Igualdade
NINGUÉM gosta de sentir-se inferior. Ouve-se comumente a expressão: “Eu sou tão bom
quanto qualquer um.” Não achamos desagradável o ar de superioridade? Basicamente, é tranqüilizador
sentir-se igual aos outros. Entretanto, é mais fácil pensar e falar sobre igualdade do que alcançá-la,
conforme tem sido a experiência de muitos.
Muitos em toda a terra ainda carecem de muita liberdade ou sofrem discriminação. Dando-se
conta disso, diversas pessoas devotam a vida no intuito de remover todo tipo de injustiça e
desigualdade. Certa publicação recente das Nações Unidas sobre o tema da liberdade refere-se mais de
uma dezena de vezes a ser igual e à necessidade de haver igualdade.
O problema é que a igualdade possui muitas facetas. As pessoas buscam a igualdade de
diversas formas, dependendo da situação. Então, até que ponto pode-se dizer que os homens são
iguais? O que podemos razoavelmente esperar, tanto agora como no futuro, quanto à igualdade com o
nosso semelhante?
Um príncipe e um pobre podem nascer na mesma cidade e no mesmo dia, mas o berço de ouro
provavelmente favorecerá o primeiro assim como a pobreza influirá no outro. Este é apenas um dos
aspectos que indicam por que não se pode dizer que todos hoje nascem iguais. Pois Muito depende da
comunidade em que vivemos e dos graus de igualdade que esta desenvolveu no decorrer dos anos.
IGUALDADE RACIAL: Como poderemos algum dia vencer o estigma atribuído com tanta
freqüência por uma raça ou classe a outra? Os ressentimentos são profundos e causam muitos
problemas. O que se pode fazer para assegurar que as pessoas sejam tratadas com igualdade, segundo
a dignidade que merecem?
ALIMENTAÇÃO: Quando vê fotografias de crianças famintas e lê a respeito dos milhões que
morrem cada ano de subnutrição ou de males relacionados com ela, como reage? É fato comprovado
que poderia haver suficiente alimento para a população do mundo. Por que então não deveria haver
uma distribuição mais eqüitativa dele para diminuir tal sofrimento?
TRABALHO: O desemprego pode causar preocupação e frustração — até mesmo suicídio.
Não é possível todos terem emprego remunerado? Não poderia haver igual oportunidade de trabalho
para todos?
EDUCAÇÃO: Não deveriam todas as pessoas ter acesso ao menos à educação básica, para que
o analfabetismo fosse eliminado? Em vez de tender a aumentar as diferenças entres as classes (‘os
ricos ficando mais ricos e os pobres, mais pobres’), não poderia a educação contribuir para a melhora
da condição de todos? Isso se daria especialmente se a educação abrangesse mais do que assuntos
técnicos, se incluísse a moralidade e os princípios para relações humanas de qualidade.
Certamente concordará que a busca da igualdade tem um longo caminho a percorrer! Pois
Naturalmente, a igualdade não significa uma total uniformidade.
Mas essas diferenças não tornam alguns superiores e outros inferiores. Antes, essas diferenças
produzem uma agradável variedade. As pessoas reconhecem que quaisquer talentos que tenham são
dádivas de Deus e não são motivo para sentimentos de superioridade.

“O verdadeiro relacionamento começa e pode ser cultivado quando,
aceitamos as igualdades e respeitamos as diferenças que cada um traz.”
“O deficiente pode ser vítima do acaso, mas nunca da indiferença.”
“Os semelhantes aproximam semelhantes, a diferença é que distancia.”
“Entre saber e fazer existe uma singular diferença: quase todos sabem, mas
poucos fazem.”

Brilho
Uma luz, apenas, pode fazer uma grande diferença quando temos somente
escuridão em volta.
Quando você acende uma luz numa sala iluminada, a diferença é mínima.
Mas quando você acende uma luz numa sala que estava totalmente escura, você
modifica de forma significativa o ambiente.
A luz revela possibilidades. Ela faz os obstáculos parecerem menos
ameaçadores.
A luz deixa as situações mais claras e fáceis de resolver.
Quanto mais você estiver rodeado de negatividade, maior será o impacto
de manter-se positivo.
Apenas uma pessoa que insista em dizer "sim, vamos conseguir", e que de
forma contínua trabalhe para fazer as coisas acontecerem, alcançará resultados
magníficos.
Se você só consegue sentir energia negativa à sua volta, encare isso como
uma oportunidade.
Considere a diferença que você pode fazer com seus pensamentos e suas
ações positivas.
Acenda a sua própria luz, e aqueles que estiverem por perto não poderão
deixar de enxergá-la.
E quanto mais escuro estiver à sua volta, mais a sua luz brilhará.
Autor Desconhecido

Que cabe em seu tudo?
Tudo pode ser uma palavra pequena
Mas tudo envolve uma grandiosidade
Nele colocamos sentimentos, pessoas e finalidades
Tudo pode caber até o nada
O tudo em si é palavra a ser analisada
Em meu tudo pode caber:
Amizades de verdade
Família e muita felicidade
Em meu tudo coloco lembranças boas
Tristezas também
Pois não é só o sorriso que sustém
Em meu tudo cabe todas as criações
Estrelas e todas constelações
Ai se meu tudo pudesse ser maior
Acho que até o mundo poderia colocar
Toda a natureza, sem falar no grandioso mar
Mas há pessoas que em seu tudo só cabe o que é supérfluo
Egoísmo e mal interno
Gostam de tudo,
Contudo que lhes agradem
Amo tudo da vida
Basta que não me de trabalho
Apenas acolhida
Tudo eu quero ou mesmo espero
Mas tem de ser o de melhor
Pois em meu tudo, eu é quem mando
Não me traga nada de pior
Estes “tudos” não podem ser o tudo de verdade,
Tudo é aceitar e viver com os iguais e diferentes
Na diversidade é que se conhece o tudo da gente
Costumes, pessoas ou conceitos
Aprender na diferença é adotar uma nova crença.
Autor Desconhecido

Um só espírito
Há alguns anos, nas Olimpíadas de Seatle (EUA), nove participantes entre
garotos e garotas, todos com deficiência mental ou física, alinharam-se para a largada
da corrida dos 100 metros rasos.
Ao sinal, todos partiram. não exatamente em disparada, mas com vontade de
dar o melhor de si, terminar a corrida e ganhar. Todos, com exceção de um garoto, que
tropeçou no asfalto, caiu e começou a chorar. Os outros oito competidores ouviram
choro, diminuíram o passo e viram o colega que caíra ainda na largada.
Então, numa cena inusitada, eles viraram e voltaram. Todos eles! Uma das
meninas, com Síndrome de Down, ajoelhou-se, deu um beijo no garoto e disse: “Pronto,
agora vai sarar”. E todos os nove competidores deram os braços e andaram juntos até a
linha de chegada.
O estádio inteiro levantou-se e, entre os aplausos que duraram vários minutos, a
multidão emocionada no podia conter as lágrimas. As pessoas nas arquibancadas e os
telespectadores de todo o país que acompanhavam o evento aprendiam uma lição
inesquecível e continuaram repetindo o episódio nos dias seguintes, em todos os
lugares: lojas, igrejas, em suas casas. .. Até hoje essa história é contada naquele país
como uma grandiosa lição de solidariedade e exemplo de união.
Assim também é a Educação. Somos um corpo e uma equipe, se trabalharmos
juntos. Somente desse modo o nosso envolvimento e comprometimento trarão
resultados efetivos. A educação de hoje precisa unir-se em tomo de projetos comuns,
objetivando repensar e alcançar um ensino - aprendizagem que preze pela valorização
do ser humano na sua potencialidade. Em vez de competir entre si, as diversas
instituições de ensino e os educadores devem unidos, estabelecer ações e estratégias
voltadas para atingir esses objetivos e até mesmo ultrapassá-los.
Dessa forma todos sairão vencedores! E, mesmo a longo prazo um dia colherão
os frutos...

Muito Prazer, Eu Existo
Xuxa
Existem filhos que precisam mais carinho
De mais cuidados e atenção especial
E essas crianças quando muito bem amadas
Só Deus quem sabe qual o seu potencial
Seus pais conhecem um segredo do universo
Da harmonia na diversificação
Amar alguém dito norma é muito fácil
Longe de indiferença e discriminação
Me pergunto se a indiferença é natural
Me pergunto em que consiste ser normal
Me pergunto qual o referencial
Por que todo mundo tem que ser igual ?
Quem de nós é um ser humano exemplar
Quem de nós não tem espelho pra se olhar
Quem de nós é capaz de atirar
A primeira pedra sem se machucar
Alguns de nós julgam-se mais que todo mundo
Como se o sol fosse escolher pra quem nascer
Comparações são vaidosas ou amargas
Tudo na vida tem uma razão de ser
Tem gente preconceituosa e arrogante
E eu me preocupo com seu modo de pensar
Como se Deus fosse algum ser inconseqüente
Que faz pessoas diferentes só pra olhar
Muito prazer, EU existo.

Dinâmica
Como diz Boaventura: “Temos o direito a sermos iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o
direto de sermos diferentes, quando a igualdade nos descaracteriza.”
•

Tocará uma música de fundo em toda a escola e no mesmo momento.

•

Enquanto isto todos os professores farão a sala em circulo.

•

Deixaram no meio do circulo, figuras diversificadas.

•

As quais cada aluno escolherá, colará em uma folha a em branco e escreverá nela uma frase que
tenha a ver com o aluno e sua figura.

•

Após, apresentará e colará cada uma das folhas em um cartaz grande feito de jornal ou papel
manilha.

•

Analisar que tudo isto formou uma grande colcha de retalhos, que não diferente se tornou uma
diversidade com tudo que precisamos e somos. Que a igualdade não significa sermos robôs
semelhantes, mas sim seres de capacidades e direitos iguais. E que esta diferença é importante e
agradável.

•

Ler o seguinte texto:

Colcha de Retalhos
Senhor,
Outro dia fiz uma colcha de retalhos.
Todos os restinhos de pano que guardei iam servir.
Ao pegar cada pedaço recordava-me de pessoas,
acontecimentos...
Como se cada um tivesse sua história para contar.
Fui costurar.
Cores que á primeira vista no combinavam, padrões e
Desenhos totalmente diferentes, tudo se juntou.
A colcha ficou pronta. E como ficou bonita!
E fico pensando:
Tu criastes todos os seres diferentes. Ninguém é igual ao outro.
Nada de repetição, de monotonia.
E não são diferentes só fisicamente.
Todos pensam diferente, sentem diferente, agem diferente.
Um completa o outro. Um apoia o outro.
Que maravilha é uma “colcha” de tantos seres diferentes,
formando a
Humanidade.
Por que quero que todos sejam iguais, pensem iguais, sintam
iguais?
Eu sou um pedacinho no grande conjunto.
Embelezo sua criação de um determinado modo.
Outros realçam cores, outros padrões.
Importante é querer ser “costurado” aos outros retalhos e não
ficar
Isolado
Todos unidos na procura da união e da fraternidade, cada um do
seu modo,
Formam a grande colcha da unidade na pluriformidade.
OBRIGADO, SENHOR !

