Filosofia – Dissertação sobre a Tolerância

Tolerância
Tolerância é um termo muito utilizado ultimamente e sobretudo ligado a
questões religiosas, étnicas e ou culturais. De facto, a globalização veio permitir uma
maior aproximação de países e povos e, consequentemente, as sociedades modernas
são cada vez mais miscigenadas e, portanto, há uma crescente mudança no padrão
social, que pode originar grandes choques, e até conflitos, só ultrapassáveis através da
vontade das populações em aceitar as diferenças e apreender com elas. No entanto,
este tema não é fruto dos tempos modernos. A História está cheia de exemplos de
civilizações que cresceram e evoluíram ou desapareceram, devido à maior ou menor
capacidade de tolerância dos povos, para transpor barreiras sociais, culturais e religiosas
entre conquistados e conquistadores. Mas também é verdade que tolerância e
intolerância são uma realidade no seio de uma família, de uma comunidade e entre
cidadãos de um mesmo país.
De acordo com o site pt.wikipedia.org/wiki/, “Tolerância, do latim tolerare
(sustentar, suportar), é um termo que define o grau de aceitação diante de um
elemento contrário a uma regra moral, cultural, civil ou física”; o Dicionário da Língua
Portuguesa Contemporânea, explica-a como: “o carácter ou atitude de quem aceita ou
admite aquilo que é diferente; aceitação da diversidade, do pluralismo; paciência”.
Interessantes são também as definições de “Tolerante”: “que aceita ou admite o que é
diferente; que admite e respeita as convicções, as ideias e as opiniões diferentes das
suas”, e de “Tolerar” “Aceitar alguém ou alguma coisa, embora não concordando com
ela ou não a aprovando”.
Enfim, todos estes significados podem resumir-se numa só palavra “respeito” e
constituem, afinal, a base de uma convivência fraterna, solidária e “socialmente
correcta” de uma comunidade. Respeitar e aceitar não obrigam a absorver costumes e
comportamentos, sejam eles culturais, sociais ou religiosos. Tolerância será a simples
aceitação, sem preconceitos, dos costumes, da cultura e da fé que motiva gentes de
diferentes nacionalidades e crentes de todas as religiões, respeitando naturalmente as
convicções de cada um e aceitando os diferentes preceitos.
Logicamente, a tolerância pressupõe, portanto, que ninguém deve ser
discriminado por razões sociais, ou penalizado pelas suas crenças ou descrenças.
Tolerância é assumir a liberdade de escolha individual, respeitando a liberdade de
escolha colectiva e saber crescer na diversidade.
Concluo com uma frase de Antoine-Marie Saint-Exupéry Aviador e escritor francês

“É mais o que nos une do que o que nos divide. Se sou diferente de ti, longe de te prejudicar,
enriqueço-te!”
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