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L onge dos holofotes políticos e dos mo-
tivos ocasionais, a diversidade humana
é a regra estampada em todos os agru-

pamentos de indivíduos. Não há sociedade
em que os seres humanos sejam iguais,
muito embora devam ter assegurados todos
os direitos, bem como que cumpram seus
deveres. A diversidade humana é garantia da
individualidade pessoal.

Todos são seres diversos, cuja consciên-
cia de unidade de si nem sempre é bem
percebida, demorando-se a aparecer co-
mo realidade. Todos querem pertencer a
algum grupo com o qual se identificam
para se enxergarem criaturas humanas e
normais, no qual, muitas vezes, perde sua
identidade característica, deixando-se co-
optar pelo coletivo.

Independentemente de reconhecimento
externo, a singularidade de cada ser hu-
mano deve ser exercida após percebida, sem
o que será apenas um número qualquer.
Querer reconhecimento de grupo nem sem-
pre é suficiente, visto que, o próprio in-
divíduo deve se legitimar para além das
características coletivas nas quais é exaltado.
Quando se busca o reconhecimento como
sendo uma pessoa pertencente a certo gru-
po social com característica diversa, não se
deve esquecer de que o próprio grupo deve
valorizar a singularidade de cada um. O
indivíduo nunca pode se alienar de si mes-
mo, identificando-se tão somente com o
grupo do qual é integrante.

A identificação do indivíduo com seu gru-
po deve esbarrar no limite da própria di-
versidade pessoal, cuja consciência de si re-
presenta a verdadeira libertação da discri-
minação. Pertencer a um determinado gru-
po diverso é apenas parte da história de uma
pessoa, merecendo que seu desenvolvimen-
to e realização pessoal sejam estimulados.
Portanto, o respeito à diversidade é tão im-
portante quanto sua consciência do valor
pessoal de cada ser humano.

Se, de um lado, o empoderamento de
um grupo fortalece o indivíduo que dele
faz parte, do outro, o fragiliza, pois des-
loca seu poder para fora de sua própria
competência. Todo movimento coletivo
requer energia do indivíduo para sua con-
solidação. Esta mesma energia que lhe foi
suprimida será um dia exigida por ele,
cujo grupo em que se inseriu terá que
devolver. Não havendo devolução da ener-
gia gasta, nova revolta aparecerá.

Cabe à sociedade, sob reivindicação do
grupo empoderado, criar meios para o de-
senvolvimento do indivíduo sem lhe retirar
o valor de seu esforço pessoal. Diversidade
é condição comum de todo ser humano,
cuja conquista de sua consciência é o início
de seu processo de realização pessoal. Um
grupo empoderado torna-se uma sociedade
constituída de indivíduos diversos, carecen-
do da consciência da singularidade de cada
um de seus membros. É hora, portanto, do
reconhecimento de que falta à sociedade
maturidade para o total empoderamento de
seus grupos sem lhes oferecer equipamen-
tos adequados para a que seus membros
desenvolvam habilidades próprias e pos-
sam construir uma sociedade realmente di-
versa e inclusiva.
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Estudantes de
Jequié serão testados
para coronavírus

O cenário torna
mais desafiadora
a luta pela conquista
de uma vaga
para pessoas
com deficiência

A pandemia vem causando rachaduras
na edificação do modelo econômico: a
retração do consumo gera estragos no
faturamento, indispensável à lógica do
lucro, refletindo no desemprego, pois o
retorno aos investimentos é intocável na
mecânica de mercado. O cenário torna
mais desafiadora a luta pela conquista de
uma vaga para aquela parte da popu-
lação constituída por pessoas com de-
ficiência, tipo especial agora mais divul-
gado pela sigla PCD.

O momento do país exige maior mo-
bilização de recursos para aplicação da
Lei de Cotas, em cerca de três décadas de
tímida aplicação e, agora, diante de ad-

verso contexto, tendendo a exigir estra-
tégia de criatividade capaz de sensibilizar
os empregadores. O mais comum é a
indiferença em relação à Lei 8.213, de 1991,
devido à falsa crença de menor produ-
tividade por parte das PCDs, com agra-

vantedaquedanoconsumodeprodutose
serviços.

São 45 milhões de PCD no Brasil, dos
quais 31 milhões em idade produtiva, de
acordo com dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE): a Lei de
CotasimpõeacontrataçãodePCDsatoda
e qualquer empresa de mais de 100 em-
pregados. O acesso ao mercado é o passo
seguido pela permanência no emprego,
mas os números podem tropeçar: pouco
mais da metade das vagas de PCD foi
preenchida em 2018, data da pesquisa
mais recente.

Poderia piorar: parlamentares tenta-
ram flexibilizar as regras trabalhistas,

mas o Supremo Tribunal Federal (STF)
vetouodispositivo,aoprotegerasPCDsdo
preconceito de tornarem-se um peso na
folha de pagamento, dando pífio retorno.
A favor do contingente de trabalhadores
em situação de desvantagem física ou
psicológica foi criada a Frente Parlamen-
tar do Congresso Nacional em Defesa dos
Direitos das PCDs, com 219 integrantes.

Este grupo teria como missão a defesa
da Lei de Cotas, com o objetivo de fazer
cumprir o dever do Estado e da cidadania
para garantir às PCDs o direito de dis-
putar vaga no mercado, pois não se trata
de pedir esmolas e sim de cumprir um
contrato de trabalho.

P articipei esses dias, como avô, de uma
aula de meu neto de 6 anos em uma
escola particular em São Paulo. Eram

cerca de 25 crianças nessa faixa de idade e
a brava professora se desdobrava de um
lado para o outro (da tela!) para fazer com
que aqueles meninos e meninas pudessem
ficar atentos às tarefas. A aula era sobre o
mundo de ontem e de hoje, e o que se via
na tela eram imagens do livro texto, escritas
na tela feitas pela professora e comentários
divertidos da turma.

“Tá me ouvindo, fessora? Qual a pá-
gina?”

“Júlia, liga a câmera”. “João, seu mi-
crofone tá desligado”.

A aula transcorria e eu, atento, tudo
observava.

Tarefa árdua de professoras e profes-
sores do sistema privado de educação
obrigados a continuar as aulas através da

internet. Do interior de suas casas, com
todos os demais afazeres típicos do pe-
ríodo de confinamento, nossas colegas
estão se desdobrando para dar continui-
dade ao processo educativo.

Seguramente está sendo uma difícil
empreitada. Por outro lado, não podemos
permitir o retorno agora das aulas pre-
senciais, pois a escola é, essencialmente,
um lugar de afeto, de abraço e de com-
panheirismo. Escola é contágio no sen-
tido pleno do termo. Não condiz, por-
tanto, com as necessárias regras para con-
ter a proliferação do coronavírus.

A Fiocruz alertou que o retorno às aulas
colocaria em risco 9,3 milhões de adultos
e, justo por isso, é uma temeridade esse
retorno do presencial, tanto no sistema
privado como no público.

Outro dia, em um debate na TV, ouvi uma
longa fala de um representante das escolas
particulares insistindo na urgência do re-
torno às aulas. Para sustentar seu argumen-
to, trazia dados de pesquisas indicando a
segurança da empreitada. Justo naquela se-
mana, pesquisa divulgada pelo New York
Times indicava que crianças de 0 a 10 anos

não estavam imunes ao vírus e, o pior, jo-
vens de 10 a 19 anos têm, em relação ao
vírus, comportamento exatamente igual a
adultos. Ou seja, são potencialmente por-
tadores e disseminadores do vírus.

Além disso, em sua fala, o represen-
tante das escolas privadas não mencio-
nou uma única vez a palavra professor.
Serão as professoras e professores, mais
uma vez, as maiores vítimas de uma ati-
tude como essa.

Os esforços que estão sendo feitos pela
categoria para viabilizar o chamado en-
sino remoto não são suficientes para uma
plena educação da juventude, entre ou-
tros fatores, por conta da enorme desi-
gualdade digital no país e no mundo. No
entanto, é necessário que se aperfeiçoe e
intensifique o que está sendo feito para
que se amplie o acolhimento daqueles
estudantes que estão fora da escola.

Precisamos, portanto, de muita cautela
nesse momento e retomar o funciona-
mento das escolas pode pôr em risco boa
parte do esforço que os governos esta-
duais e municipais vêm fazendo para
conter a proliferação da Covid-19.


