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TEMA – RESPEITO E DIVERSIDADE NO SÉCULO XXI
If people respect you, respect them.
If they respect you, respect them back.
They represente their ideology, you represente
yours.
PALESTRA/DEBATE
Professor Jorge Cardoso
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OBJETIVOS
Compreender que
somos todos iguais pelo facto de todos sermos diferentes;
somos todos iguais pelo facto de nunca sermos os mesmos.
Assimilar que estamos unidos pela realidade de que todas as cores, culturas, religiões,
hábitos e leis são distintas e individuais.
Fomentar os valores do respeito e diversidade como pilares do século XXI enquanto
pontes e não muros, através de opções:
A Atitude é uma escolha;
A Mudança é uma escolha;
A Generosidade é uma escolha;
A Inclusão é uma escolha.
O
A

RESPEITO

é uma escolha e um

DIVERSIDADE

DEVER

.

RESPEITO

exige

INCLUSÃO

para que se estabeleça a

social.

Reconhecer que o respeito é bilateral. Se queremos recebê-lo, há que aprender a dá-lo
antes de mais, porque somos o que escolhermos ser.
Garantir uma educação para a cidadania de qualidade, inclusiva, equitativa e tolerante.

PROGRAMA
POR UMA CIDADANIA ATIVA E TOLERANTE
1. S. VALENTIM, VÍTIMA DE INTOLERÂNCIA
Dia de São Valentim, ou Dia dos Namorados,
remonta à história de que um bispo, de nome
Valentim, que durante o século III, lutou contra as
ordens do imperador Cláudio II, que tinha proibido a
realização de casamentos durante as guerras,
acreditando que os solteiros seriam melhores
combatentes e que se concentrariam mais
facilmente na guerra e na vida militar.
Contra a ordem do imperador, o bispo continuou com a celebração de matrimónios.
Quando a prática foi descoberta, foi preso e condenado à morte. Enquanto preso,
eram vários os jovens anónimos que, em demonstração de apoio e compaixão, lhe
enviavam flores e bilhetes, afirmando continuarem a acreditar no amor, explicando
assim a troca de postais e cartas que se proliferou até à atualidade.
DEBATE
2. CELEBRIDADES QUE USAM A SUA INFLUÊCIA PARA UM MUNDO MAIS IGUAL
NA SUA DIVERSIDADE
Gandhi, Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Papa Francisco, Angeline Jolie,
Catarina Furtado, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane…
DEBATE
3. VÍDEO MANY FACES de James
There's only one
Human race
Many faces
Everybody belongs here

4. PALAVRAS MÁGICAS PARA CELEBRAR A DIVERSIDADE

Respeito e tolerância

TRABALHO EM EQUIPA
O segredo é jogarmos unidos. Não
estamos sós. Todos somos uma equipa.
ESTA ATIVIDADE
INTEGRA-SE NO ÂMBITO
DAS
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PENSEM
Que jogador sou eu na minha equipa?
Qual a minha colaboração para a
equipa/turma?
Qual o meu contributo enquanto cidadão
do mundo?

QUESTÃO 1
HOJE A DIVERSIDADE E A INCLUSÃO FAZEM PARTE DA AGENDA EDUCATIVA E
MEDIÁTICA. PORQUE CONSIDERAIS QUE DURANTE TANTOS ANOS TENHA EXISTIDO
TANTO SILÊNCIO SOBRE ESTES CONCEITOS?

RESPOSTAS
Antigamente as pessoas não aceitavam a diferença.
Durante muito tempo a sociedade discriminava os mais fracos, os pobres, as raças,
os deficientes, as religiões e orientações sexuais que consideravam diferentes.
Antes do século XXI só alguns tinham garantido o direito à diferença, o que
condicionava os sonhos e o futuro dos excluídos pela intolerância.
Antigamente o respeito pela diversidade do outro(s) era um valor sem valor.

QUESTÃO 2
ACREDITAIS NA MUDANÇA EFETIVA DA ATUALIDADE?

RESPOSTAS
Absolutamente. Estes são valores que são transmitidos em casa, na escola, na
sociedade e nos media. O respeito pela diversidade humana e pelo planeta deram
origem a movimentos ativistas que não se calarão. Respeito com respeito se paga.
Não. É de facto uma tendência, mas como se justificam as mulheres assassinadas
pelos maridos, o terrorismo, a fuga dos refugiados da guerra, da fome, da
discriminação racial, religiosa, política, de género, a exploração das crianças, a
escravatura? Continua a prevalecer a não aceitação de ideologias diferentes.
Nós pensamos que hoje em dia há um grande esforço da Humanidade pela aceitação
do direito à diferença, pela integração/inclusão, pela erradicação da pobreza e da
desigualdade, mas enquanto for permitida a corrupção e houver tão poucos ricos no
mundo que tudo podem para tantos milhões de pobres sem voz, as palavras respeito
e diversidade serão palavras vãs e a tolerância uma hipocrisia.

QUESTÃO 3
OBSERVAI A FIGURA E RELACIONAI A IMAGEM, A LENGALENGA
E O TEXTO DE JOSÉ SARAMAGO COM O TEMA DESTAS JORNADAS.

Bem-me-quer, -mal-me-quer,
bem-me-quer, mal-me-quer…

“A vida podia ser apenas estar sentado na erva, segurar um malmequer e não lhe
arrancar as pétalas, por serem já sabidas as respostas, ou por serem estas de tão
pouca importância que descobri-las não valeria a vida de uma flor.”
José Saramago

RESPOSTAS
A mensagem que nos fica é que esta flor é o símbolo da relação afetiva entre as
pessoas. É linda, na sua cor é branca de paz, e no nome que lhe ficou é um não ao
bem querer. Tudo por falta de tolerância.
Talvez a lengalenga do desfolhar da margarida tenha perpetuado o mal-me-quer
como nome, porque as flores pertencem à natureza e são uma beleza para os olhos,
por isso cortá-las, não aceitar que têm o seu espaço para morar e morrer é uma
maldade dos corações insensíveis. É urgente mudar atitudes e comportamentos.
Nós vamos dar um happy end numa outra escolha para o desfolhar das margaridas,

bem-te-quero. Deste modo, mostramos o nosso respeito pela diversidade que
apresentam. São todas iguais pelo facto de serem diferentes.

