 

Por último, finalizando a declaração, o artigo 5° firma o compromisso de agir 

pela tolerância através de programas e de instituições, e o artigo 6° proclama o dia 

16 de novembro como o Dia Internacional da Tolerância a fim de destacar a temática 

na opinião pública. 

Em 1997, as discussões do Seminário Internacional "Ciência, Cientistas e a 

Tolerância" em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) resultaram na 

criação da Rede UNESCO das Américas e Caribe para Tolerância e a 

Solidariedade, sendo apoiada por órgãos governamentais, não governamentais, 

agências financiadoras e mídias. Essa rede compõe um conjunto de redes 

articuladas pela UNESCO em cooperação com instituições regionais: Rede do 

Mediterrâneo e Mar Negro contra a Intolerância, Violência e Discriminação; Rede do 

Pacífico Asiático pela Tolerância; Rede da África pela Tolerância. Assim, a reflexão 

sobre a temática da tolerância foi desenvolvida em encontros internacionais, através 

de publicações e empenho daqueles que acreditam ser possível tolerar o outro em 

suas diferenças. Tais ações contribuíram e fomentaram a construção de uma 

concepção de tolerância nos documentos curriculares educacionais que estavam em 

processo de elaboração, concomitantemente a esse período de discussão 

internacional sobre o conceito. A influência dessas discussões na elaboração no 

documento de pluralidade cultural dos parâmetros curriculares nacionais integra o 

próximo capítulo.  
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4. TOLERÂNCIA E EDUCAÇÃO  

            Após as reflexões em torno da origem do termo/conceito tolerância e seus 

aspectos histórico-filosóficos, bem como, em um segundo momento, sua 

ressignificação a partir do contexto latino-americano e suas relações com a 

educação e com as políticas educacionais internacionais, cabe agora a investigação 

da tolerância no âmbito educacional brasileiro, através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) especificamente do documento de Pluralidade Cultural. Este 

terceiro capítulo objetiva fazer uma análise exploratória do conceito de tolerância no 

documento Pluralidade Cultural dos PCN’s. Busca-se identificar se o conceito de 

tolerância está no documento, e caso esteja, de que maneira o conceito permeia as 

concepções de pluralidade cultural. Para isso, o capítulo tem a seguinte estrutura: 

Na primeira parte apresenta-se o contexto político-educacional da década de 90. Na 

segunda parte apresenta-se a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Na terceira apresenta-se especificamente o documento de pluralidade cultural. Na 

quarta parte é feita a análise do conceito tolerância no documento. Na quinta parte, 

apresenta-se uma análise geral dos cartazes produzidos pela UNESCO.   

4.1 O CONTEXTO EDUCACIONAL DA DÉCADA DE 90 

A década de 90 é conhecida pelo seu intenso processo de reformas na 

educação. Para compreender essas mudanças é necessário contextualizar o 

sistema econômico e político da época e as políticas da gestão do momento.  

          Após a ditadura militar brasileira (1964-1985) a redemocratização do Brasil, a 

partir da década de 80, foi um processo longo, complexo e intenso. As eleições 

presidenciais diretas, a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, o 

fortalecimento de movimentos sociais, sindicatos e a fundação de partidos políticos 

são importantes marcas deste período. 

            Em meio a um cenário de gravidade na crise econômica, marcado por 

inflações e recessão, Fernando Collor de Melo é eleito para presidência da 

República em 1990, através das primeiras eleições diretas. Consequentemente 

implanta o Plano Brasil Novo, popularmente denominado de Plano Collor, que 

tentava combater a hiperinflação, mas que teve medidas extremamente complexas 

que prejudicaram a população. O governo Collor construiu um cenário para as 
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reformas econômicas liberais ao abrir gradativamente o país ao capital estrangeiro. 

Após a cassação do mandato de Collor, Itamar Franco dá continuidade às reformas 

de Estado, com o Plano Real em 1994, por exemplo, que controlou os índices de 

inflação. Em continuidade, Fernando Henrique Cardoso é eleito em 1994, e com a 

economia mais estabilizada, dá início a uma série de reformas políticas liberais que 

são implementadas para dar continuidade ao programa político. As reformas liberais 

foram intensas ao longo dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso. 

Alegava-se que as reformas eram necessárias para que se modernizasse a 

economia do Estado, rompendo com um passado baseado no desenvolvimentismo e 

patrimonialismo. Entretanto a oposição argumentava que tais medidas seriam 

recomendações do Consenso de Washington, que foi um encontro ocorrido em 1989 

nos Estados Unidos, com recomendações para a ampliação do neoliberalismo nos 

países da América Latina. 

            Segundo Santos (2010, p. 74), a distribuição dos recursos públicos para a 

área social foi organizada de acordo com as orientações políticas neoliberais, e 

assim a educação e a saúde, por exemplo, passaram a ser sustentadas por fundos 

criados pelo governo, os quais repassariam as verbas aos estados e municípios sob 

critérios de produtividade. Os programas sociais são reformulados, e na educação 

há a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF) para a educação. 

            O processo de modernização do Estado deixou graves custos sociais, 

aumentando a pobreza e a miséria social, e enfraquecendo os mecanismos de 

distribuição de renda. Para Santos (2010) os tecnocratas, especialistas com 

orientação ideológica liberal, passaram a ser a referência para a gestão das relações 

políticas e adequação da política brasileira à ordem internacional. Esse pensamento 

tecnocrata guiou as políticas públicas e econômicas do país neste período, 

implantando reformas que não consideravam a necessidade das camadas 

populares, ou seja, as políticas públicas eram orientadas pelo mercado global, com 

insensibilidade para as necessidades sociais (SANTOS, 2010). Esta concepção 

tecnocrata de gestão orienta o processo de reforma educacional.    

No início da década de 90, as taxas de analfabetismo e evasão escolar são 

altas. O histórico educacional do país neste momento é marcado pela negligência 
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com a educação das classes populares e a falta de uma função definida para a 

educação no campo econômico do Brasil. (SANTOS, 2010) A intencionalidade em 

manter a tradição imperial na educação brasileira, mantinha uma pequena parte da 

população com acesso à educação de qualidade, e é essa pequena parte que 

orientava as políticas educacionais, se preocupando com o âmbito privado, sem a 

preocupação com a ciência ou economia do país.    

Compreendendo que a educação é um campo de disputa de classes pelo seu 

potencial tanto conservador, quanto transformador, a organização da educação e os 

setores sociais afetados por ela estão constantemente sob esse conflito, e neste 

período não é diferente. Em meio a essa disputa, a política educacional começa a 

passar por mudanças na década de 1990, segundo Santos (2010, p.72), como 

consequência da reforma constituinte de 1988 que reunia entidades civis e 

movimentos sociais ligados a educação, que através de fóruns e encontros, 

buscavam a reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1971. 

Os movimentos sociais ligados à educação (Associação Brasileira de 

Educação, movimentos em defesa da escola pública, sindicatos, lideranças 

acadêmicas como Paulo Freire, entre outros) iniciavam uma pressão social que 

exigia reformas políticas educacionais do poder público, para que toda a população 

tivesse acesso à educação básica em quantidade e qualidade. (SANTOS, 2010, p. 

73) 

Concomitantemente a essa pressão social, o processo de globalização 

impunha mudanças na economia mundial e nacional, e o capitalismo, bem como o 

EUA, se fortaleciam. Assim o Consenso de Washington, já citado anteriormente, 

ditava regras para as reformas econômicas, e consequentemente para as políticas 

educacionais. Para Santos (2010), a reforma educacional passou a ser defendida 

pelo Consenso de Washington, não por atender as reivindicações da universalização 

da educação, mas para adequá-la às mudanças sociais, culturais e principalmente 

econômicas do novo contexto. 

Cabe relembrar que as propostas educacionais também estavam sendo 

resultado da participação brasileira no debate internacional sobre educação na 

Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990, em Jomtien, na Tailândia. 

A conferência teve o apoio da UNESCO e da UNICEF, bem como do Banco Mundial 
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e de organizações intergovernamentais, regionais e organizações não 

governamentais. A conferência resultou na elaboração da Declaração Mundial sobre 

a Educação Para Todos, que apontava a educação como elemento importante no 

desenvolvimento global: 

Sabendo que a educação, embora não seja condição suficiente, é de 

importância fundamental para o progresso pessoal e social; 

Reconhecendo que o conhecimento tradicional e o patrimônio cultural têm 

utilidade e valor próprios, assim como a capacidade de definir e promover 

o desenvolvimento; Admitindo que, em termos gerais, a educação que 

hoje é ministrada apresenta graves deficiências, que se faz necessário 

torná-la mais relevante e melhorar sua qualidade, e que ela deve estar 

universalmente disponível; Reconhecendo que uma educação básica 

adequada é fundamental para fortalecer os níveis superiores de educação 

e de ensino, a formação científica e tecnológica e, por conseguinte, para 

alcançar um desenvolvimento autônomo; e Reconhecendo a necessidade 

de proporcionar às gerações presentes e futuras uma visão abrangente de 

educação básica e um renovado compromisso a favor dela, para enfrentar 

a amplitude e a complexidade do desafio, proclamamos a seguinte (...) 

(JOMTIEN, 1990)  

O documento definia novas abordagens sobre as necessidades básicas de 

aprendizagem, bem como as metas a serem atingidas na educação básica e o 

compromisso dos governos perante essas metas: 

ARTIGO 1- SATISFAZER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE 

APRENDIZAGEM                                                                               

1. Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em condições de 

aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas 

necessidades básicas de aprendizagem. Essas necessidades 

compreendem tanto os instrumentos essenciais para a aprendizagem 

(como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de 

problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para que os 

seres humanos possam sobreviver, desenvolver plenamente suas 

potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar plenamente do 

desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões 

fundamentadas e continuar aprendendo. A amplitude das necessidades 

básicas de aprendizagem e a maneira de satisfazê-las variam segundo 
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cada país e cada cultura, e, inevitavelmente, mudam com o decorrer do 

tempo. (JOMTIEN, 1990) 

Houve um incentivo para que os países elaborassem suas metas, e então o 

Brasil elaborou o seu Plano Decenal de Educação para Todos, que objetivava 

alcançar em dez anos (1993-2003) a meta de assegurar os conteúdos mínimos de 

aprendizagem que correspondessem às necessidades do momento, como a 

universalização da educação fundamental e a erradicação do analfabetismo. 

Também foi neste contexto que o projeto de lei 93/94/1996 foi votado, 

sancionado e promulgado, tornando-se a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira em dezembro de 1996. Santos (2010) afirma que os primeiros 

diagnósticos do governo identificam que a política educacional desta época era 

ineficiente e improdutiva devido à má gestão dos recursos financeiros e a elevada 

taxa de repetência. Inserida no programa de Reforma do Estado, a educação é vista 

como instrumento para o crescimento econômico, a política educacional era avaliada 

por meio de parâmetros econômicos. Sendo assim, a democratização escolar, torna-

se o foco desse governo, objetivando o aumento de escolas públicas. Para Santos 

(2010), essa democratização torna-se necessária devido ao crescimento industrial, a 

modernização do parque tecnológico e a rápida inserção do país na globalização. 

Era necessário um processo de qualificação e do aumento dos níveis de 

escolaridade para atender a demanda industrial. A Reforma do Estado fez com que 

as políticas educacionais girassem em torno dos conceitos pedagógicos da teoria 

econômica do liberalismo, e esses conceitos estão baseados na concepção de 

habilidades e competências que o mercado empresarial precisa, e a qualidade da 

educação está diretamente ligada ao atendimento das necessidades do mercado. 

Portanto, a função da educação neste momento é desenvolver habilidades e 

competências que sejam adequadas à realidade profissional de acordo com a 

demanda do mercado. 

Portanto, ainda segundo Santos (2010), pode-se afirmar que a política 

educacional do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso se baseou na 

expansão da oferta de vagas em todos os níveis de ensino, principalmente no 

ensino fundamental, seguindo os acordos estabelecidos pelo Consenso de 

Washington. Desta maneira, as políticas educacionais continuaram reproduzindo o 

caráter dualista da universalização da educação, pois na mesma medida em que 
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propaga o crescimento das oportunidades educacionais, mascara o seu real objetivo 

diante do mesmo, que é a ampliação de mão de obra para atender a demanda do 

mercado econômico. A classe dominante se interessou pela universalização da 

educação para se inserir na economia global, portanto, apesar do crescimento do 

ensino básico, não se pode argumentar que houve uma democratização do ensino 

porque a qualidade na educação não seguiu o mesmo crescimento. Não houve 

ampliação dos recursos na educação, houve massificação escolar que deu 

continuidade ao processo de estratificação social através do acesso desigual à 

educação. Diante deste cenário político educacional se dá a elaboração e 

implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

 

4.2 OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 
 

Como vimos anteriormente, a participação do Brasil no Consenso de 

Washington (1989) e na Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), 

projetos ligados à agências de fomento internacional como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e o Banco Mundial, exigia uma reforma educacional que 

atendesse as necessidades básicas de aprendizagem, ampliando as oportunidades 

de educação para todos (BRASIL, 1997, p.14), objetivando o desenvolvimento do 

país diante do mercado internacional.       

 Neste sentido, diante da crise educacional do período, e a fim de atender a 

exigência externa de melhorar os indicadores sociais do país, inicia-se um processo 

de elaboração de uma orientação curricular, uma vez que o currículo ganha 

centralidade no projeto de reforma educacional. Esse processo também é resultado 

das medidas implementadas pelo Plano Decenal de Educação para Todos (1993-

2003), que afirma: 

(...) a necessidade e a obrigação de o Estado elaborar parâmetros 

claros no campo curricular capazes de orientar as ações educativas do 

ensino obrigatório, de forma a adequá-lo aos ideais democráticos e à 

busca da melhoria da qualidade do ensino nas escolas brasileiras. 

(BRASIL, 1997, p. 14) 

Pode-se afirmar que a elaboração dos PCNs surge a partir da necessidade de 

cumprir o artigo 210 da Constituição Federal de 1988 que determina conteúdos 
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mínimos para o ensino fundamental: “Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos 

para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 

respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.” (BRASIL, 1988) Ou 

seja, os parâmetros curriculares nacionais estão permeados de compromissos e 

objetivos que são heranças das promulgações da Constituição, como por exemplo, o 

preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.   

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988)  

Também é possível afirmar que os PCNs dão continuidade às propostas da 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). A Lei Federal n. 9.394 

aprovada em 1996 consolida o poder público para com a educação e 

especificamente para com o ensino fundamental, foco daquele momento. O artigo 22 

dessa lei vem como um reforço à constituição, destacando novamente a importância 

da formação para a cidadania e a necessidade de preparação para o trabalho: “Art. 

22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores.” (BRASIL, 1996)   

 A nova LDB 9.394/96 também considera dever da União, dos estados e dos 

municípios, estabelecer diretrizes com conteúdos mínimos: “IV - estabelecer, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e 

diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que 

nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação 

básica comum; (BRASIL, 1996, art. 9º, IV). Assim, a LDB criou um núcleo comum 

obrigatório que inclui o estudo de língua portuguesa, matemática, mundo físico, 

realidade política e social, arte e educação física. A partir dessa proposta, cada 

estado, município ou escola pode elaborar seu próprio currículo de acordo com o 

contexto local e as diversas realidades dos alunos.      

 O que merece destaque nessa lei é que ela dá início a um conjunto de 

políticas públicas educacionais voltadas para a construção de um currículo pautado 

em competências e habilidades, que são consideradas necessárias pelo modelo 

político educacional daquele momento. A partir dessa lei as concepções de currículo 

se voltam para o desenvolvimento das competências cognitivas, motoras e 
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comportamentais, para atender às exigências do capitalismo, da globalização e da 

economia mundial. Essa nova concepção irá influenciar na elaboração dos PCNs. 

 O processo de elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais começou 

em 1995, a partir de estudos de propostas curriculares de estados e municípios 

brasileiros, bem como de estudos realizados pela Fundação Carlos Chagas 

referentes aos currículos oficiais e experiências educacionais internacionais.  

 Para dar subsídios à elaboração dos parâmetros, analisou-se o Plano 

Decenal de Educação, as pesquisas nacionais e internacionais, as estatísticas 

referentes ao desenvolvimento de alunos do ensino fundamental, e experiências de 

práticas pedagógicas difundidas em seminários, congressos e publicações da 

educação. 

A partir disso, em 1995 formulou-se uma primeira proposta, uma versão 

preliminar que passou por ampla discussão nacional durante os anos de 1995 e 

1996, que contou com a participação de secretarias estaduais e municipais de 

educação, diversas instituições de diferentes áreas do conhecimento, especialistas, 

educadores e docentes de universidades tanto públicas como privadas. A partir 

dessas discussões, estes participantes redigiram aproximadamente 700 pareceres 

referentes à proposta inicial dos parâmetros. Estes pareceres apresentavam 

análises críticas, sugestões referentes ao conteúdo, e a necessidade de uma política 

de implementação do documento. Estes pareceres foram utilizados em um processo 

de reelaboração do documento que se deu através de encontros regionais 

organizados pelo MEC, com participação de professores do ensino fundamental, 

técnicos de secretarias de educação, conselheiros estaduais de educação, 

sindicatos e pessoas ligadas ao magistério. (BRASIL, 1997, p.15) Este processo de 

reestruturação deu suporte para a produção da versão final dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para as séries iniciais do ensino fundamental, que foi 

aprovada pelo Conselho Federal de Educação em 1997. O lançamento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais ocorreu no dia 15 de outubro de 1997, dia dos 

professores, em Brasília, pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC). A 

elaboração dos PCNs surge da proposta de construção de uma base curricular 

nacional comum para o ensino fundamental, e do objetivo de ter uma orientação 

para que as escolas pudessem formular seus currículos, e ter uma referência para 

as avaliações nacionais. Ainda que os PCNs tenham recebido diversas críticas que 
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o apontavam como uma tentativa de estabelecimento de um currículo uniforme 

nacional, há de se considerar que no processo de elaboração dos parâmetros 

curriculares nacionais houve a preocupação de se considerar as diferenças 

regionais e culturais do Brasil. Os PCNs surgem como diretrizes não obrigatórias 

que caminham para uma metodologia que possivelmente atingiria os objetivos e 

resultados esperados para o ensino fundamental, correspondendo às expectativas 

das reformas estatais e educacionais da época.  Assim, os PCNs são apresentados 

não como currículo oficial, mas como subsídios de apoio às escolas na elaboração 

de seus currículos. Destaca-se a preocupação dos parâmetros com determinados 

assuntos que deram origem aos Temas Transversais, ou seja, além das orientações 

de ensino para as disciplinas da base nacional, os PCNs trazem mais cinco temas 

transversais que permeiam as disciplinas comuns, auxiliando a escola no processo 

de formação para a cidadania.  

 

4.3 O DOCUMENTO DE PLURALIDADE CULTURAL 

 

Neste momento, objetiva-se fazer uma análise exploratória do documento de 

Pluralidade Cultural dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), identificando o 

conceito de tolerância no documento, bem como à quais matrizes teóricas o conceito 

está vinculado. 

 

O documento de pluralidade cultural inicia com uma breve apresentação 

sobre a temática. Nesta apresentação descreve-se que o documento preocupa-se 

em apresentar o Brasil como um país plural e rico em diversidade e, ao mesmo 

tempo, seu histórico de preconceito, discriminação e exclusão social, a fim de 

contribuir para um processo de formação educativa que esteja comprometida com a 

superação dessa discriminação e exclusão. Salientou-se a importância da 

flexibilização dos educadores em relação aos currículos, projetos e conteúdos, de 

acordo com suas realidades educativas locais. 

 

Na introdução do documento, explica-se que a temática da Pluralidade 

Cultural está relacionada ao conhecimento e valorização das características étnicas 

e culturais da composição de diferentes grupos. Espera-se que os alunos 

compreendam o país através de uma concepção de sociedade brasileira pautada na 
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diversidade étnica e cultural, e marcada pela desigualdade socioeconômica e pelas 

relações discriminatórias e excludentes. Destaca-se que a valorização das 

diferenças étnicas e culturais não é sinônimo de adesão ao modo de vida do outro, é 

respeitar a expressão da diversidade, respeito que é direito de cada ser humano, por 

sua intrínseca dignidade. Ainda na introdução, difere-se diversidade cultural de 

desigualdade social, destaca-se a coexistência da ampla diversidade étnica, 

linguística, religiosa e os desdobramentos da subjetividade que possibilitam a 

ampliação do plural que está potencialmente em cada um, A introdução termina 

dizendo que problematizar os mecanismos de exclusão é um imperativo do trabalho 

educativo voltado para a cidadania. 

 

Há ainda uma parte do documento destinada à justificativa da importância do 

tema pluralidade cultural. Dentre as justificativas estão: O desconhecimento do 

Brasil em relação a sua própria história, o prevalecimento de estereótipos regionais 

e raciais, a dificuldade de trabalhar com a temática do preconceito e discriminação 

racial/étnica, o mito do Brasil homogêneo, o mito da democracia racial, as 

manifestações de preconceitos e discriminações que estão presentes nas escolas, a 

história de resistência e luta dos movimentos sociais, a legislação antidiscriminatória 

na Constituição, mecanismos de proteção e promoção de identidades étnicas,  

valorização e difusão das manifestações culturais, a luta e a garantia de direitos dos 

povos indígenas, a liberdade de organização escolar e processos pedagógicos 

próprios dos indígenas, a necessidade de um processo educacional voltado ao 

campo ético e às atitudes e valores voltados para a formação de novos 

comportamentos, a necessidade de se estabelecer conexões entre o que se 

aprende na escola e a vida da população brasileira, mudar mentalidades, superar o 

preconceito, combater atitudes discriminatórias, lidar com valores de reconhecimento 

e respeito mútuo, formação de professores no tema da pluralidade cultural, práticas 

de respeito para com os portadores de deficiência física e mental, necessidade de 

problematizar as questões de gênero e história de injustiça para com as mulheres, a 

transformação de atitudes e não a repetição de slogans.  

 

Há uma parte do documento em que se apresentada o estado atual dos 

trabalhos com a temática, destacando-se o caráter pioneiro da elaboração de 

propostas de trabalho pedagógico em relação à temática da pluralidade cultural. Foi 
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indicada a influência da ONU e suas agências na elaboração do documento, através 

do incentivo ao desenvolvimento de uma "cultura de paz" no âmbito da escola 

através de trabalhos sobre tolerância, que foi um conceito adotado pela ONU como 

marco referencial no processo de construção do entendimento, do respeito mútuo e 

da solidariedade. Assim, o estado atual dos trabalhos com a temática aponta a 

produção do documento como um dos resultados dos compromissos internacionais 

de desenvolver políticas educacionais em prol da tolerância, da cultural de paz, e da 

diversidade.  

 

Embora na época da elaboração dos parâmetros curriculares iniciavam-se os 

estudos acerca da educação indígena e da situação dos afrodescendentes em 

escolas, pouco discutia-se sobre uma proposta de reflexão acerca do Brasil como 

um todo, sua complexidade cultural, e sua identidade nacional. O próprio documento 

aponta-se como um complexo trabalho ao enfatizar-se como um  encontro de 

estudos teóricos, movimentos sociais e forças socioculturais, destacando a 

necessidade do intercâmbio entre escolas, movimentos sociais, universidades e 

imprensa para a constante atualização das peculiaridades do tema.  

Em relação à  caracterização do tema, considera-se que a pluralidade cultural 

no Brasil é consequência de um longo processo histórico, que envolve aspectos 

políticos e econômicos, no plano nacional e internacional. A vida social brasileira é 

marcada pela diversidade, quer seja de diferenças regionais, de diferentes 

manifestações de cosmologias, de diferentes formas de organização social, 

diferentes grupos, de multiplicidade de modos de relação com a natureza e de 

vivência do sagrado . O campo é diferente da cidade, com culturas, ritmos de vida, 

ensinamentos e valores distintos. Os processos migratórios é um outro exemplo de 

contato de grupos sociais com diferenças de fala, de costumes, de valores, de 

projetos de vida. Entretanto, toda essa diversidade da vida brasileira é 

constantemente ignorada e descaracterizada, especificamente pelos processos de 

globalização, pela voracidade do capitalismo, pelos processos de industrialização de 

bens culturais. A escola não foge dessa situação. Apesar de ser um local onde 

essas diversidades se apresentam fortemente naqueles que a constituem, a escola 

tem ignorado, silenciado ou minimizado a pluralidade cultural. 
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As contribuições para o estudo da pluralidade cultural no âmbito da escola, 

estão concentradas em uma proposta interdisciplinar de estudos teóricos, que 

envolvem a fundamentação ética, o entendimento de preceitos jurídicos, 

conhecimentos  da história e da geografia, noções e conceitos da antropologia, da 

linguística, da sociologia, da psicologia. A contribuição dessas diferentes áreas 

integram o objetivo especificamente pedagógico de trabalhar a pluralidade cultural 

através de conhecimentos cientificamente produzidos, sem desconsiderar o rico e 

profundo saber produzido pelos movimentos sociais acerca de si mesmos. Assim, a 

escola tem a possibilidade de reflexões que articulam teoria e prática, reflexão e 

ação. 

4.4 A TOLERÂNCIA NO DOCUMENTO DE PLURALIDADE CULTURAL DO PCN 

Ao analisar o documento de pluralidade cultural dos parâmetros curriculares 

nacionais percebe-se que a palavra tolerância aparece poucas vezes ao longo do 

documento. Entretanto, o conceito histórico-filosófico da tolerância, bem como a sua 

ressignificação a partir das discussões da América Latina permeiam a concepção de 

diversidade e pluralidade cultural ao longo do texto.  

A tolerância aparece de forma direta cinco vezes no documento. Aparece 

duas vezes através da palavra tolerância: uma vez na apresentação e uma segunda 

vez no item "estado atual dos trabalhos com a temática". Aparece três vezes através 

de sua antítese, a intolerância, dentro do item "conhecimentos jurídicos".  

Pode-se perceber, que o sentido da tolerância nestas citações está atrelado 

às concepções de tolerância da ONU e suas proposições de cultura de paz:      

Apresentação 

[...Nesse sentido, a escola deve ser local de aprendizagem de que as regras 

do espaço público permitem a coexistência, em igualdade, dos diferentes. O 

trabalho com Pluralidade Cultural se dá a cada instante, exige que a escola 

alimente uma “Cultura da Paz”, baseada na tolerância, no respeito aos 

direitos humanos e na noção de cidadania compartilhada por todos os 

brasileiros. O aprendizado não ocorrerá por discursos, e sim num cotidiano 

em que uns não sejam “mais diferentes” do que os outros.](BRASIL, pg. 

,1997) 

Estado atual do trabalho com a temática 

Propostas da Organização das Nações Unidas (ONU), por intermédio de suas 

agências, têm procurado trazer contribuições para que se desenvolva uma 
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“Cultura da Paz”, no âmbito da escola, baseada em trabalhos sobre 

tolerância — conceito adotado pela ONU como marco referencial no 

processo de construção do entendimento—, do respeito mútuo, da 

solidariedade. Há um apelo da ONU para que se enviem novas propostas de 

trabalho nesse campo, tal o nível incipiente em que educadores em geral 

ainda se encontram com relação à temática. (BRASIL,1997) 

A palavra intolerância aparece no documento, se referindo tanto à intolerância 

como resultado da desigualdade social, quanto à intolerância referente às 

divergências religiosas e políticas. 

Conhecimentos jurídicos 

[...Se o planeta está ameaçado por políticas de desenvolvimento predatórias, 

da mesma maneira a miséria e a intolerância em seus diversos matizes 

promovem no final do século a morte pela fome, a marginalidade extrema, 

migrações em massa, desequilíbrios internos e, no limite, guerras entre 

grupos humanos que outrora conviveram em suposta harmonia. A violência 

em que pode resultar a disputa étnica, religiosa e social, quando a 

intolerância e o desequilíbrio são levados ao extremo, expressa-se em 

números: sabe-se que 80% das guerras que ocorrem hoje derivam da 

intolerância étnica e religiosa em conflitos internos...] (BRASIL,1997) 

Percebe-se que o conceito se apresenta de duas maneiras. Ora o conceito de 

tolerância se assemelha às ideias iluministas de Locke e Voltaire, por exemplo, ora o 

conceito se assemelha às novas concepções da tolerância ressignificada. 

Os objetivos gerais do documento defendem fortemente a valorização do 

plural e da diversidade como um direito dos indivíduos e fator decisivo para a 

democracia, tal perspectiva encontra ressonância nas matrizes históricas da 

tolerância, no pensando de Locke, por exemplo, em relação ao liberalismo político. 

Os objetivos também citam a necessidade do reconhecimento e valorização da 

própria história e cultura, a fim de se fortalecer contra possíveis intolerâncias, 

discriminações e desigualdades. Tais aspectos se relacionam à nova concepção de 

tolerância, compreendida a partir do histórico da América Latina e outras regiões 

igualmente colonizadas.  

4.5 TOLERÂNCIA EM CARTAZ  

Como visto anteriormente, no capítulo dois, a Declaração Mundial de 

Princípios sobre a Tolerância destinou um de seus artigos, o artigo 4º, 

exclusivamente para a Educação. Sendo assim, entre 1996 e 1997, a UNESCO 

desenvolveu materiais para as crianças, a fim de divulgar a necessidade da 
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tolerância de maneira lúdica. Foram produzidos cartazes com desenhos e frases que 

objetivam instigar as crianças a perceberem a importância do compreender as 

razões do outro para uma convivência pacífica. Os cartazes foram elaborados na 

França, sede da UNESCO, são de autoria de Dominique de Saint Mars com 

colaboração de Renaud de Saint Mars e ilustrações de Serge Bloch. O Seminário 

Internacional “Ciência, Cientistas e a Tolerância” organizado pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação da USP e pela Unidade da Tolerância e da Paz da UNESCO 

promoveu a tradução dos cartazes feita pelo Centro Interdepartamental de Tradução 

e Terminologia e Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – USP. São 

quatro cartazes (ver anexo) com cores diferentes, que abordam a temática da 

tolerância na amizade (cartaz amarelo), em casa (cartaz lilás), na prevenção da 

violência (cartaz verde), e na construção da paz (cartaz vermelho). O título em 

destaque informa qual será o contexto da tolerância daquele cartaz especificamente, 

seguido por ilustrações que representam uma situação, com o intuito de provocar a 

criança para uma reflexão e promover o bom convívio, argumentando a favor da 

tolerância de forma lúdica. Assim, discorrendo sobre o desenho, há um pequeno 

texto com informações e explicação sobre o termo tolerância, a necessidade de 

exercê-la, e exemplos e situações relacionadas aos direitos humanos, ao respeito ao 

outro, a importância das diferenças entre as pessoas, às questões de gêneros e 

diferenças regionais, à importância de cada indivíduo para a sociedade, às 

diferenças físicas e religiosas e à importância de observar as semelhanças. O cartaz 

termina com um jogo de pontuação, em que há questões que representam situações 

vividas pelas crianças em seu dia-a-dia com seus familiares ou amigos, questões 

que envolvem tomadas de decisões, onde a criança deve decidir pela opção que 

pode gerar brigas e conflitos ou pela opção que promova o respeito e a interação 

com aquele que é, pensa ou age de forma diferente, pois “Os jogos, para além da 

componente competitiva, funcionam como modelos de situações reais ou 

imaginárias” (STOCCO, CÂNDIDO E STANCANELLI,1999). À medida que opta 

pelas questões que sugerem a tolerância com o diferente, a criança acumula mais 

pontos. Propõe-se um jogo/teste no cartaz com o objetivo de tornar esse momento 

de informação e conscientização, um momento também de ludicidade, “[... uma vez 

que, quando alguém joga, está executando as regras do jogo e, ao mesmo tempo, 

desenvolvendo uma atividade lúdica.]” (KISHIMOTO, 1994, p.108). 
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Entretanto, 

Da mesma forma, a incerteza presente em toda conduta lúdica é 

outro ponto que merece destaque. No jogo, nunca se tem o 

conhecimento prévio dos rumos da ação do jogador, que dependerá, 

sempre, de fatores internos, de motivações pessoais, bem como de 

estímulos externos, como a conduta de outros parceiros.” 

(KISHIMOTO, 1994, p.114) 

Assim, faz-se necessário dizer que o interesse do exercício proposto não é a 

pontuação obtida, mas sim o processo de escolha das opções propostas, levando 

em consideração que “a educação tem sentido unicamente como educação dirigida 

a uma autorreflexão crítica.” (ADORNO, 1965, p.121). Pretende-se que a criança, ao 

escolher uma opção, reflita sobre suas ações cotidianas e sobre sua forma de se 

relacionar com o outro, analisando se está respeitando-o em suas diferenças ou 

não. Caso não esteja, espera-se que o jogo/teste ao menos a instigue a pensar 

sobre maneiras não violentas de resolução de conflitos. Sabendo também da 

complexidade do assunto, é necessário não ter o cartaz como proposta isolada, mas 

sugere-se que ele seja ponto de partida para discussões entre as crianças, alunos e 

alunas, juntamente com seus professores e professoras e equipe escolar, tendo em 

vista a importância de uma gestão democrática para o conjunto de medidas em prol 

de uma educação para a tolerância. 

Faz-se necessário dizer que o exercício proposto pode assemelhar-se mais a 

testes do que a jogos, porém, entendendo que 

todo e qualquer jogo se diferencia de outras condutas por uma atitude 

mental caracterizada pela incerteza dos resultados, ausência de 

obrigação em seu engajamento, supondo uma situação concreta e 

um sujeito que age de acordo com ela. (KISHIMOTO, 1994, p.114), 

o jogo pode servir como instrumento para o educador perceber e avaliar quais são 

as maiores dificuldades das crianças ao lidarem com questões do cotidiano que 

envolvam a tolerância, uma vez que para Vygotsky (1988, 1987, 1982): 

[os processos psicológicos são construídos a partir de injunções do 

contexto sociocultural. Seus paradigmas para explicar o jogo infantil 

localizam-se na filosofia marxista-leninista, que concebe o mundo 

como resultado de processos histórico-sociais que alteram não só o 

modo de vida da sociedade, mas inclusive as formas de pensamento 

do ser humano. São os sistemas produtivos, geradores de novos 

modos de vida, fatores que modificam o modo de pensar do homem. 

Desta forma, toda conduta do ser humano, incluindo suas 
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brincadeiras, são construídas como resultado de processos sociais. 

Considerada situação imaginária, a brincadeira é uma conduta 

predominante a partir de 3 anos e resulta de influências sociais 

recebidas ao longo dos anos anteriores.](KISHIMOTO,1994, p.123) 

Sendo assim, a seguir serão apresentados os quatro cartazes dessa proposta 

lúdica para trabalho sobre a tolerância em escolas, colocando a tolerância ''em 

cartaz”. 

O primeiro cartaz, "A tolerância cria amizades" traz os seguintes dizeres:  

Na escola - como no resto do mundo – cada pessoa é diferente. 

Pode ser baixa, alta, magra, gorda, ou ser portadora de uma entre 

muitas deficiências. São meninos ou meninas. Alguns vêm de outras 

regiões ou países. Porque é que a gente às vezes rejeita essas 

pessoas diferentes, ou fazemos graça com elas? Talvez porque 

tenhamos medo delas... Ou não queiramos compartilhar... Ou 

sejamos inseguros de nossa própria identidade! É claro que não dá 

para amar todo mundo. Mas todo ser humano tem o direito de viver 

dignamente, sem ser maltratado ou humilhado. Apesar de nossas 

diferenças, somos todos membros da raça humana e cada um de nós 

– homem, mulher, criança – é único, é especial, é importante. Ser 

tolerante é respeitar as diferenças dos outros... a sua aparência, a 

sua religião, a sua forma de vida. É também mostrar interesse por 

outras pessoas, e perceberas as coisas que as fazem semelhantes, 

apesar das diferenças. Ser tolerante é dizer Não ao preconceito. A 

tolerância abre espaços em nossos corações para abrigar mais 

amizades! (UNESCO,1997) 

         Entendendo que "a criança deve estar plenamente preparada para uma vida 

independente na sociedade e deve ser educada de acordo com os ideais 

proclamados na Carta das Nações Unidas, especialmente com espírito de paz, 

dignidade, tolerância, liberdade, igualdade e solidariedade." ( ALVES, 2001, p. 27) é 

necessário que a mensagem do cartaz esteja presente nas discussões do cotidiano 

escolar. A mensagem é de grande importância não somente para incentivar as 

crianças a refletirem sobre as diferenças entre as pessoas, mas também para a 

prevenção da violência e do bullying, por exemplo. No primeiro momento o texto traz 

exemplos das diferenças físicas entre as pessoas, relatando que isso é normal nas 

escolas e no mundo. Tais diferenças são percebidas logo em um primeiro momento, 

visíveis, são diferenças estas que possibilitam um comportamento de exclusão logo 

que se depara com a diferença. São diferenças de altura, de peso, de etnia, de 

características físicas. 
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É necessário dialogar com as crianças sobre esta questão e fazer um 

exercício de observação com elas a fim de perceberem que nada é totalmente igual 

a nada, que ninguém é igual a ninguém. Levar as crianças a se perceberem 

diferentes pela cor de pele, cabelo, olhos, tamanhos e medidas, gostos e atitudes, 

não se restringe a manter o discurso somente no cartaz proposto pela UNESCO, por 

exemplo, mas requer que este diálogo se estenda aos conteúdos curriculares, 

estabelecendo interdisciplinaridade através da temática da pluralidade cultural. “É 

preciso ir além, ultrapassar as barreiras e ter no dia-a-dia a experiência da 

convivência, da comunicação e da tolerância.” (ALVES, 2001, p.29).                                                                                                                                            

A temática das diferenças deve estar presentes em livros paradidáticos, no conteúdo 

de artes, nas atividades de história, nos exercícios de educação física, como um 

conjunto, para que a criança desenvolva a percepção de que ser diferente é algo 

natural, que ninguém é igual a ninguém, e que as diferenças podem ser 

interessantes, produtivas e oportunidade de conhecer novos jeitos de ser. Assim, “É 

preciso, então, trabalhar com a criança, desde bem pequena, na formação de um 

sentimento intenso de empatia para com os outros.” (ALVES, 2001, p.30)  

O cartaz dá continuidade à temática da tolerância abordando as questões das 

diferenças entre gênero e de diferenças regionais ou de nacionalidades. Estas 

questões estão relacionadas aos diferentes hábitos e costumes que podem ser 

estranhados e intolerados pelas crianças quando essas por sua vez, não conhecem 

esses hábitos.                                                                                                  

Sabendo-se então da necessidade de “... aprender a ser tolerante com os 

valores e costumes de grupos diferentes dos nossos próprios.” (ALVES, 2001, p.66), 

o cartaz nos traz a reflexão de que costumamos criticar o que não conhecemos, 

como forma de defesa frente ao medo do desconhecido. Portanto, é necessário 

primeiro conhecer para depois entender e conviver com essas diferenças sem 

criticá-las de maneira negativa. Há a reflexão da necessidade de entender que o 

outro, não importa o quão diferente de mim é, tem o direito de existir, assim como eu 

tenho, afinal todos pertencem à raça humana. Portanto, o conceito de tolerância "é o 

respeito ao outro em sua diferença. O seu exercício se processa no interior da 

relação entre pessoas, entre grupos e entre culturas e é caracterizado pela tensão 

que existe no ato de aceitar os valores do outro sem abrir mão dos nossos” 

(ALVES,1992)                                                                                       
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Mesmo que não sejamos obrigados a conviver com quem não gostamos, e 

realmente há pessoas com as quais não nos identificamos, é necessário respeitá-la, 

ao mínimo tolerá-la, como outro ser humano que tem o direito de existir. Dessa 

forma evita-se a violência, pois quando compreendo que o outro, mesmo tão 

diferente de mim, assemelhasse a mim pela sua característica humana, entendo que 

não posso feri-lo, quer seja com uma agressão física ou verbal. Quando 

compreendo o Outro ser humano como um ser que igualmente à mim tem o direito 

de viver de acordo com seus costumes, hábitos, crenças, compreendo as diferenças 

e abro-me ao diálogo e consequentemente à possíveis amizades, entendo que: 

A tolerância não é indiferença. Se as ideias, opiniões e crenças do 

outro não me interessam, ou não têm nenhum valor para mim, não 

estou exercendo a tolerância. A tolerância também não significa 

omissão. Como sustentáculo dos direitos humanos, não significa a 

aceitação passiva de práticas lesivas ao homem e à humanidade, 

nem o silêncio frente à violação dos direitos universais da pessoa 

humana e das liberdades fundamentais do outro (Williams,1992.) É o 

exercício da humanidade, do colocar-se no lugar do outro, da 

possibilidade de encontrar a nossa própria alma na busca da alma do 

outro. (ALVES, 2001, p.156) 

 

O segundo cartaz se refere aos conflitos e guerras: "A tolerância traz a paz": 

Porque é que o mundo ainda tem guerras? Porque é que tantos 

seres humanos têm de sofrer e morrer? Porque é que há tantos 

órfãos? Porque o ódio, os mal-entendidos, o medo e o ciúme levam 

algumas pessoas a atacar e a destruir outras, e a tomar delas as suas 

posses. E o pior é que o fazem convencidas de que estão com a 

razão! Só que, depois de uma guerra, o perdedor se sente 

humilhado e muitas vezes procura se vingar. Se, ao invés de ter 

começado a lutar, tivesse havido conversa e negociação... não 

haveria perdedores e todos sairiam ganhando! Ser tolerante significa 

resistir pacificamente sempre que há uma ameaça de violência. 

Significa ser forte para proteger o mais fraco. Tolerância é o respeito 

por todos os que vivem na terra, hoje e no futuro. Significa apoiar-se 

um ao outro. Significa trabalharmos juntos para combater a violência, 

a pobreza e a intolerância. Tolerância, compreensão e ajuda 

mútua... na construção de um futuro de paz! (UNESCO,1997) 

Neste cartaz, a proposta é mostrar às crianças as causas e consequências de 

guerras em que a questão da intolerância contribuiu fortemente. Têm-se aqui uma 

medida, um alerta, uma reflexão a fim de que Auschwitz não se repita. Aqui trata-se 

da questão do ódio, do desentendimento, medo e ciúmes, sentimentos que também 

pertencem às crianças e precisam ser trabalhados para que se possa resolver os 
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conflitos que os envolvam sem que haja violência, sabendo-se que "a tolerância a 

valores e práticas diferentes daqueles com os quais estamos mais familiarizados é 

mais suscetível de acontecer quando nos damos conta dos fundamentos culturais e 

subculturais desses valores e práticas (ALVES, 2001, p.75) 

É esta a proposta do cartaz, tornar perceptível que em um ambiente de paz, 

há tolerância, que esta é fundamental para a harmonia entre todos, uma vez que     

Sendo tolerantes com nossos próprios defeitos, e animados pelo 

sincero propósito de nos modificarmos, começamos lentamente a 

compreender que os outros também merecem nossa tolerância e 

essa compreensão que dedicamos a nós mesmos e que, por isso 

mesmo, sabemos ser suave e curativa como bálsamo. E somente 

assim, depois de mobilizarmos a paz dentro de nós, podemos 

dedicar-nos a compartilhá-la com os outros. (ALVES, 2001, p. 157) 

A indicação é de tolerar o outro a fim da manutenção da paz, não responder 

com violência quando se é agredido com violência, mas sim procurar caminhos de 

resolução de conflitos através do diálogo. Desta maneira, os jogos que 

complementam o conjunto trazem situações nas quais a criança realmente pode 

estar inserida, situações do cotidiano das crianças, cabe aqui alguns exemplos: 

Para acabar com as guerras... 

o Precisamos tentar entender o que provoca as guerras 

o  Não há nada que se possa fazer 

Você não concorda com alguém... 

o Você procura ouvir o que ele (a) tem a dizer 

o Você não deixa a pessoa falar 

Você responde à violência... 

o Juntando-se a outros e dizendo NÃO 

o Com mais violência (UNESCO,1997) 

 

Tais exemplos são de fundamental importância para a criança visualizar a 

temática da tolerância em seu dia-a-dia e compreender sua importância. Ao falarmos 

em entender os motivos da guerra, há o incentivo para que se levante os motivos 

históricos, étnicos e religiosos que ocasionaram as guerras e descubra-se o quanto 

de intolerância com o diferente envolve esta questão. Na mesma medida, o ouvir o 

outro também é um exercício para a tolerância, e uma maneira de negar a violência 
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e estar aberto ao diálogo, consciente de que “É necessário que se discutam: o 

respeito ao ritmo individual, a tolerância face às diferenças e a eliminação dos 

preconceitos.” ( ALVES, 2001, p. 86) 

" A tolerância começa em casa" é o tema do terceiro cartaz, que diz: 

Numa família, as pessoas têm que morar juntas. Às vezes, isso é 

difícil, porque as suas falhas nos dão nos nervos... talvez lembrem as 

nossas próprias falhas! Às vezes, nos sentimos criticados, 

perseguidos ou com ciúmes... talvez tenhamos medo de não sermos 

amados. Quando queremos ser os mais fortes, podemos nos tornar 

intolerantes e, ao invés de nos tornarmos os melhores, acabamos 

sozinhos. E daí? Como podemos nos tornar tolerantes? Em primeiro 

lugar, sendo mais tolerante conosco mesmo. Depois, mantendo 

sempre o bom humor e aceitando nossas falhas e nossos erros. 

Parece difícil? Nem tanto, porque podemos melhorar passo a passo, 

do jeito que um bebê aprende a andar. Quando somos mais 

tolerantes conosco, podemos nos tornar mais tolerantes com os 

outros e aceitar cada pessoa como ela é. Mas, sermos tolerantes não 

significa aceitar qualquer coisa. É preciso resistir pacificamente à 

violência e a injustiça, sempre preferindo explicar ao invés de brigar, 

ou unindo esforços para aumentar nossa eficiência e para ajudar 

aqueles que são mais fracos do que nós. Tolerante em casa, 

tolerante na vida! (UNESCO, 1997) 

A participação da família na educação da criança é de extrema importância e 

foco de grande estudos e pesquisas, embora há de se considerar que escola e 

família exercem papéis distintos na educação, entretanto complementares. E no 

educar para a tolerância não poderia ser diferente. Considerando que as novas 

gerações são como “mensagens vivas” que pretendemos deixar para um futuro que 

não veremos, e que pretende-se deixar “ marcas de “pertencimento”, e a partilha de 

bens e valores de sua cultura,” (ALVES, 2001, p. 28), o caminho rumo à tolerância e 

ao entendimento do outro deve guiar as práticas educativas das famílias. 

Valores, crenças e práticas são parte do grupo cultural como um todo 

(parte do “macrossistema”), mas é nos vários microssistemas em que 

as crianças vivem (casa, escola, amigos e comunidade) que elas 

aprendem os valores, práticas e assim por diante.” (ALVES, 2001, p. 

70) 

Assim, entendendo que as crianças aprendem valores e crenças desde a 

mais tenra idade, nos microssistemas em que estão inseridas, pensa-se em um 

processo educativo em que a criança se desenvolva para exercer seus direitos e 

estar ciente de que outros também os têm, assim respeitando-lhes. A família neste 

sentido, tem papel fundamental, orientando-a e auxiliando-a no processo de 
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construção da imagem do outro e da importância de outras pessoas para a nossa 

própria constituição enquanto seres humanos. Assim, quando nos referimos às 

crianças: 

O papel dos adultos frente a ela é fundamental: não só porque eles 

darão a base primeira de normas e regras para o convívio social, mas 

também porque são os modelos introjetados frequentemente como 

ideais e cujas atitudes e comportamentos serão transmitidos. 

(ALVES. 2001, p.89) 

De igual importância para a criança, não é somente transmitir à ela os valores 

e crenças humanas em prol do respeito e tolerância, mas estabelecer um 

comportamento para com ela coerente, de respeito ao seu tempo de aprendizado e 

tolerância aos seus erros entendendo-os como parte de um processo. Têm-se 

enfatizado no cartaz o bom convívio entre os familiares, apresentando-se algumas 

possíveis situações que podem ocorrer no dia-a-dia de algumas famílias e assim em 

seguida, sugere-se algumas alternativas para lidar com os conflitos entre irmãos, por 

exemplo, de forma tolerante e pacífica. 

Seu irmãozinho quebrou o seu brinquedo... 

o Você o perdoa... não foi por querer   

o Você bate nele... 

Você brigou com sua irmã... 

o Você procura explicar os seus motivos 

o  Você fecha a cara e se vinga depois 

Alguém trata você com violência 

o Você diz NÃO e procura ajuda 

o  Você devolve na mesma moeda (UNESCO, 1997) 

Por último, o cartaz "A tolerância detém a violência": 

No esporte, como na vida, temos muitas vezes medo de sermos 

inúteis e, para nos defendermos, acabamos sendo pouco esportivos, 

ou violentos, ou jogando de forma egoísta. Para ser considerado o 

melhor jogador ou para que o seu time seja considerado o melhor, 

para ganhar, é fácil sentir a tentação de trapacear, de agredir ou de 

humilhar os outros. E, no entanto, todo mundo sabe muito bem que a 

violência, gera a violência, e que uma vitória alcançada com violência 

não tem mérito nenhum. Podemos transformar a agressividade em 

energia positiva para sermos melhores. Ser tolerante é respeitar os 

adversários como gostaríamos que nos respeitassem. Ser tolerante 

é aceitar que a gente nem sempre consegue ser melhor que os 

outros, sem perder a confiança em si mesmo. Ser tolerante é ter 
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espírito de equipe, para compartilhar tanto as derrotas quanto as 

vitórias. A tolerância não nos faz perder nada. Pelo contrário, nos 

torna interiormente mais fortes. (UNESCO, 1997) 

Aqui neste caso, para falar de comportamentos de compreensão e incentivá-

los, recorreu-se a exemplos relacionados aos esportes. É comum vivenciar situações 

em que as crianças envolvem-se em conflitos entre si por não compreenderem as 

regras de um certo jogo, fato normal da idade, ou por não aceitarem seus próprios 

erros e por consequência os erros dos outros colegas. 

Desta forma ensiná-las sobre seus direitos nos jogos, brincadeiras, em casa, 

na escola ou em qualquer outro lugar traz a necessidade de também ensiná-las 

sobre os seus deveres. É de suma importância nesta fase, “escutar os direitos das 

crianças mas ensinar a elas os seus deveres” (ALVES, 2001, p. 28). O esporte é um 

momento de grande aprendizado para as crianças nesta direção, através dele é 

possível ensinar e aprender a conviver com os outros que são diferentes, pensam 

diferentes, e elaboram estratégias diferentes, há aqui exercícios de paciência e 

tolerância para atingir o objetivo em comum, jogar e ganhar o jogo. 

Quando a criança comete alguma falha, não faz ponto, não completa a 

jogada, é de certa forma uma oportunidade para que ela possa olhar para si e 

compreender que todos falham, e também aceitar o erro do outro jogador com quem 

se joga. Na mesma proporção acontece na vida, quando entendo que erro, que não 

sou perfeito e tenho falhas, sou levado à observar que os outros se assemelham à 

mim neste aspecto humano, errar e ter a possibilidade de acertar, ter uma nova 

chance. 

Estamos inseridos em um processo de globalização em que meios de 

comunicação são eficazes e cada vez mais rápidos, informação a todo o momento, 

facilidade em aquisição de produtos, a inclusão e o contato com diferente países são 

novidades que nos encantam. Toda via esse novo movimento do mundo acaba 

reforçando as diferenças entre os povos, a exacerbada valorização de uma única 

cultura que se uniformiza para manter certa singularidade, afinal, “mesmo quando 

estamos cientes de outros mundos além do nosso, existe uma forte tendência a 

assumir que aquele no qual habitamos é o “melhor” e constitui o padrão contra o 

qual os outros devem ser julgados.” (ALVES, 2001, p.66) Na mesma medida, a 

globalização abrange diferentes grupos, etnias e culturas, e assim faz-se necessário 
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o convívio entre diferentes formas de pensar e agir que devem ser consideradas a 

partir dos direitos humanos. Desta maneira, “mais do que nunca é preciso 

desenvolver aquela que será a virtude dessa fase de transição para um novo 

mundo: a tolerância.” (ALVES, 2001, p.155) 

Por isso precisa-se garantir que os jovens do futuro tenham convicções 

firmes, sem que isso implique produzir exclusão, reconhecendo-se que, 

embora todos sejam iguais em dignidade; cada qual se distingue dos demais 

por seus talentos e suas crenças, que devem ser SEMPRE respeitados.” 

(ALVES, 2001, p. 3) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Falar sobre tolerância não é uma tarefa fácil. Não só porque a palavra tem 

diferentes desdobramentos e interpretações, mas também porque é uma palavra 

que não é "bem vista" por muitos. Há uma recusa em relação à tolerância. Espera-se 

respeito em relação às pessoas e às situações ao invés de tolerância. Entretanto, 

diante de tal recusa, presenciamos cada vez mais atitudes de preconceito, 

discriminação, violências e agressões, oriundas de desavenças e maneiras violentas 

de resolução de conflitos.           

                      

Atualmente observa-se na população como um tudo uma constante 

dificuldade no diálogo, no debate de ideias, nas divergências de pensamento e de 

opiniões. Em momentos históricos e  políticos delicados, conflituosos e polêmicos, 

como o presenciado atualmente em nosso país, percebe-se a dificuldade que 

enfrentamos ao lidar com o diferente, com o oposto, com o diverso. Há discurso de 

ódio e maneiras violentas de resolução de conflitos no lugar do debate no campo 

das ideias. Neste sentido, discutir sobre tolerância é uma urgência para a 

manutenção do sistema político democrático. Isso porque é evidente que não é 

possível alcançar o respeito diante de todas as coisas e de tudo, principalmente 

diante do que não se concorda ou agrada, até mesmo porque o respeito tem uma 

dimensão de admiração e compreensão envolvida. Contudo, é necessário tolerar o 

que não se concorda, o que não se conhece, e o que não agrada. Essa dimensão do 

aceitar o diferente, o diverso, o desconhecido, é a dimensão da tolerância 

necessária para a convivência pacífica e a negação da violência e  barbárie. 

 

Compreende-se que a tolerância não é um fim em si mesma, mas é uma 

possibilidade de abertura à  escuta do diferente, e de aceitação dos direitos do outro 

em sua condição digna de ser humano. Compreende-se que a tolerância é 

o primeiro passo para convivências pacíficas e não violentas. Compreende-se que a 

tolerância é um valor-atitude necessário para a convivência em meio à diversidade e 

a pluralidade.  

 

Importa esclarecer que através desta pesquisa, concluiu-se que a concepção 

de tolerância transita entre os valores do pensamento político da direita e da 
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esquerda. No primeiro capítulo observou-se que a tolerância surge a partir da 

necessidade de combate à sua antítese, a intolerância, especificamente religiosa. A 

tolerância nasce na modernidade, com os valores iluministas, para combater a 

herança de intolerância deixada pelo período medieval, e ganha impulso com as 

ideias de liberalismo político defendidas pelo pensamento liberal. Entretanto, através 

do segundo capítulo, pode-se perceber que após as grandes guerras e conflitos do 

século XX, a tolerância passa por um grande processo de ressignificação, e passa a 

ser uma atitude mais aproximada dos ideais políticos defendidos pela esquerda, a 

fim de contribuir no processo de luta pelo fim das desigualdades sociais. 

  

Toda a história da humanidade é marcada por uma disputa, a luta de classes 

(Marx e Engels, 1999), e a tolerância tem a contribuir nessa luta, a tolerância é uma 

importante atitude a ser desenvolvida e vivenciada, se concebida a partir da 

concepção latino-americana, que a considera uma possibilidade de compreensão e 

aceitação da diversidade cultural através do direito de cada povo à sua identidade e 

maneira de viver, livre de dominações culturais e econômicas. É relevante ressaltar 

que, enquanto “veias abertas” (Galeano, 1986), que é a América Latina, estando 

sempre a serviço da riqueza europeia, cabe desenvolvermos práticas de tolerância 

que fortaleçam o sentimento de pertencimento e identidade local, e se coloquem 

contra o pensamento hegemônico. 

 

Portanto, concluí-se que não é possível exercer a tolerância em contextos 

marcados por intensas desigualdades e relações de opressão, ao contrário, a 

tolerância só tem sentido se for concebida a partir do reconhecimento do outro 

enquanto sujeito de direitos. Assim, é necessário cautela na distinção de 

concepções e práticas humanizadoras, das desumanizadoras. A tolerância em sua 

essência estará sempre ligada ao reconhecimento da alteridade, e ao desejo da 

libertação de opressões, violências e injustiças. 

  

O presente trabalho objetivou contribuir com as pesquisas e estudos do 

campo educacional, através da discussão e problematização do conceito de 

tolerância, compreendendo que o mesmo é fundamental para a educação em 

direitos humanos. É necessário pensar em modos de prevenção de novas possíveis 

barbáries, e neste sentido, a educação para a tolerância, pautada no 
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reconhecimento da diversidade, bem como da pluralidade cultural, é um caminho 

possível, uma vez que a construção do pensamento crítico, e a dialogicidade sobre 

as diferenças é o papel da educação que se propõe a formar para a cidadania e 

para uma sociedade democrática. 

 

Constatou-se que a relevância do tema tolerância, o levou a ser pauta de 

discussão de organizações internacionais como a ONU, e a UNESCO, que voltaram 

suas atenções para proposições de medidas contra as intolerâncias vivenciadas em 

diversos países. Estas discussões, bem como a ressignificação da tolerância pela 

América Latina através de encontros que ocorreram na década de 90, culminaram 

na abordagem da temática no documento de pluralidade cultural dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais produzidos pelo MEC em 1997. Em meio ao contexto 

educacional neoliberal da década de 90, o documento de pluralidade cultural dos 

parâmetros curriculares nacionais pode ser considerado um importante avanço na 

política educacional brasileira daquele momento, por abordar de maneira inédita até 

então, a diversidade e pluralidade cultural brasileira, através da proposição da 

temática nos currículos e projetos pedagógicos escolares, dando visibilidade às 

reflexões acerca das questões étnico-raciais, dos povos indígenas, dos processos 

de imigrações, da pluralidade religiosa, das diferenças regionais nacionais, das 

questões de gênero, entre outras. 

 

Sabendo da complexidade do tema, e dos poucos estudos relacionados ao 

mesmo, principalmente na área educacional, esse trabalho não se encerra com 

conclusões precisas, mas com considerações acerca da necessidade da 

continuidade nas pesquisas e estudos sobre a tolerância, considerando os inúmeros 

casos de intolerância presenciados cotidianamente em nosso país, e, portanto, em 

nossas escolas. Espera-se que esta pesquisa desperte o interesse em professores e 

professoras da educação básica da rede pública de ensino para a discussão da 

temática, espera-se que esta pesquisa provoque os educadores a identificarem e 

combaterem as manifestações de intolerâncias em suas diversas formas: racismo, 

homofobia, machismo, xenofobia, intolerância religiosa, intolerância regional; 

espera-se que esta pesquisa fomente o interesse por discutir concepções e práticas 

que deem visibilidade aos oprimidos e intolerados do mundo, em contraposição ao 

pensamento hegemônico, e para a construção de um mundo mais justo e igualitário. 
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ANEXOS 

Declaração de Princípios sobre a Tolerância 

Aprovada pela Conferência Geral da UNESCO em sua 28ª reunião Paris, 16 de 

novembro de 1995 

Os Estados Membros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura reunidos em Paris em virtude da 28ª reunião da Conferência 

Geral, de 25 de outubro a 16 de novembro de 1995 

Preâmbulo 

Tendo presente que a Carta da Nações Unidas declara " Nós os povos das Nações 

Unidas decididos a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra,... a 

reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da 

pessoa humana,... e com tais finalidades a praticar a tolerância e a conviver em paz 

como bons vizinhos", 

Lembrando que no Preâmbulo da Constituição da UNESCO, aprovada em 16 de 

novembro de 1945, se afirma que "a paz deve basear-se na solidariedade intelectual 

e moral da humanidade", 

Lembrando também que a Declaração Universal dos Direitos do Homem proclama 

que "Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de 

religião"(art. 18), "de opinião e de expressão"(art. 19) e que a educação "deve 

favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos 

os grupos étnicos ou religiosos" (art.26), 

Tendo em conta os seguintes instrumentos internacionais pertinentes, notadamente: 

 o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos; 

 o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; 

 a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação Racial; 

 a Convenção sobre a Prevenção e a Sanção do Crime de Genocídio; 
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 a Convenção sobre os Direitos da Criança; 

 a Convenção de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados, seu Protocolo de 

1967 e seus instrumentos regionais; 

 a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher; 

 a Convenção contra a Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, 

desumanos ou degradantes; 

 a Declaração sobre a Eliminação de todas as Formas de Intolerância e de 

Discriminação fundadas na religião ou na convicção; 

 a Declaração sobre os Direitos da Pessoas pertencentes a minorias nacionais 

ou étnicas, religiosas e lingüisticas; 

 a Declaração sobre as Medidas para Eliminar o Terrorismo Internacional; 

 a Declaração e o Programa de Ação de Viena aprovados pela Conferência 

Mundial dos Direitos do Homem; 

 a Declaração de Copenhague e o Programa de Ação aprovados pela Cúpula 

Mundial para o Desenvolvimento Social; 

 a Declaração da UNESCO sobre a Raça e os Preconceitos Raciais; 

 a Convenção e a Recomendação da UNESCO sobre a Luta contra a 

Discriminação no Campo do Ensino; 

Tendo presentes os objetivos do Terceiro Decênio da luta contra o racismo e a 

discriminação racial, do Decênio Mundial para a educação no âmbito dos direitos do 

homem e o Decênio Internacional das populações indígenas do mundo, 

Tendo em consideração as recomendações das conferências regionais organizadas 

no quadro do Ano das Nações Unidas para a Tolerância conforme a Resolução 27 

C/5.14 da Conferência Geral da UNESCO, e também as conclusões e as 

recomendações das outras conferências e reuniões organizadas pelos Estados 

membros no quadro do programa do Ano das Nações Unidas para a Tolerância, 

Alarmados pela intensificação atual da intolerância, da violência, do terrorismo, da 

xenofobia, do nacionalismo agressivo, do racismo, do anti-semitismo, da exclusão, 

da marginalização e da discriminação contra minorias nacionais, étnicas, religiosas e 

lingüísticas, dos refugiados, dos trabalhadores migrantes, dos imigrantes e dos 
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grupos vulneráveis da sociedade e também pelo aumento dos atos de violência e de 

intimidação cometidos contra pessoas que exercem sua liberdade de opinião e de 

expressão, todos comportamentos que ameaçam a consolidação da paz e da 

democracia no plano nacional e internacional e constituem obstáculos para o 

desenvolvimento, 

Ressaltando que incumbe aos Estados membros desenvolver e fomentar o respeito 

dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de todos, sem distinção 

fundada sobre a raça, o sexo, a língua, a origem nacional, a religião ou incapacidade 

e também combater a intolerância, 

aprovam e proclamam solenemente a presente Declaração de Princípios sobre a 

Tolerância 

Decididos a tomar todas as medidas positivas necessárias para promover a 

tolerância nas nossas sociedades, pois a tolerância é não somente um princípio 

relevante mas igualmente uma condição necessária para a paz e para o progresso 

econômico e social de todos os povos, 

Declaramos o seguinte: 

Artigo 1º - Significado da tolerância 

1.1 A tolerância é o respeito, a aceitação e a apreço da riqueza e da diversidade das 

culturas de nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de 

exprimir nossa qualidade de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a 

abertura de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e 

de crença. A tolerância é a harmonia na diferença. Não só é um dever de ordem 

ética; é igualmente uma necessidade política e jurídica. A tolerância é uma virtude 

que torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma 

cultura de paz. 

1.2 A tolerância não é concessão, condescendência, indulgência. A tolerância é, 

antes de tudo, uma atitude ativa fundada no reconhecimento dos direitos universais 

da pessoa humana e das liberdades fundamentais do outro. Em nenhum caso a 
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tolerância poderia ser invocada para justificar lesões a esses valores fundamentais. 

A tolerância deve ser praticada pelos indivíduos, pelos grupos e pelo Estado. 

1.3 A tolerância é o sustentáculo dos direitos humanos, do pluralismo (inclusive o 

pluralismo cultural), da democracia e do Estado de Direito. Implica a rejeição do 

dogmatismo e do absolutismo e fortalece as normas enunciadas nos instrumentos 

internacionais relativos aos direitos humanos. 

1.4 Em consonância ao respeito dos direitos humanos, praticar a tolerância não 

significa tolerar a injustiça social, nem renunciar às próprias convicções, nem fazer 

concessões a respeito. A prática da tolerância significa que toda pessoa tem a livre 

escolha de suas convicções e aceita que o outro desfrute da mesma liberdade. 

Significa aceitar o fato de que os seres humanos, que se caracterizam naturalmente 

pela diversidade de seu aspecto físico, de sua situação, de seu modo de expressar- 

se, de seus comportamentos e de seus valores, têm o direito de viver em paz e de 

ser tais como são. Significa também que ninguém deve impor suas opiniões a 

outrem. 

Artigo 2º - O papel do Estado 

2.1 No âmbito do Estado a tolerância exige justiça e imparcialidade na legislação, na 

aplicação da lei e no exercício dos poderes judiciário e administrativo. Exige também 

que todos possam desfrutar de oportunidades econômicas e sociais sem nenhuma 

discriminação. A exclusão e a marginalização podem conduzir à frustração, à 

hostilidade e ao fanatismo. 

2.2 A fim de instaurar uma sociedade mais tolerante, os Estados devem ratificar as 

convenções internacionais relativas aos direitos humanos e, se for necessário, 

elaborar uma nova legislação a fim de garantir igualdade de tratamento e de 

oportunidades aos diferentes grupos e indivíduos da sociedade. 

2.3 Para a harmonia internacional, torna-se essencial que os indivíduos, as 

comunidades e as nações aceitem e respeitem o caráter multicultural da família 

humana. Sem tolerância não pode haver paz e sem paz não pode haver nem 

desenvolvimento nem democracia. 



101 
 

2.4 A intolerância pode ter a forma da marginalização dos grupos vulneráveis e de 

sua exclusão de toda participação na vida social e política e também a da violência e 

da discriminação contra os mesmos. Como afirma a Declaração sobre a Raça e os 

Preconceitos Raciais, " Todos os indivíduos e todos os grupos têm o direito de ser 

diferentes" (art. 1.2). 

Artigo 3º - Dimensões sociais 

3.1 No mundo moderno, a tolerância é mais necessária do que nunca. Vivemos uma 

época marcada pela mundialização da economia e pela aceleração da mobilidade, 

da comunicação, da integração e da interdependência, das migrações e dos 

deslocamentos de populações, da urbanização e da transformação das formas de 

organização social. Visto que inexiste uma única parte do mundo que não seja 

caracterizada pela diversidade, a intensificação da intolerância e dos confrontos 

constitui ameaça potencial para cada região. Não se trata de ameaça limitada a esse 

ou aquele país, mas de ameaça universal. 

3.2 A tolerância é necessária entre os indivíduos e também no âmbito da família e 

da comunidade. A promoção da tolerância e o aprendizado da abertura do espírito, 

da ouvida mútua e da solidariedade devem se realizar nas escolas e nas 

universidades, por meio da educação não formal, nos lares e nos locais de trabalho. 

Os meios de comunicação devem desempenhar um papel construtivo, favorecendo 

o diálogo e debate livres e abertos, propagando os valores da tolerância e 

ressaltando os riscos da indiferença à expansão das ideologias e dos grupos 

intolerantes. 

3.3 Como afirma a Declaração da UNESCO sobre a Raça e os Preconceitos Raciais, 

medidas devem ser tomadas para assegurar a igualdade na dignidade e nos direitos 

dos indivíduos e dos grupos humanos em toda lugar onde isso seja necessário. Para 

tanto, deve ser dada atenção especial aos grupos vulneráveis social ou 

economicamente desfavorecidos, a fim de lhes assegurar a proteção das leis e 

regulamentos em vigor, sobretudo em matéria de moradia, de emprego e de saúde, 

de respeitar a autenticidade de sua cultura e de seus valores e de facilitar, em 

especial pela educação, sua promoção e sua integração social e profissional. 
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3.4 A fim de coordenar a resposta da comunidade internacional a esse desafio 

universal, convém realizar estudos científicos apropriados e criar redes, incluindo a 

análise, pelos métodos das ciências sociais, das causas profundas desses 

fenômenos e das medidas eficazes para enfrentá-las, e também a pesquisa e a 

observação, a fim de apoiar as decisões dos Estados Membros em matéria de 

formulação política geral e ação normativa. 

4. Artigo 4º - Educação 

4.1 A educação é o meio mais eficaz de prevenir a intolerância. A primeira etapa da 

educação para a tolerância consiste em ensinar aos indivíduos quais são seus 

direitos e suas liberdades a fim de assegurar seu respeito e de incentivar a vontade 

de proteger os direitos e liberdades dos outros. 

4.2 A educação para a tolerância deve ser considerada como imperativo prioritário; 

por isso é necessário promover métodos sistemáticos e racionais de ensino da 

tolerância centrados nas fontes culturais, sociais, econômicas, políticas e religiosas 

da intolerância, que expressam as causas profundas da violência e da exclusão. As 

políticas e programas de educação devem contribuir para o desenvolvimento da 

compreensão, da solidariedade e da tolerância entre os indivíduos, entre os grupos 

étnicos, sociais, culturais, religiosos, lingüísticos e as nações. 

4.3 A educação para a tolerância deve visar a contrariar as influências que levam ao 

medo e à exclusão do outro e deve ajudar os jovens a desenvolver sua capacidade 

de exercer um juízo autônomo, de realizar uma reflexão crítica e de raciocinar em 

termos éticos. 

4.4 Comprometemo-nos a apoiar e a executar programas de pesquisa em ciências 

sociais e de educação para a tolerância, para os direitos humanos e para a não- 

violência. Por conseguinte, torna-se necessário dar atenção especial à melhoria da 

formação dos docentes, dos programas de ensino, do conteúdo dos manuais e 

cursos e de outros tipos de material pedagógico, inclusive as novas tecnologias 

educacionais, a fim de formar cidadãos solidários e responsáveis, abertos a outras 

culturas, capazes de apreciar o valor da liberdade, respeitadores da dignidade dos 
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seres humanos e de suas diferenças e capazes de prevenir os conflitos ou de 

resolvê-los por meios não violentos. 

Artigo 5º - Compromisso de agir 

Comprometemo-nos a fomentar a tolerância e a não violência por meio de 

programas e de instituições no campo da educação, da ciência, da cultura e da 

comunicação. 

Artigo 6º - Dia Internacional da Tolerância 

A fim de mobilizar a opinião pública, de ressaltar os perigos da intolerância e de 

reafirmar nosso compromisso e nossa determinação de agir em favor do fomento da 

tolerância e da educação para a tolerância, nós proclamamos solenemente o dia 16 

de novembro de cada ano como o Dia Internacional da Tolerância. 

Aplicação da Declaração de Princípios sobre a Tolerância A Conferência Geral, 

Considerando que em virtude da missão que lhe atribui seu Ato constitutivo nos 

campos da educação, ciência - ciências exatas e naturais, como também sociais -, 

cultura e comunicação, a UNESCO tem o dever de chamar a atenção dos Estados e 

dos povos sobre os problemas ligados a todos os aspectos da questão essencial da 

tolerância e da intolerância. 

Considerando a Declaração de Princípios da UNESCO sobre a Tolerância, 

proclamada em 16 de novembro de 1995, 

1. Insta os Estados Membros 

(a) a ressaltar, a cada ano, o dia 16 de novembro, Dia Internacional da Tolerância, 

mediante a organização de manifestações e de programas especiais destinados a 

pregar a mensagem da tolerância entre os cidadãos, em cooperação com os 

estabelecimentos educacionais, as organizações intergovernamentais e não- 

governamentais e os meios de comunicação; 

(b) a comunicar ao Diretor Geral todas as informações que desejariam compartilhar, 

sobretudo os conhecimentos extraídos da pesquisa ou do debate público sobre os 



104 
 

problemas da tolerância e do pluralismo cultural, a fim de ajudar a compreender 

melhor os fenômenos ligados à intolerância e às ideologias que pregam a 

intolerância, como o racismo, o fascismo e o antisemitismo e também as medidas 

mais eficazes para enfrentar tais problemas; 

2. Convida o Diretor Geral: 

(a) a assegurar ampla difusão do texto da Declaração de Princípios, e para tal fim, a 

publicar e fazer distribuir esse texto não somente nas línguas oficiais da Conferência 

Geral, mas também no maior número possível de outras línguas; 

(b) a instituir um mecanismo apropriado para a coordenação e avaliação das ações 

realizadas no âmbito do sistema das Nações Unidas e em cooperação com outras 

organizações para fomentar e ensinar a tolerância; 

(c) a comunicar a Declaração de Princípios ao Secretário Geral da Organização das 

Nações Unidas, solicitando-lhe que a apresente, como convém, à Assembléia Geral 

das Nações Unidas em sua qüinquagésima primeira sessão, de acordo com a 

Resolução 49 313 da Assembléia Geral. 
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