
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TOLERANCIA 
 
Poderíamos definir a tolerancia como a aceptación da 
diversidade de opinión, social, étnica, cultural e relixiosa. 
É a capacidade de saber escoitar e aceptar aos demais, 
valorando as distintas maneiras de entender e posicionarse 
na vida, sempre que non atentes contra os dereitos 
fundamentais da persoa… 
O mundo soña coa tolerancia dende que é mundo, quizás 
porque se trata dunha conquista que brilla á vez pola súa 
presenza e pola súa ausencia. 
Díxose que a tolerancia é fácil de aplaudir, difícil de practicar 
e moi difícil de explicar. 
Hai unha tolerancia propia que esixe os seus dereitos: a 
oposición de Gandhi ao goberno británico da India non é 
visceral senón “tolerante” froito dunha necesaria prudencia. 
Nos seus discursos repetiu incansablemente que “dado que o 
mal só se mantén pola violencia, é necesario absterse de toda 
violencia”. E que, “se respondemos con violencia, os nosos 
futuros lideres formaranse nunha escola de terrorismo”. 
Sóalles isto na actualidade mundial? Ademais “se 
respondemos ollo por ollo, o único que conseguiremos será 
un país de cegos”. 
Debemos entender a tolerancia como parte “do respecto á 
diversidade”. Trátase dunha actitude de consideración cara á 
diferenza, dunha disposición a admitir nos demais unha 
maneira de ser e de obrar distinta da propia, da aceptación 
do pluralismo. É aceptar puntos de vista diferentes e 
lexítimos. 
E como os conflitos e a violencia son a actualidade diaria, a 
“tolerancia” é un valor moi necesario e que urxentemente hai 
que promover. 
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EDUCAR PARA A CONVIVENCIA 
 
Os valores para a convivencia só poden transmitirse a través da educación, é 
dicir, non se traspasan vía xenética nin  poden ensinarse con independencia do 
resto das cousas, nin sequera a través de grandes explicacións ou con listas do 
que consideramos correcto ou incorrecto: transmítense polo exemplo 
práctico, polo noso comportamento diario, polo que os nenos e as nenas 
observan facer a seus pais e ás persoas que os rodean. 
A petición da UNESCO, unha comisión internacional elaborou o informe Delors 
para a educación do século XXI, no que se explica que a educación é 
fundamental no desenvolvemento máis humano das persoas e da sociedade, 
indicando os catro piares da educación, que son: 
1-Aprender a coñecer: trátase de fomentar o pracer de coñecer, comprender e 
descubrir, de forma que se adquira unha cultura xeral que sirva de pasaporte 
para unha educación permanente, ao ser un aliciente e sentar as bases para 
aprender durante toda a vida. 
2- Aprender a facer: Convén non limitarse a conseguir a aprendizaxe dun 
oficio, senón tamén adquirir unha competencia que permita facer fronte a 
numerosas situacións. 
3- Aprender a convivir: O informe propón que se favorezan os traballos en 
común, e que se destaque a diversidade, como elemento necesario e creador. 
4- Aprender a ser: Non debemos deixar de explorar ningún dos talentos que, 
como tesouros, están enterrados no fondo de cada persoa: a memoria, o 
raciocinio, a imaxinación, as aptitudes físicas, o sentido da estética, a facilidade 
para comunicar cos demais, etc. 
Di o informe Delors que así crearase un espírito novo que impulse a realización 
de proxectos comúns ou a solución intelixente e pacífica dos inevitables 
conflitos: “unha utopía, pensarán, pero é unha utopía necesaria, unha utopía 
esencial para saír do perigoso ciclo alimentado polo cinismo e resignación”. 
Todos podemos colaborar: cada rapaz que medra educado nuns correctos 
valores de educación é unha semente para un futuro mellor e máis humano. 
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