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1. INTRODUÇÃO
A importância das competências sociais interpessoais para o sucesso em todas as áreas da
vida, incluindo no local de trabalho, na educação e formação profissional, é conhecida há
muito. Através da intensificação da globalização e da modernização, o mundo tornou-se mais
diversificado, articulado e interligado. Esta evolução também exige das pessoas mais do que
competências pessoais estritamente definidas para alcançar os seus objetivos. O mundo
empresarial reconhece que as competências sociais são necessárias para um desenvolvimento
eficiente dos negócios. Assim, os gestores de recursos humanos têm vido a criar conceitos
relevantes neste domínio e desenvolver procedimentos para medir e avaliar as competências
sociais dos empregados. Os professores e formadores devem também introduzir um grau
elevado de competências sociais na educação e formação profissional contínua dos seus
alunos e formandos.
O objectivo deste projecto é melhorar as competências sociais necessárias aos professores,
formadores, professores e técnicos afectos á educação e formação nos contextos da escola e
laboral. Como grupo-alvo primário deste curso, foram convidados a envolver-se no projecto
formadores de pequenas e médias empresas. Portanto os formandos e funcionários,
representarão o público alvo secundário.
Para alcançar o objectivo do projecto , foram criados módulos, que os formadores poderão
utilizar para promover as competências sociais dos seus formandos, alunos ou funcionários e
serem testados em seguida. Ao mesmo tempo foi desenvolvida uma metodologia inovadora de
avaliação para aferir as competências sociais dos professores e formadores. Ao formar em
competências sociais – na base dos módulos e ferramentas concebidos – os professores e
formadores devem – em situações sociais em que eles próprios não se sintam confortáveis –
encontrar formas eficazes de lidar com outros colegas, supervisores, formadores, clientes,
formandos, alunos e funcionários, e de monitorizar e colocar em prática as suas posições. Ao
fazê-lo, podem ficar cientes de que exprimem adequadamente não apenas os seus
sentimentos, pensamentos e necessidades, (através de palavras, expressões faciais e gestos),
mas que também serão adequadamente tratados os sentimentos, pensamentos e
necessidades dos outros envolvidos.
Os principais resultados do projecto são um manual com 5 módulos de formação e 5
ferramentas independentes com materiais e metodologias para a formação na empresa , bem
como recomendações para estabelecer critérios de avaliação e de qualidade para a
identificação, validação e certificação das competências sociais, sob a forma de uma
metodologia de avaliação.
Trabalharam no projecto parceiros de cinco países tendo o mesmo decorrido durante um
período de 24 meses.
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1.

Ponto de partida/ objectivos/ metodologia

1.1

Acerca do termo tolerância

Tolerância (Lat.), paciente, permitindo que as coisas aconteçam, refere-se ao modo como as
pessoas, grupos ou a sociedade como um todo se comportam no relacionamento entre si. É
um termo generalizado, com frequente utilização internacional; é uma construção linguística.
Na interacção social, como regra geral, encontramos uma diferenciação entre as pessoas
incidindo nos seus conhecimentos, competências, capacidades, qualificações, compreensão
cultural, códigos de conduta e também na sua religiosidade, moral e ética.
A tolerância manifesta-se aqui como um entendimento entre todos, através da aceitação de
modos diferentes de desenvolvimento, no âmbito da escolaridade, na vontade de aceitação
dos indivíduos em toda a sua diversidade e no que respeita às suas aspirações pessoais,
conceitos morais e filiações religiosas. A tolerância acompanha o respeito pela dignidade
humana e os direitos humanos. Distancia-se da arrogância para com outros seres humanos, de
todas as formas de discriminação contra pessoas de outros grupos culturais, contra as
mulheres ou devida á raça ou deficiência. A violência e brutalidade não têm nada a ver com a
tolerância.
As conotações positivas do termo tolerância têm duas vertentes:
 Em primeiro lugar: A tolerância une as pessoas, aceitando que a forma como evoluem
pode ser diferente e é a expressão de valores humanísticos e da dedicação ao bemestar humano;
 Em segundo lugar: Tolerância é a expressão do comportamento democrático, promove
e cria pontes entre países, nações, raças e culturas.
Não adquirimos uma atitude tolerante gerada no nascimento. Somente quando são dados
suportes, através dos programas e políticas de educação, ela se torna uma das “mercadorias”
mais valiosas que permite uma coexistência consciente, mutuamente solidária e democrática
entre várias pessoas e grupos étnicos.
1.2

A tolerância dum ponto de vista internacional

A importância fundamental da tolerância consubstancia-se nas resoluções decorrentes de
cimeiras internacionais como a de Istambul em 1999, na Acta Final de Helsínquia e na Carta de
Paris, que evidenciam a importância fundamental que lhe é atribuída. Nessas convenções de
alto nível a tolerância, igualdade e os direitos humanos são definidos como os princípios da
cooperação internacional. Tal constitui ao mesmo tempo uma dimensão política. Os países
participantes concordaram que não deve ser erigida nenhuma diferenciação entre pessoas e
países devida a factores de raça, cor da pele, sexo, religião, fé, opiniões políticas - enquanto
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estas não forem contrárias ao direito internacional ou humanitário – origem nacional ou social,
estatuto social ou outras. Fomentar a tolerância pode contribuir para superar o extremismo,
racismo, nacionalismo, xenofobia e nacionalismo agressivo.
Os Estados-Membros da UNESCO – organismo das Nações Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura – aprovaram e foi proclamada uma declaração de princípios sobre a tolerância que foi
publicada após 28ª Sessão da Conferência Geral de 25 de Outubro a 16 de Novembro de 1995
(em Paris):
•

Nesta sessão, as Nações Unidas reconheceram a necessidade de salvar sucessivas
gerações do flagelo da guerra, de reafirmar a fé nos direitos fundamentais do
homem, na dignidade e valor da pessoa humana, e de, para esses fins, praticar a
tolerância e viver conjuntamente em paz como bons vizinhos.

•

A tolerância é respeito, aceitação e apreço pela rica diversidade de culturas do nosso
mundo.

•

É cultivada pelo conhecimento, abertura, comunicação e liberdade de pensamento,
de consciência e de fé na humanidade. A tolerância respeita as diferenças. Não é só
um dever moral, mas ao mesmo tempo uma exigência política e jurídica.

•

A tolerância não é uma perda de privilégio ou condescendência. É, acima de tudo,
uma atitude activa suscitada pelo reconhecimento dos direitos humanos universais e
das liberdades fundamentais dos outros.

•

Ao nível nacional, a tolerância exige uma legislação completamente independente, a
aplicação da lei, um corpo jurídico e a administração da justiça.

•

Por outro lado, requer também que as oportunidades económicas e sociais se tornem
acessíveis a cada pessoa sem qualquer discriminação.

•

A marginalização e exclusão levam á decepção, hostilidade e fanatismo. É importante
internacionalmente que os indivíduos, as comunidades e as nações reconheçam e
respeitem o carácter multicultural da família humana.

•

Sem tolerância, não pode haver paz e sem paz não pode haver desenvolvimento e
democracia. Deve ser igualmente reconhecido que todos os indivíduos e grupos têm
o direito á diferença. Para atingir uma sociedade mais tolerante, os países devem
ratificar as actuais convenções internacionais de direitos humanos e criarem nova
legislação que assegure a igualdade de tratamento e de oportunidades para todos.

•

A tolerância tem portanto uma dimensão política e social. A sua dimensão social
desenvolve-se sobretudo nas relações entre os indivíduos, no modo como estes
projectam as suas vidas,em dependência da família, da comunidade, da pátria e do
estádio de desenvolvimento da sociedade. A dimensão social da tolerância tem as
suas raízes nas condições de vida das pessoas. As diversas influências geradas pelos
seus antecedentes podem ter um efeito sobre o seu próprio desenvolvimento.

Vejamos os seguintes exemplos:
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•

No mundo moderno, a tolerância é mais do que nunca uma necessidade. A
globalização da economia- que incrementou rapidamente a mobilidade- as
tecnologias de informação e comunicação, integração, interdependência, migrações,
movimentação em massa de pessoas, urbanização e uma transformação dos padrões
sociais, marcam todos uma nova era. O crescimento do extremismo e do potencial de
guerra representam um desafio crescente, comum a todas as regiões. Tal constitui
um perigo não apenas para países específicos, mas que deve também ser considerado
uma ameaça global.

•

A tolerância é necessária entre indivíduos, na família e na sociedade. A promoção da
tolerância, solidariedade, escuta activa e aceitação aberta deve enraizar-se nas
escolas, universidades e na educação extracurricular.

•

Os meios de comunicação social têm um papel importante a desempenhar com vista
a se alcançar uma maior tolerância, já que podem facilitar uma discussão livre e
aberta, promover o diálogo e apontar os perigos de se enfatizarem as diferenças. Isso
deve ser feito evitar o ressurgimento de grupos e ideologias intolerantes.

•

Considerada dum ponto de vista educativo:
o A educação é o instrumento mais importante na prevenção da intolerância.
o O passo mais importante na educação para a tolerância é informar as pessoas
sobre os direitos e liberdades comuns, por forma a certificar-se que estes
sejam respeitados e para estimular também a vontade de proteger os dos
outros.
o A educação para a tolerância requer uma atenção urgente, sendo por isso
necessário desenvolver métodos sistemáticos e racionais de ensino da
tolerância.
o Neste sentido, as raízes da exclusão/intolerância cultural, económica, política
e religiosa deveriam tornar-se um tópico da educação para a tolerância.

•

As políticas e programas de educação devem aumentar a compreensão e
solidariedade entre as pessoas. Ao mesmo tempo, devem contribuir para o
desenvolvimento dos grupos étnicos, sociais, religiosos e linguísticos. Os instrumentos
para a sua eficaz implementação e para uma prevenção dos conflitos interpessoais
estão num desenvolvimento inovador da formação de professores, no conteúdo dos
livros escolares e currículos de ensino. Também é importante introduzir outras
ferramentas educacionais tais como novos métodos de ensino. Todos esses
instrumentos são essenciais para promover a abertura para outras culturas e gerar
um sentido de responsabilidade e de respeito pelas diferenças e pela dignidade
humana.

•

Os conflitos raciais, desprezo pelos direitos humanos, extremismo, intolerância,
nacionalismo e racismo são uma ameaça ao equilíbrio do mundo.
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•

A globalização e a natureza cada vez mais multicultural da sociedade tornam os
políticos e os cidadãos comuns muito mais conscientes relativamente a assuntos
desta importância.

•

Os professores e formadores podem desempenhar um papel importante na luta
contra o continuado racismo e conflitos resultantes da intolerância, apontando
medidas políticas com efeito na mudança social.

•

Os professores e formadores organizados através de redes internacionais podem usar
os conhecimentos, riqueza da experiência e grupos de pressão políticos a alto nível
para colmatar as lacunas existentes.

•

O apelo do fundador da República da Turquia Mustafa Kemal: "Paz em casa, paz no
mundo," deixou claro tanto para os estadistas como para os cientistas políticos o
quão importantes são no mundo a de paz e a tolerância. Com este espírito a UNESCO
quis comemorar o centenário do fundador da moderna Turquia Mustafa Kemal em
1981.

•

2007 foi designado o Ano Rumi pela UNESCO. O filósofo Mevlana Celalettin Rumi
(1207-1273) foi um poeta cujos versos sobre a tolerância ilimitada são inigualáveis:
"Vem, volta de novo, donde quer que estejas, vem!
Heathen, adorador de fogo ou idólatra, vem!
Vem mesmo que quebres as tuas obrigações cem vezes,
Nosso é o portal da esperança, vem tal como és!

1.3

•

Se todos resolvessem em plena consciência reforçar a fraternidade independentemente das diferenças- isso seria uma contribuição favorável para a
busca da felicidade, prosperidade e paz e para o desenvolvimento cultural e social de
todos os povos e nações.

•

Com o pensamento em apoiar as mudanças positivas que já tiveram lugar no nosso
mundo, a UNESCO proclamou o dia 16 de Outubro o Dia Internacional Anual para a
Tolerância.
A tolerância religiosa e cultural na educação

A educação acompanha uma pessoa desde o nascimento até á sua morte. Na medida em que a
educação engloba ao mesmo tempo as dimensões social, cultural e pessoal, é difícil definir este
termo.
Em geral poderá ser definida da seguinte forma:
 A educação é um processo gradual através do qual as pessoas desenvolvem os seus
conhecimentos e competências, mas também um comportamento social adaptado
proporcionando o enriquecimento cultural dos jovens. É um processo que visa
desenvolver o potencial das pessoas, os seus interesses e comportamento de forma
favorável e em apoio da sua inclusão na sociedade.
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
8
venha a ser feita da informação nele contida.

www.rechance.eu
A educação pode ser promovida de fora para dentro do indivíduo, mas em última análise é
sempre uma questão de auto-disciplina. A educação e a auto- educação são sempre
interdependentes e inter-relacionadas. Servem de suporte ao processo de socialização e
ensinam como se comportar. As religiões com suas crenças e padrões éticos, cultos e sistema
de valores estabelecem uma relação entre o indivíduo e Deus, e também os deveres pessoais
em relação aos outros. Desta forma a religião educa a pessoa. A cultura subjacente duma
sociedade que se desenvolveu historicamente durante longos períodos de tempo em
condições especiais presta serviço á educação. Os bens culturais são passados de geração em
geração, de pessoa para pessoa, tendo estas práticas efeitos educacionais consideráveis.
Ao se apossarem dos bens culturais, os indivíduos transpõem-nos ao mesmo tempo para um
processo de mudança pessoal. Então agem nos termos de sua cultura, mantêm os bens e o
património culturais, e assim transformam-se gradualmente em pessoas culturalmente
conscientes. Os processos educativos são um contínuo desde o nascimento até a morte e as
pessoas mudam de acordo com a sua evolução. Tal acontece em consonância com a religião e
a cultura.
Estes três factores (educação, religião e cultura) inspiram modo de agir, pensar e de se
comportarem das pessoas, e ao mesmo tempo influenciam o progresso da tolerância. Para
entender o papel da religião ao impulsionar uma sociedade e transmitir aos jovens o
conhecimento e os modos de comportamento e conduta adaptada comuns a todos, é
necessário que se reconheçam também todas essas características espirituais, sociais e
psicológicas. Estes processos referem-se unicamente á implementação duma educação
genuína. O processo educativo que leva em conta a diferenciação das qualidades psicossociais
do indivíduo fornece uma base subjacente para a tolerância.
Relativamente á palavra "tolerância", é uma derivação do verbo latino "tolera" que tem os
significados de resistir, articula-se com, suportar. É para isto que a educação deve ser
direccionada, tendo ao mesmo tempo o cuidado de não dissociar as qualidades biológicas e
psicossociais do indivíduo. É importante que a educação se esforçe por reforçar a acção e o
pensamento tolerante. Este mesmo objectivo deve ser prosseguido pela religião e pela cultura,
tendo em conta a influência que estas podem exercer para que o efectivo reconhecimento e
observância de tolerância sejam assegurados. Neste contexto, o Islão é perfeitamente claro ao
instituir que na religião não deve haver nenhuma compulsão ou coerção. As pessoas devem
poder optar por aceitar a vontade de Allah ou rejeitá-la. De acordo com a teoria do "vive e
deixa viver", Ele não obriga ninguém a seguir o Seu caminho. Todos os seres humanos têm uma
escolha livre.
A palavra "tolerância" surgiu no pensamento humanista do Renascimento após o período
medieval, sendo o símbolo de uma reacção. A idade média na Europa foi um tempo do
passado muito “escuro”. O cientista Giordano Bruno, que afirmara que "o universo é infinito e
esse universo infinito tem um número infinitas estrelas, cada uma girando independentemente
á volta do seu sol," foi queimado na fogueira pelo Tribunal de Inquisição em Roma. (17 de
Fevereiro de 1600). Em 22 de Junho de 1633, o cientista Galileu, que também tinha aderido á
causa de Copérnico, foi compelido pela Inquisição sob ameaça à sua vida a ajoelhar-se e fazer
esta declaração:
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- "A terra não é o centro e a teoria de Copérnico de que a Terra gira em redor do sol é
incorrecta".
Com esta visão compreendem-se as premissas do período do Renascimento. Galileu fez um
juramento em como não divulgaria detalhes dessa teoria e que denunciaria mesmo á
Inquisição, pessoas que conversassem sobre ela. Essas duas instâncias exemplificam a doutrina
religiosa, as pessoas e a sua compreensão de tolerância na igreja cristã da Idade Média. A
religião desempenhando um papel importante na educação das pessoas, destacando o
significado da tolerância num sistema educativo homocêntrico. Ao opor-se á compulsão e
coerção, esforça-se por desenvolver os interesses e o potencial do indivíduo. Uma vez que
todos têm liberdade religiosa, podem portanto escolhê-la e seguir as suas regras sem serem
forçados. A religião tem um papel a desempenhar na aculturação do indivíduo. No entanto, as
restrições devem ser evitadas e devem-se compreender as várias interpretações e doutrinas
que surgem como orientações religiosas na mesma fé. Deve-se entender que os conteúdos e
valores morais duma sociedade têm origem na sua estrutura cultural, que é forjada por vários
grupos e comunidades. Da mesma forma que a cultura filtra os conteúdos e o modo de vida
moral das pessoas, estes são passados de pessoa para pessoa e pela sociedade para os seus
membros por meio da comunicação verbal e não verbal.
A cultura muda as pessoas, incentiva a sua adaptação às exigências culturais da sociedade e
promove comportamentos culturalmente aceitáveis. A cultura transmite-se através de
convenções e costumes, do mesmo modo que a compreensão da arte e dos valores
desenvolvidos pelo ser humano. Este é um processo contínuo que progride até aos níveis mais
elevados. A cultura é um elemento universal na nossa pessoa, mas quando tentamos chegar ao
conhecimento e descrição do indivíduo, vemos nele ou nela não só uma cultura, mas diversas,
com várias dimensões e padrões. Existem semelhanças entre elas, mas também diferenças. As
diferenças culturais dão ás sociedades o seu carácter. Neste momento, na terra, as diferentes
culturas, subculturas e áreas culturais enriquecem-se reciprocamente, envolvendo-se em
trocas mutuamente benéficas, embora algumas delas subsistam independentemente das
outras, preservando a sua fé no isoladamente. No entanto, por causa dos média e dos
contactos internacionais entre os países, o isolamento das culturas tende progressivamente a
diminuir. Neste contexto, podemos dizer que, no futuro, haverá mais pluralismo cultural do
que na actualidade. Mas irá sempre existir um escalonamento no contrabalançar entre acordo
e conflito ou entre troca e exclusão, vindo o mundo a contar sempre com uma diversidade
cultural. A cultura tem também um efeito social, integrando perspectivas, caminhos religiosos
ou espirituais específicos e influencia o comportamento das pessoas em sociedade. As pessoas
precisam e procuram a cultura, porque ela é-lhes útil e enriquece a sua vida. Assim sendo - do
ponto de vista histórico e corrente - também é muito importante para a cultura retransmitir a
tolerância.
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2.

Conceitos estudos sobre a compreensão da tolerância do ponto de vista da
religião, cultura, nacionalidade e género

2.1 Objectivos:
Os estudos detalhados que seguidamente se inserem visaram esclarecer em que medida
existia uma compreensão da tolerância ou a sua falta nos alunos de escolas técnicas. Os
resultados vão ajudar a determinar os enfoques de conteúdo e também os temas que deverão
ser incluíos na formação contínua de professores e formadores. Ao mesmo tempo pretendeuse relacionar os tópicos da tolerância com os módulos da formação profissional.
Em correspondência com a base teórica exposta abaixo as manifestações de tolerância vieram
à tona nos seguintes domínios:
•

Religião,

•

Cultura,

•

Nacionalidade

•

Género

A formação contínua deverá permitir ao professor ou formador do ensino profissional
promover o reconhecimento mútuo e a compreensão entre seus alunos.
2.2

Métodos de estudo escolhidos

O método de estudo principal é o inquérito. Foram aplicadas perguntas com respostas de
escolha múltipla. De 9 campos de perguntas relativos á tolerância os alunos escolhiam 3 que
consideravam de particular importância para a sua visão pessoal da vida. Os participantes
receberam instruções detalhadas, designadamente informação sobre a finalidade e tema
visado - a "Tolerância". Foi criado um ambiente de trabalho de confiança.
2.3

Participantes no estudo

O grupo alvo foram os alunos da Escola Técnica da Anatólia. O número total de participantes
foi de 19 dos quais 3 raparigas e 16 rapazes.
2.4

Resultados esperados

Os resultados colocarão em evidência a atitude dos alunos sobre a tolerância. Será identificada
a falta de tolerância, que será utilizada como possível conteúdo para a formação contínua do
pessoal docente. Serão determinados aspectos chaves que poderão também ser significativos
para outros países da EU. Globalmente será apurado o grau de compreensão e respeito pela
tolerância dos alunos relativamente à religião, cultura, nacionalidade e género.
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
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3.

3.1

Realização de estudos empíricos para determinar possíveis enfoques do
ponto de vista dos alunos com vista á sua aplicação na formação contínua
de formadores
Questionário

O questionário teve 9 perguntas com resposta de escolha múltipla. Os alunos foram
convidados a seleccionar 3 delas, focadas em conteúdos que considerassem como importantes
para um comportamento tolerante.
1ª escolha

2ª escolha

3ª escolha

No total

Tolerância com respeito ao género

-

-

-

-

Tolerância com respeito á cultura

8

3

-

8

12

2

1

15

Tolerância com respeito ao grupo de escalão de
rendimentos

-

7

2

9

Tolerância com respeito ás capacidades pessoais

1

3

6

10

Tolerância em relação ao grau de maturidade

-

-

5

5

Tolerância com respeito ás diferenças físicas

-

-

-

-

Tolerância com respeito ao ambiente social

-

2

4

6

19

19

19

57

Opções

Tolerância com respeito á nacionalidade

Número total de respostas

3.2

Avaliação do questionário

A avaliação do questionário produziu resultados que não foram os originalmente previstos.
Por maioria, os alunos consideraram a tolerância em relação a religião importante, tendo 15
em 19 alunos escolhido esta resposta na escolha múltipla. A tolerância em relação ao escalão
de rendimentos foi considerada como um possível enfoque para a formação profissional por
10 em 19 alunos. Desses 10, no entanto, 6 colocaram esta resposta em 3º lugar na escolha
múltipla (Considerando que o ranking 1 e 2 são raramente escolhidos foram no entanto
assinalados com um total de 4 respostas). A questão sobre a cultura teve preponderância já
que foi escolhida em 8 casos e todos colocados nas 1ª ou 2ª escolhas múltiplas. A tolerância do
ponto de vista da nacionalidade foi escolhida como terceiro enfoque para a formação contínua
dos formadores. No total 9 alunos consideraram este domínio como uma componente
importante.
Conclusão:
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
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Os 19 alunos questionados consideraram significativa a tolerância dos pontos de vista da
religião, cultura e nacionalidade. Foi deste modo que foram determinados os enfoques a
desenvolver para a formação contínua de formadores.
3.2.1 Nova investigação sobre tolerância do ponto de vista da religião
Objectivo:
Desenvolver um método com o qual sejam analisadas as diferenças experimentadas na
formação profissional por alunos de várias religiões, visando tornar a sua convivência mais fácil
no mundo contemporâneo.
Método:
Como na nossa região todos os alunos têm a mesma religião, não será possível fazer uma
observação completa. Apenas será possível fazer um levantamento unilateral. Os alunos
preenchem os inquéritos. As respostas são analisadas e aos materiais obtidos sobre o tema são
transferidos para a formação contínua dos formadores.
Grupo alvo:
11º ano da escola Técnica da Anatolia.
Composição da classe: 3 raparigas e 16 rapazes, 19 alunos no total.
Resultados esperados:
Determinar a influência da religião sobre os alunos e a sua reacção para com pessoas de outras
religiões. Desenvolver e colocar á disposição dos formadores métodos para promover o
comportamento tolerante para com o outro.
Perguntas:
1.

Na sua opinião, o que é a religião?
a) Um imperativo sobrenatural
b) Regras para a vida pessoal
c) Regras para a coesão da sociedade

2.

Acredita que as pessoas devem prestar contas do que fazem na vida real a uma força sobrenatural?
a) Sim
b) Não

3.

Acredita que a religião é um meio de oprimir as pessoas?
a) Sim
b) Não

4. Conhece bem a religião que professa?
a) Muito bem
b) Tanto quanto aprendi na catequese
c) Muito pouco
d) Tanto quanto aprendi na escola ou na família

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
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5.

Acha que a sua fé religiosa está hoje em dia a perder significado e que outros valores estão emergindo
no seu lugar?
a) Sim
b) Não

6.

Como reagiria se fosse impedido de exercer a sua prática religiosa no seu ambiente de trabalho?
a) Deixar o emprego
b) Separar o mundo do trabalho do da religião
c) Procurar outo modo de fazer a sua prática religiosa

7.

O que pensa sobre a coexistência de pessoas de diferentes religiões no nosso país?
a) É um enriquecimento cultural
b) Causa muitos problemas
c) Conduz a violentos distúrbios sociais

8.

O que pensaria se estivesse a viver juntamente com pessoas que pertencessem a diferentes religiões?
a) Iria respeitá-las, mas não gostaria de viver no mesmo ambiente
b) Não me sentiria afectado por isso
c) Sentir-me-ia afectado por isso

9.

Está muito interessado em saber a que religião pertencem as pessoas?
a) Sim
b) Não

10.

Gostaria de ter alguém com uma religião diferente na sua família?
a) Não, não gostaria
b) Não faria diferença
c) Eu estaria relutante por causa da pressão do ambiente humano.

Análise dos resultados do inquérito sobre a tolerância do ponto de vista da religião ((Ver mapa
de resultados no anexo 1)
Ás turmas do 11º ano A & B da Escola Técnica (EML), que foram objecto de estudo, foram
apresentadas as 10 perguntas preparadas com antecedência. Nestas perguntas, visava-se
averiguar se os alunos sabiam o que é a religião, até que ponto conheciam bem a religião que
professam e qual a atitude que tinham para com aqueles que têm outra fé religiosa.
Analisando as respostas às perguntas 1 a 3, conclui-se que a esmagadora maioria dos grupos
investigados revelam saber a importância da religião em si e que a compreendem
correctamente. Analisando as respostas ás perguntas 4 a 6, conclui-se que a maioria dos alunos
identificam a religião a que pertencem e indicam fazer um esforço para cumprir os seus
deveres religiosos. Os resultados do estudo revelam também que está a diminuir a influência
da religião sobre as pessoas. Analisando as respostas às perguntas 7 a 9, pode-se considerar
que as pessoas são tão tolerantes quanto possível para com as pessoas doutras confissões
religiosas. Das respostas á pergunta 10 conclui-se que esta tolerância não chega para estarem
preparados para partilhar a mesma casa com aqueles.
3.2.2 Investigações sobre a tolerância do ponto de vista da cultura
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
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Objectivo:
Desenvolver um método em que sejam analisadas as diferenças entre os alunos de variadas
origens culturais e com experiências de formação profissional diferentes, para tornar a sua
convivência mais fácil.
Método:
Como não há nenhuns alunos na nossa região oriundos dum background cultural diferente,
não será possível fazer observações directas. Apesar disso será feito um inquérito aos alunos.
Através dos média eles estão informados sobre esses problemas noutros países, o que tem
estimulado a sua discussão com as suas famílias. Pode-se presumir que têm sobre isso uma
opinião formada ao longo da vida. Assim, as suas respostas reflectem exclusivamente as
opiniões que tenham adquirido do exterior (imprensa, rádio, televisão, família). Formulam-se
as perguntas aos alunos. São analisadas as respostas obtidas abaixo, e, em seguida, discutidas.
Grupos-alvo:
11º ano da Escola Técnica. Composição da turma: 3 raparigas e 16 rapazes, no total 19 alunos..
Resultados esperados:
Presume-se que através das perguntas os alunos serão estimulados a pensar no problema. Vão
reactivar e ampliar os conhecimentos que possuem. Coloca-se o enfoque no papel da cultura
Europeia, já que são claramente reconhecíveis os seus contributos e repercussões noutras
culturas. Mas simultaneamente as outras culturas também influenciam a cultura dos países
Europeus. Esta interpenetração recíproca das culturas é positiva para todos os implicados.
Deve-se entender esta vantagem como sendo um pré-requisito para a paz e realizações
culturais.
Perguntas:
1. O que entende acerca da palavra chave- cultura?
a) Corpo de conhecimento
b) Maneira de v iver
c) Sistema de educação
2. O que se espera que a mudança cultural traga?
a) Proveito económico
b) Prosperidade social
c) Globalização
3. Com que partes do mundo sente afinidades relativamente ao modo de vida das pessoas?
a) Próximo Oriente
b) África
c) Europa
d) América.

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
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4. Já observou alguma vez o modo de vida diário de uma família Europeia?
a) Em proximidade
b) Ouvi falar acerca disso
c) Vi na TV.
5. O que pensa do modelo de família que observou?
a) Um bom modelo
b) Muito oposto ao nosso tipo de família
c) Poderia ser um modelo para nós
6. Quais os programas de TV que mais vê?
a) Séries & filmes do nosso país
b) Séries e filmes estrangeiros
c) Documentários
7. Que diferenças pensa haver entre a cultura tradicional Europeia e a nossa própria cultura?
a) Muito diferente
b) Diferente
c) Não vejo qualquer diferença
8. Até que ponto, na sua opinião, a sua cultura influenciou a cultura dos outros países da Europa?
a) Em nada,
b) Muito pouco
c) Muito
9. A que ponto, em sua opinião, a cultura dos países Europeus influenciou a sua própria cultura?
a) Em nenhum aspecto,
b) Muito pouco
c) Muito
10. Qual entre as respostas de escolha múltipla abaixo mais influencia a implementação da mudança
cultural?
a) A pressão dos Estados poderosos
b) As necessidades crescentes
c) O desejo de partilha
d) A preservação da cultura pelas nações
11. Qual das respostas abaixo seria na sua opinião uma atitude Europeia típica?
a) as boas contribuições para a nossa cultura seriam:
b) Prolifico divertimento ligado ao álcool
c) Boa gestão do tempo
d) Fracos laços familiares

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
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Análise do inquérito sobre a tolerância cultural (Ver mapa com resumo de resultados, anexo 2)
Os alunos inquiridos (masculino e feminino) pertencem ás turmas AB-3. No total participaram
no inquérito 19 alunos, dos quais 3 são do sexo feminino e 16 do sexo masculino. São
originários de diferentes zonas da região. Assim, reflectem diferentes abordagens culturais.
Além disso, vêm de famílias de maior e menor escalão de rendimentos. Do ponto de vista do
país, a composição do grupo de participantes é considerada representativa. Como nos outros
inquéritos, também receberam informação sobre o projecto e o módulo. Através das 11
pergunta colocadas aos participantes tentaram-se-se identificar as suas características
culturais, o seu ponto de vista sobre outras culturas e sua reacção às mudanças culturais.
Os resultados do inquérito mostraram o interesse dos alunos em problemas de "cultura".
Trataram o assunto decididamente e esforçaram-se por dar respostas honestas. A 1ª pergunta
que se referia à compreensão do termo cultura tem de ser avaliada positivamente; foi
respondida correctamente por quase todos eles. (17 dos 19 participantes deram uma resposta
claramente correcta). Na 2ª pergunta 2 dos 10 alunos (masculinos ou feminino) viram
"globalização" como significativa de mudanças sociais. Nas 3ª, 4ª e 5ª perguntas tentaram-se
determinar as opiniões dos alunos sobre a cultura europeia. De acordo com os resultados
obtidos pode concluir-se que o povo turco conhece a cultura Europeia e se sente próximo dela.
Apesar disso, não considera que este seja completamente o seu modelo de suporte. As
respostas às perguntas 7ª e 8ª evidenciam concordância sobre a existência duma influência
recíproca com a cultura Europeia. Há um consenso em como cultura Europeia tem uma forte
influência. Relativamente á 10ª questão, para a maioria, 14 dos 19 alunos, a preservação da
sua própria cultura pelas nações está na vanguarda. Respondendo á 11ª pergunta, 15 dos 19
alunos declararam que "a boa gestão do tempo" deve considerar-se tipicamente Europeia. Em
consequência pode concluir-se que, no mundo contemporâneo, em que os países da Europa
ocupam um lugar de destaque, a sua cultura comum combinada com a diversidade cultural é
um capital precioso. Transpondo os elementos menos comuns para o primeiro plano, devem
desenvolver-se métodos que facilitem a coexistência, que sejam posteriormente utilizados
pelos formadores.

3.2.2 Nova investigação sobre a tolerância do ponto de vista da nacionalidade
Objectivo:
Desenvolver um método que determine as diferenças que experimentam na formação
profissional os estagiários de várias nacionalidades, para facilitar a coexistência no mundo
contemporâneo
Método:
Como nenhum dos alunos é originário do exterior da nossa região, não será possível fazer
todas as observações. Apenas será possível um levantamento unilateral. Considera-se que este
levantamento se focará no conhecimento e não na experiência.
Grupo alvo:

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
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a) 11º Ano da Escola Técnica. Composição da turma: 3 alunos do sexo feminino e 16
alunos do sexo masculino, no total 19 alunos.
b) No contexto laboral: 20 pessoas entre 18 e 30 anos.
Resultados esperados:
Teve-se em conta que os alunos e os jovens empregados queriam aprender uma língua
estrangeira e conhecer outros países. Assume-se ainda que apesar dessa visão internacional
positiva, eles preferiam viver em comunhão com parceiros do próprio grupo cultural e pessoas
do mesmo país. Isso é importante para a melhoria dos currículos. O objectivo deve ser o de
desenvolver programas que facilitem a coexistência, nos quais se devem incluir mais
conteúdos formativos.
Perguntas:
1. Já alguma vez visitou outro país?
a) Sim
b) Não
2. Would you want to visit another European country?
a) Sim
b) Não
3. Se fosse necessário viver noutro país, que país de entre as opções referidas abaixo preferiria?
a) Países com uma língua e cultura diferentes
b) Países onde fosse falada a mesma língua e existissem os mesmos costumes
c) Países em que fosse praticada a mesma religião
4. Se tivesse oportunidade de viver noutro país, faria a sua escolha tendo em conta que aspectos dos
referidos abaixo?
a) De acordo com o nível tecnológico (industrialização, produto interno bruto - PIB)
b) De acordo com o estado social ( distribuição justa dos recursos, segurança social)
c) De acordo com o carácter cultural do país (orgulho e costumes)
d) De acordo com as circunstâncias geográficas do país (paisagem, clima)
5. De que modo o influenciaria trabalhar com um estrangeiro no seu local de trabalho ou escolar?
a) Influência positiva
b) Influência negativa
c) Sem diferença
6. Quem escolheria se tivesse de trabalhar em conjunto com um estrangeiro ?
a) De países com a mesma língua
b) De países que professassem a mesma religião e a mesma cultura
c) De países onde fossem praticadas outras culturas
d) Não faria diferença de que países viessem os estrangeiros

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
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7. Sobre que pontos de vista acharia razoável que alunos de outros países visitassem o seu país?
a) Fariam entrar divisas estrangeiras no nosso país
b) Poderia dar lugar a uma fusão de culturas
c) Poderia desenvolver o nosso conhecimento de línguas estrangeiras
d) Tornaria mais fácil a nossa abertura ao mundo
8. Acha que que os seus companheiros- cidadãos nos outros países Europeus têm experiência dos requeridos
interesses culturais e inclusão?
a) Sim
b) Não
9. Acha que os estrangeiros que nos visitam têm experiência dos requeridos interesses culturais e inclusão?
a) Sim
b) Não
10. Tornar-se-ia um problema para si, se estivesse para casar no futuro com alguém duma outra
nacionalidade e religião?
a) Causaria problemas
b) Seria útil
c) Seria um problema, mas poderia ser resolvido
d) Não faria diferença
11. Que pensa das pessoas de diferente nacionalidade que vivem no seu país?
a) Causará problemas políticos e sociais
b) Constitui um enriquecimento cultural
c) Não faz diferença

Análise do inquérito sobre a tolerância do ponto de vista da nacionalidade (Ver resultados no
mapa resulto,anexo 3)
O inquérito sobre a tolerância do ponto de vista da nacionalidade foi dirigido a 19 alunos do
11º ano, turmas AB da Escola Técnica de Corum e a 20 empregados da empresa Yagmaksan
(com base em Corum). Houve um aluno e 3 empregados do sexo feminino. A idade média dos
alunos foi de 19 anos e a dos empregados da empresa de 24. Através das 11 perguntas tentouse determinar o seu interesse nos países estrangeiros e as suas reacções a pessoas
estrangeiras. E também em que medida se mostravam tolerantes relativamente às diferenças
de nacionalidade. Tendo em conta as respostas às 1ª e 2ª perguntas, apenas uma pessoa tinha
viajado ao estrangeiro, mas todos eles, no entanto, desejavam visitar outro país Europeu. As
respostas às 3ª e 4ª perguntas mostram o forte desejo de aprendizagem dos alunos sobre as
culturas estrangeiras. Assim como para os empregados ambos imaginavam poder facilmente
entrar em diálogo. O que ambos os grupos gostariam particularmente de visitar seria um país
com um desenvolvimento tecnológico mais avançado. Nas respostas ás perguntas 5ª, 6ª e 7ª,
houve uma grande aversão da parte de ambos os grupos em partilhar o mesmo ambiente de
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
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vida com um estrangeiro. No entanto, ainda assim, ambos gostariam de dialogar de forma
simples com ele. Aqueles que querem partilhar no quadro cultural são a maioria. Os
participantes do contexto laboral acham importante a visita de estrangeiros ao nosso país
apontando o ganho de divisas em moeda estrangeira; os alunos apontam o ganho cultural. A
análise das respostas à 10ª pergunta deixa claro que a maioria teme que os casamentos com
estrangeiros possam falhar ou, pelo menos, levantar problemas. O mesmo se aplica quando há
interesses comuns e sentimentos de grande amor. De acordo com as respostas à 11ª pergunta,
os grupos étnicos do nosso país são considerados positivos. Em geral os estudos provam que as
pessoas na Turquia são tolerantes a ponto de serem capazes de conviver com os estrangeiros.
Não estão, no entanto, preparados para formar com eles uma unidade ao nível familiar. É
relevante para o nosso tópico e constitui uma das atitudes caracterizadoras que se pode
observar na nossa sociedade, relativamente á existência duma minoria de ciganos (Sinti e
Roma), cujo modo de vida é reconhecido e respeitado. Estespodem exercer os seus direitos de
viajar, trabalhar e na educação sem restrições no nosso país e têm todos os direitos que
também se aplicam aos cidadãos turcos.

Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
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4

Estudo sobre tolerância do ponto de vista do género

Objectivo:
1. Determinar o cuidado a ter com os conteúdos formativos em grupos cuja composição
de homens e mulheres seja considerada bem balançada. Os resultados obtidos devem
ser analisados e transferidos como referencial para os formadores.
2. Determinar o interesse dos alunos uns pelos outros e os efeitos resultantes das acções
de formação. Os resultados obtidos serão analisados e transferidos como referencial
para os formadores.
Grupo alvo:
O grupo alvo é o seguinte:
a) 11º ano da Escola Técnica. Composição da turma: 3 do sexo feminino e 16 do sexo
masculino, 19 alunos no total.
b) No contexto de trabalho: 20 pessoas com idades entre os 18 e os 30 anos.
Turmas de 20 alunos:
a) Turmas em que os alunos do sexo feminino estão em maioria,
b) Turmas em que os alunos do sexo masculino estão em maioria,
c) turmas em que os alunos do sexo feminino e masculino estão representados em igual
número.
Tempo atribuído previamente: aproximadamente. 15 min.
Método:
São seleccionadas as turmas com alunos do sexo feminino e masculino. Pede-se
antecipadamente aos alunos para prepararem a resposta às perguntas. São criadas condições
para que os alunos não se influenciam uns aos outros na resposta a dar às perguntas. Não são
necessários os nomes dos alunos que participam no inquérito.
Resultados esperados:
Obtêm-se resultados positivos em grupos com um balanço equilibrado entre homens e
mulheres. Observa-se que os alunos são mais respeitosos e atenciosos entre si e para com os
formadores, e também que dão mais atenção á aula. Em grupos com um balanço desigual
entre homens e mulheres,observa-se que um pequeno número de participantes exige um
grande cuidado, porque têm comportamentos perturbadores que se repercutem na aula. Esses
alunos requerem o mesmo cuidado fora da aula. Por conseguinte, irão evidenciar outras
formas de comportamento desadaptado. Espera-se que o ambiente educativo os influencie
negativamente.
Perguntas:
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1. Em que ambiente desejaria estudar?
a) Em escolas com turmas separadas para rapazes e raparigas
b) Em escolas com turmas mistas
2. Em que medida estar numa turma mista afecta o seu comportamento?
a) Positivamente
b) Negativamente
c) Não afecta o meu comportamento
3. Em que medida ter aulas numa turma mista afecta a sua atenção?
a) Positivamente
b) Negativamente
c) Não afecta o meu comportamento
4. Tem dificuldade em estabelecer diálogo com os alunos do outro sexo?
a) Sim
b) Não
5. Se fosse admoestado pelo formador ou por outros alunos na frente dos seus colegas rapazes/ raparigas…
a) Sentir-me-ia muito descontente
b) Sentir-me.ia um pouco descontente
c) Não faria diferença
6. O seu comportamento seria afectado negativamente se os seus colegas do outro sexo estivessem em
maioria?
a) Sim
b) Não
7. O seu comportamento seria afectado negativamente se se os seus colegas rapazes/ raparigas estivesse em
minoria?
a) Sim
b) Não
8. Acha que os professores do sexo masculino lhe prestam menos atenção?
a) Sim
b) Não
9. Acha que os professores do sexo feminino lhe prestam menos atenção?
a) Sim
b) Não
10. Se se tornar professor no futuro em que tipo de turmas desejaria leccionar?
a) Em turmas em que as alunas fossem a maioria
b) Em turmas em que os alunos fossem a maioria,
c) Em turmas mistas
Este projecto foi financiado com o apoio da União Europeia. Este documento e todos os seus conteúdos reflectem
somente o ponto de vista do autor, e, a Comissão não pode ser tornada responsável por qualquer utilização que
22
venha a ser feita da informação nele contida.

www.rechance.eu

Em primeiro lugar procurou-se encontrar resposta para a pergunta “em que ambiente deseja
estudar?” Ao analisar as respostas, foi apurado que 25 das 27 raparigas e 27 dos 32 rapazes,
num total de 52 alunos portanto, queriam estudar em turmas mistas, e 2 raparigas e 5 rapazes,
num total de 7 alunos portanto, em tipo de escolas com separação por sexos. As raparigas e os
rapazes responderam de forma semelhante. Do ponto de vista educativo não são perceptíveis
diferenças típicas do género. Foi colocada a 2ª pergunta “Em que medida uma turma mista
afectava o seu comportamento?” Analisando o resultado global, 3 das 27 raparigas afirmaram
que teve um efeito positivo no seu comportamento. 3 dos rapazes questionados afirmaram
que o seu comportamento numa turma mista foi afectado negativamente. Em 22 respostas os
alunos mostraram-se neutros. O seu comportamento não é afectado quando têm as aulas
juntos. Na 3ª pergunta “Em que medida uma turma mista afecta sua atenção na aula?”
Considerando o resultado final apurado, 6 das 27 raparigas afirmaram que teve um efeito
positivo no seu comportamento. 1 rapariga afirmou que tinha um efeito negativo. Para 20
raparigas não teve nenhum efeito. 16 de 32 rapazes responderam positivamente, 2
negativamente. 14 rapazes pensavam que não tinha nenhum efeito sobre a aula. Na 4ª
pergunta “Tem dificuldades em estabelecer o diálogo com os alunos do sexo oposto?” 6
raparigas das 27 responderam sim e 21 raparigas não responderam. Dos 32 rapazes 6
escolheram sim como resposta. Donde se çpode concluir haver um bom clima de diálogo entre
raparigas e rapazes, e igualmente uma boa aceitação uns dos outros. Na 5ª pergunta “De que
modo se sentiria afectado ao ser admoestado por um professor ou outros alunos na presença
dos seus colegas do sexo oposto?” Dos alunos 34 declararam que se sentiriam muito
descontentes. 7 um pouco descontentes e 18 foram de opinião não faria qualquer diferença.
De acordo com as respostas dadas, pode concluir-se que os alunos ficavam com receio de
serem desprezados na presença de colegas do sexo oposto. Na 6ª pergunta “O seu
comportamento seria afectado negativamente se os seus colegas do sexo oporto estivessem
em maioria?” Analisando os resultados, 10 das 27 raparigas respondeu sim e 17 dos 32 rapazes
respondeu sim. É evidente que há uma distribuição equilibrada. Na 7ª Pergunta “ O seu
comportamento seria afectado negativamente se se os seus colegas do sexo oposto estivessem
em minoria?” O resultado foi, 2 das 27 raparigas sim e 25 raparigas não responderam. Dos 32
rapazes, 8 respondeu sim e 24 não. A atenção na aula não é afectada se raparigas ou rapazes
estiverem em maioria na turma. Na 8ª pergunta “Acha que os professores do sexo masculino
lhe prestam menos atenção?” Na Escola Técnica (EML) 3 das 3 raparigas responderam não, 5
de 16 rapazes sim e 11 deles não. Na Escola Comercial (TML) 10 de 10 alunas do sexo feminino
responderam não, 1 de 10 rapazes sim e 9 não. Na Escola Preparatória Fatih (FL) 1 de 14
raparigas responderam sim e 13 não. Dos 6 rapazes todos os 6 responderam não. Não se pode
dizer que a atenção dos formadores para com os alunos seja negativa em função do género. Os
formadores ensinam todos os alunos independentemente do género. Na 9ª pergunta “Acha
que os professores do sexo feminino lhe prestam menos atenção?” Na Escola Técnica (EML) 3
de 3 raparigas responderam não, 4 de 16 rapazes sim e 12 não. Na Escola Comercial (TML) 4 de
10 raparigas responderam sim, 6 não. Dos 10 rapazes 2 responderam sim e 8 não. Na Escola
Preparatória Fatih (FL) 1 de 14 raparigas responderam sim e 13 não. Dos 6 rapazes 2
responderam sim e 4 não. No geral, 5 dum total de 27 raparigas respondeu sim e 22 não. Dum
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total de 32 rapazes 6 responderam sim e 24 não. Torna-se evidente que também relativamente
aos formadores do sexo feminino a diferenciação de género (feminino) não é significativa, já
que as formadoras também ensinam igualmente todos os alunos. Na 10ª pergunta “Se se
tornar professor no futuro em que tipo de turmas desejaria leccionar?” Na Escola Técnica
(EML) 3 de 3 raparigas escolheram turmas mistas, 2 de 16 rapazes turmas masculinas e 14 de
16 turmas mistas. Na escola Comercial (EML) 10 de 10 raparigas escolheu turmas mistas, 10 de
10 rapazes turmas mistas. Na Escola Preparatória Fatih (FL) 2 das 14 raparigas escolheram
turmas femininas e 12 escolheram turmas mistas. Dos rapazes 2 de 6 escolheram turmas
masculinas e 4 turmas mistas. No total 2 das 27 raparigas escolheram turmas femininas e 25
escolheram turmas mistas. Dum total de 32 rapazes 4 escolheram turmas masculinas e 28
turmas mistas. Concluiu-se dos resultados que havia um bom diálogo entre raparigas e
rapazes.
Do resultado deste estudo pode-se concluir-se que no sistema de ensino praticado no nosso
país não há lugar á exclusão entre alunos do sexo feminino e do sexo masculino, pelo que não
há necessidade de responder a essa exclusão. Pode também observar-se a partir deste estudo
que nas diversas esferas de acção analisadas não se revelam situações de exclusão típicas do
género tanto no âmbito na vida escolar como na social.
Tolerância relativamente ao género:
Nos casos onde a tolerância se evidencia há um tipo de crença no carácter benévolo das
relações interpessoais e sociais. No entanto, as pessoas e a sociedade não são obrigados a
mostrar tolerância em todos os casos sem excepção. Caso contrário as “comportas” ficariam
abertas à anarquia de opinião e de comportamento. Não é possível obter um reconhecimento
para os vários tipos de coabitação entre sexos e para as formas de comportamento que lhes
estão associadas, porque isso iria perturbar a ordem social existente e seria contrário à boa
moral. A tolerância, a este respeito, é algo a que a nossa sociedade se opõe. Em tais casos não
pode ser encorajado agir contar as moralidades aceites, mostrando a tolerância para
diferentes tipos de relacionamento sexual (homossexuais, transexuais, …). A nossa sociedade
vê tais fenómenos como um distúrbio mental, como uma séria ameaça ao futuro da
humanidade e procura medidas para os curar.
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5

Campanha de leitura e observação do impacto relativo á tolerância

Finalidade:
Conhecer os efeitos da prática da tolerância entre os alunos.
Grupos:
Grupo a) Grupo de 28 alunos com abordagem educativa intolerante
Grupo b) Grupo de 27 alunos com abordagem educativa tolerante
Método:
Em conjunto com os professores de literatura os mentores fizeram também um estudo sobre o
impacto da tolerância no 9º ano da nossa escola. Neste estudo, foram seleccionados 2 grupos
do 9º ano e foi-lhes pedido para realizar o mesmo projecto num determinado período de
tempo. A um professor foi pedido que para mostrar pouca tolerância na execução do projecto
e controlar eficientemente o tempo.
Utilização:
Depois de se salientar aos alunos a importância e o significado da leitura, foi-lhes pedido que
lessem 1 livro no prazo de um mês, vindo a apresentar depois detalhes sobre o seu conteúdo.
Resultado:
No final da observação ficou patente que no grupo tratado com tolerância 16 dos 27 alunos
tinham, de facto, lido um livro no prazo de um mês e dado detalhes do seu conteúdo. No
grupo de 28 alunos tratados intolerantemente apenas 4 alunos tinham lido o livro dentro do
limite de um mês, e fizeram-no sem apresentar detalhes do seu conteúdo.
Tendo em conta o resultado da observação pode-se dizer que a aprendizagem tem mais êxito
se for demostrados aos alunos mais afecto, consideração e tolerância.
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