
 
 
Glossário dos Temas Culturais do DIALLS 

 
 Definição 
Tolerância “A tolerância é o respeito, a aceitação e o 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 crença. A 
tolerância é a harmonia na diferença. Tolerância é, acima 
de tudo, uma atitude fundada no reconhecimento dos 
direitos universais da pessoa humana e das liberdades 
fundamentais do outro” (UNESCO 1995, 5). 

 
A tolerância incluir a prevenção do bullying e uma atitude 
aberta a respeito da diversidade de expressão cultural. 

Empatia Empatia é definida como ‘o que acontece quando nos pomos 
no lugar do outro e experimentamos as suas emoções como 
se fossem nossas” (Lipman 2003, 269). 

 
Empatia inclui entendimento mútuo. 

Inclusão Inclusão pode ser definida como as atitudes e ações que 
definem a participação de um indivíduo no diálogo na 
diversidade. Para facilitar a colaboração, indivíduos devem 
valorizar a diversidade, ter respeito pelos demais e 
demonstrar interesse em superar seus preconceitos e chegar 
a soluções de compromisso. (European Parliament, Council of 
the European Union 2006). 

Convivência Celebração da 
diversidade 

Celebrar as diferenças culturais inclui aprender sobre e 
valorizar a sua própria cultura e desenvolver a sua 
identidade cultural. 

Direitos 
Humanos 

Os ‘direitos e liberdades fundamentais em todos os aspectos 
da vida das pessoas’ (CofE 2010, 8). 

Democracia Oferecer aos cidadãos a oportunidade de participar 
diretamente na dimensão social bem como do processo de 
tomada de decisões. 

Equidade Buscar ativamente o estado de ser igual, especialmente no 
que diz respeito a estatuto, direitos e oportunidades. 

Solidariedade Agir em conjunto, partilhando as vantagens (por exemplo, os 
benefícios) e os encargos de forma equitativa e justa. A 
solidariedade induz um sentimento de responsabilidade social 
e está implicitamente ligada à empatia. 

Globalização O processo de interação e integração de pessoas, empresas e 
governos a nível mundial. 



 

 
 

 

 

Responsabilida
de social 

Desenvolvimento 
Sustentável/ 
alterações 
climáticas 

Refere-se à preocupação com questões sociais e económicas e 
é definida como "a satisfação das necessidades das gerações 
presentes sem comprometer a capacidade de as gerações 
futuras satisfazerem as suas próprias necessidades" (ou seja, 
garantindo uma melhor qualidade de vida para todos agora e 
para as gerações futuras). Um aspecto do desenvolvimento 
sustentável é a luta contra as alterações climáticas. 

Cidadania Ser membro de um país e assumir os direitos as e 
responsabilidades como consequência. Todo cidadão de um 
país da UE é considerado cidadão da UE. A cidadania da UE 
não substitui a cidadania nacional: é um complemento. 
A cidadania está ligada à tolerância e à democracia, sendo a 
cidadania ativa definida como "a construção de uma 
sociedade aberta e democrática" (CofEU & EC 2015, 25). 

Competências 
cívica e social 

Competências sociais referem-se às competências pessoais, 
interpessoais e interculturais e abrangem todas as formas de 
comportamento que permitem aos indivíduos participar de 
forma eficaz e construtiva na vida social e profissional e, em 
especial nas sociedades mais diversas, bem como resolver 
conflitos sempre que for necessário. A competência cívica 
prepara os indivíduos para participarem na vida cívica, com 
base no conhecimento dos conceitos e estruturas sociais e 
políticos e no compromisso com a participação ativa e 
democrática (EP & CofEU 2006). 

Participação 
ativa 

Detalha o envolvimento dos indivíduos nas esferas cívica, 
política, social, económica, jurídica e cultural da 
sociedade. 

Cooperação Significa trabalhar em conjunto para o bem comum. Ocorre 
em diferentes níveis, do individual à cooperação entre países. 

Sentimento de pertença Uma forma de conceptualizar a filiação a comunidades 
partilhadas (ex. famílias, escolas, clubes, localidades) ou o 
sentimento de pertencer a uma comunidade. Este conceito 
incorpora heranças culturais, as expressões dos modos de 
vida desenvolvidos por uma comunidade e passados de 
geração em geração, e o sentido de uma herança 
compartilhada, bem como as narrativas comuns que 
configuram uma determinada comunidade, como as 
formas de migração (forçada e/ou voluntária). 


