
 

 

Diversidade, a nova fronteira 

Marcos Brogna 

Diversidade é uma palavra que vem se propagando em vários espaços, 
desde materiais educacionais até peças de publicidade das maiores 
marcas do mundo. E o motivo é mais que justificável: além de a 
diversidade ser a essência da própria vida, no contexto histórico atual 
(com 7 bilhões de pessoas ocupando um planeta que já parece pequeno 
para os humanos), seu entendimento e sua prática são cada vez mais 
urgentes para a construção de um mundo de mais empatia, mais 
convivência e menos intolerância. 

“Diversos somos todos”, nos diz Reinaldo Bulgarelli, autor de um livro que 
tem este nome e no qual ele nos mostra que o diferente não é o outro, 
porque o diferente sou eu e é você, diferentes somos nós em nossas 
individualidades. O entendimento desse conceito é fundamental para 
compreendermos a grandeza da diversidade, evitando que ela se resuma 
a “um modismo dos tempos modernos”. 

Somos diferentes tanto na natureza que nos caracteriza quanto nos gostos 
e opções que construímos ao longo da vida. Somos diferentes no que é 
nato e no que é desenvolvido. Somos diferentes enquanto seres 
pensantes, livres e transformadores. Apesar disso, a diferença ainda é um 
dos fatores maiores do preconceito, do ódio, da intolerância, causadores 
de dores morais e físicas. A diferença, que é nossa essência, é também 
motivo de incômodo de muitos que reagem a ela de forma vil. 

Algumas estatísticas mostram isso: a cada 11 minutos uma mulher é 
estuprada em um Brasil ainda machista (dados do Anual Brasileiro de 
Segurança Pública); a cada 25 horas, um homossexual é assassinado em 
um Brasil ainda homofóbico (GGB/UFBA); os negros recebem 57% dos 
salários dos brancos (IBGE) e são as maiores vítimas de violência em um 
Brasil ainda racista, país que mais escravizou e que mais demorou a 



 
libertar os escravos; idosos permanecem distantes do respeito que 
merecem em um Brasil que vai deixando de ser jovem e ainda não se deu 
conta que envelhecerá, em 30 anos, o que a França demorou 120 para 
envelhecer (segundo projeções do IBGE); deficientes ainda estão longe 
das oportunidades em um Brasil de tantos degraus e calçadas 
esburacadas. 

É claro que todos esses problemas não são exclusividade do nosso país, 
mas também é evidente que, diante das tantas diferenças que compõem 
o mosaico brasileiro, que Darci Ribeiro exaltou como a “Roma tropical”, 
temos uma enorme oportunidade de agir para abraçar a diversidade como 
nossa maior qualidade, um fator fundamental para incluirmos, gerando 
criatividade, inovação e felicidade. E eis que, diante disso, fica impossível 
não tocar na palavra mágica: educação. 

Nelson Mandela dizia que ninguém nasce odiando e, já que se aprende a 
odiar, é possível desaprender, aprendendo a amar. Desaprender a 
intolerância e aprender a incluir. De novo: educação.  

É importante entendermos que preconceitos todos temos, já que 
nascemos em um meio que tem seus valores, seus costumes, suas 
tradições. Ao vermos algo diferente daquilo que nos foi mostrado desde o 
nosso “ninho” como “certo”, estranhamos. A questão é o que vamos fazer 
com esse estranhamento. Podemos transformá-lo em intolerância, ódio e  
segregação; ou podemos fazer disso um aprendizado. Mais uma vez: 
educação. 

Educar para a diversidade é educar para incluir e, quando incluímos, 
deixamos de excluir, cabendo todos. A diferença do outro é algo com a 
qual ninguém precisa concordar, tampouco imitar, mas precisa respeitar. 
Para tanto, alguns passos são muito importantes: coragem, empatia, 
repertório, diálogo e ação.  

Coragem porque não é fácil trabalhar com as diferenças humanas, ainda 
mais em um tempo de bolhas intolerantes que se multiplicam pelas redes 
sociais (apesar disso, pode ser mais muito difícil não trabalhar essa 



 
questão, pois os resultados podem ser destruidores). Empatia porque só 
se colocando no lugar do outro podemos nos desvestir do julgamento. 
Repertório porque só o conhecimento nos livra dos preconceitos. Diálogo 
porque nos tempos líquidos de Bauman, em que velhos paradigmas se 
desfazem, a educação se dá na horizontal (com todos interagindo). E ação 
porque precisamos de um plano, com metas e aferição de resultados. 

Francis Wolff, em capítulo do livro “Civilização e Barbárie”, nos convida a 
rever os conceitos que nomeiam a própria obra. “O que eram os 
bárbaros?”, ele pergunta, citando que no império grego eram os não-
gregos, no império romano os não-romanos (ou seja, o estrangeiro, o 
“outro”). “E hoje?”, pergunta Wolff, sugerindo, na resposta, que passemos 
a encarar a barbárie como característica dos que querem eliminar o outro, 
ou seja, eliminar aqueles com quem não conseguem conviver Para Wolff, 
portanto, civilização tem a ver com convivência entre os diferentes.  

Eis um belo desafio para abraçarmos em nossas salas de aula. De novo – e 
sempre: educação! 
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