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A proximidade da Conferência da ONU, a Rio + 20, sugere este convite à reflexão sobre as 
muitas dimensões do desenvolvimento sustentável, um conceito em construção, cuja eficácia 
dependerá da participação das pessoas em sua pluralidade de características, perspectivas, 
histórias de vida e possibilidades. O cuidado com a qualidade das relações se apresenta como 
condição para criar um mundo sustentável, que acolha nossas múltiplas identidades, ao mesmo 
tempo em que mostra o horizonte positivo de um habitat saudável. 
 
O momento exige uma atenção especial ao tema da valorização da diversidade humana. Nossa 
geração tem a responsabilidade de encontrar caminhos para a sobrevivência da vida no 
planeta. Precisamos, mais do que nunca, de pessoas, grupos, organizações e sociedades 
inclusivas que ofereçam seus conhecimentos e experiências e, igualmente, cooperem na sua 
implementação. 
 
Quando as diferenças são motivo para perpetuar e criar desigualdades injustas o resultado são 
barreiras ao desenvolvimento do potencial humano e obstáculos a uma contribuição mais 
efetiva à sustentabilidade.  
 
Para onde estamos indo se não formos todos juntos? Para quem é este desenvolvimento 
sustentável? Com quem o construiremos? Não sendo inclusivo e justo, será sustentável? 
 
Organizações e seus modelos de gestão são espaços ricos para a expressão do cuidado com a 
qualidade das relações entre todos e com todos. Quanto mais próximas da vida (a vida como 
ela é), mais sustentáveis serão nossas organizações – familiares, governamentais, não 
governamentais, empresariais, religiosas ou comunitárias. O apreço pela diversidade deve 
fazer sentido nestas organizações e se expressar em modelos que as transformem de 
masculinas, masculinizadas e masculinizantes em organizações tanto masculinas quanto 
femininas, que acolham a interdependência de tudo quanto existe e ensinem a lidar com ela 
em todas as situações. 



“Não há nada em 

nós que seja 

diferente do que há 

no Universo, nos 

92 elementos 

químicos da cadeia 

atômica que foram 

forjados no calor 

das estrelas a 

partir do Big Bang.” 
Frei Betto (“A Obra do 

Artista”) 



Somos 
feitos 
do pó 

das 
estrelas 

 
Carl Sagan 



“Nosso corpo 
contém toda a 
história do 
Universo e, de 
alguma forma, 
trazemos em nós 
o réptil e toda a 
escala animal que 
precede o 
mamífero e o 
humano” 

Frei Betto 



Há uma profunda conexão entre todo o 

Universo e nós estamos incluídos nela. 



“Somos dependentes da 
natureza. Nossos 
corações batem porque 
um ser vivo na Terra 
aprisiona a luz do sol. O 
oxigênio de nossos 
pulmões vem de 
microseres dos oceanos. 
Sem as abelhas, não 
teríamos comida.” 

Hugo Penteado. 



Noventa por cento das células de seu 
corpo não são humanas. São 
bactérias. Sem elas, você não viveria. 
Agora os cientistas vão mapeá-las. 
Revista Época, 29/11/09  



“Voltando ao tempo em 80 
mil anos, éramos uma 

entre as cerca de cinco 
espécies de humanos 

vagando pela Terra.  
Há 50 mil anos, o Homo 
sapiens venceu todos os 

outros hominídeos para se 
tornar a única espécie 
humana sobrevivente. 

Mas, o que fez de nós os 
vencedores nessa batalha 

pela sobrevivência? Foi 
obra do acaso ou as nossas 

habilidades e atributos 
desempenharam um papel 

crucial nessa vitória?” 

 
BBC Knowledge – Conhecer, abril de 2012 



Cooperação 

 “O processo evolutivo é mais bem-sucedido 
em sociedades nas quais os indivíduos 
colaboram uns com os outros para um 
objetivo comum. Assim, grupos de pessoas, 
empresas e até países que agem pensando 
em benefício dos outros e de forma coletiva 
alcançam mais sucesso.” 

Isto É, 16 de maio de 2012 (2218), sobre obra “A Conquista Social 
da Terra”, do professor Edward Wilson, de Harvard, considerado o 

pai da sociobiologia, ganhador de dois prêmios Pulitzer. 



Do ponto 
de vista do 

planeta, 
não existe 

como jogar 
lixo fora 

porque não 
existe 
“fora”. 



Continuamos evoluindo? 



A geneticista Pardis 
Sabeti, no Instituto 
Broad, em Boston, 
revelou evidências de 
mudanças 
evolucionárias 
recentes. 

“A evolução chegou ao fim?”, Revista Conhecer, abril de 2012 





 Muitas 

questões... 

 Muitas 

possibilidades.

.. 



“Como dizia Paulo Freire, 
nós temos que ter 
esperança do verbo 
esperançar, porque há 
outros que têm esperança 
do verbo esperar.  
Esperança do verbo esperar, 
não é esperança, é espera: 
eu espero que dê certo, 
espero que funcione, espero 
que resolvam...  Esperançar 
é ir atrás, é juntar, é não 
desistir. “  
Mario Sergio Cortella 



“Criamos a época da velocidade, 
mas nos sentimos enclausurados 

dentro dela. A máquina, que 
produz abundância, tem-nos 
deixado em penúria. Nossos 
conhecimentos fizeram-nos 
céticos; nossa inteligência, 

emperdernidos e cruéis. 
Pensamos em demasia e 

sentimos bem pouco. Mais do 
que máquinas, precisamos de 

humanidade, mais do que 
inteligência, precisamos de 

afeição e doçura, sem essas 
virtudes, a vida será de violência 

e tudo estará perdido.”  

O Último discurso, 
do filme O Grande 

Ditador, de Charles 
Chaplin, em 1940 
(72 anos atrás!!!) 



"Se todos os insetos 
viessem a desaparecer 
da terra, em 50 anos 

toda a vida do planeta 
desaparecia.  

Se todos os humanos 
desaparecessem da 

terra, em 50 anos todas 
as formas de vida 

floresceriam.“ 
 

Jonas Salk 
Médico e epidemiologista norte-

americano (1914-1995) 



Estamos nesse momento em que o 
padrão de felicidade que elegemos nos 

impõe muitos desafios  



Mais que nunca 

precisamos de 

pessoas inclusivas... 

Espaços, 

organizações, 

projetos, 

propostas, posturas 

inclusivas 



Nascemos para cooperar. 

Nascemos da cooperação. 



 Precisamos mais que nunca uns dos 
outros, precisamos nos conectar 
inteiramente e confiar em nossas 
múltiplas inteligências.  

 É na interação que surge nossa 
criatividade – capacidade de criar coisas 
novas para ampliar nossas possibilidades. 

  Se não nos conectarmos de novo com 
nosso corpo, com a vida, na teia de 
relações interdependentes, estamos 
perdidos, sem saída. 



Sustentabilidade 
 

Sustentar 

Alimentar 

Manter vivo 

Amparar 

Cuidar 
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Estamos 
falando de 

muitas coisas 
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Nosso 
planeta 
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Nossa sociedade 

Nossa cidade 

Nossa organização 
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Nós – eu, os outros, todos 
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Nossos sonhos, 
projetos, 

perspectivas... 
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Nossas relações 
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Nossos desafios... 



 Qual é o nosso problema? 

 Qual a solução? 

 Quem irá resolvê-lo? 

 Como? 

 Onde queremos chegar? 

 O que entendemos por felicidade, sucesso, resultados? 

 Como será o futuro? Como foi nosso passado? Como 

está sendo o nosso presente? 



Uma pessoa ou um 

segmento da 

sociedade 

respondendo as 

questões e 

construindo o 

caminho? 
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Desenvolvimento 

sustentável é desafio para 

todas as pessoas, 

organizações e países. 



 Mundo sustentável para quem? 

 Se é para todos... 

...“quem cabe no seu todos?” (Claudia Werneck) 

 O que fazer para melhorar o mundo para as 

pessoas?  

Quais pessoas? Quantas pessoas? 

 O que elas querem? Quais os interesses? 

 O que esperam? De quem esperam? 



Para quem será o 

mundo mais 

sustentável? 



Desenvolvimento sustentável acontece 

quando considera a todos. 

Ou é desenvolvimento sustentável para 

todos ou não é sustentável.  

Deve ser inclusivo, olhar o todo e a 

todos, considerar muitos interesses, 

perspectivas, necessidades... 



A sustentabilidade é para 
todos na medida em que 
envolve a todos em sua 
construção cotidiana. 

Precisamos de muitos 
olhares para compor 

as soluções. 
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Um espaço rico para 

construir essas 

respostas está nas 

organizações e nas 

pessoas inseridas 

nessa rede de 

relações viva e 

complexa. 



Organizações que acolhem a vida... 



Não é só o 
passarinho 
que mora 

na árvore, 
mas é 

também a 
árvore que 

mora no 
passarinho. 
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A sustentabilidade das 

organizações e da sociedade 

depende do respeito a todos, 

ouvir mais vozes, andar outros 

caminhos, vivenciar outras 

experiências... 



Gente está no 
centro do 
desenvolvimento 
sustentável 



Somos parte do problema. 

 Também podemos ser...  

PARTE DA SOLUÇÃO. 

É uma escolha! 



“Mesmo quando tudo 
parece desabar, cabe 
a mim decidir entre rir 
ou chorar, ir ou ficar, 

desistir ou lutar; 
porque descobri, no 
caminho incerto da 
vida, que o mais 

importante é decidir.” 
Cora Coralina 



Sabemos que uma pessoa, 
um gesto, uma atitude 

podem fazer a diferença. 



Podemos até 
começar 

sozinhos, mas 
um gesto na 

direção da vida 
é sempre 

contagiante e 
pode atrair 
muita gente. 



Ética da Corresponsabilidade! 

 

 

Solução está na participação. 

Juntos, cada um é mais! 



Juntos? 



“Não creio em nenhum 
esforço chamado de 
educação para a paz 
que, em lugar de 
desvelar o mundo das 
injustiças, o torna 
opaco e tenta miopisar 
as suas vítimas”.   

 
Paulo Freire, em Paris, 1986, ao 
receber o Prêmio Educação para a 
Paz da Unesco, segundo Mario Sergio 
Cortella 



Instituto Ethos: http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf 

O mercado 
de trabalho 
cria 
dificuldades 
para alguns 
de nós... 

http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf
http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf
http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf
http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf
http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf
http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/arquivo/0-A-eb4Perfil_2010.pdf
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Foram 8 pontos 
percentuais em 9 

anos, mas as 
mulheres 

representam 51% da 
população. 

Quanto tempo vai 
levar para termos 
organizações mais 

justas? 

 42 anos! 



• É preciso paciência? 

• O tempo irá resolver 

sozinho? 

• É um “processo” natural? 

• O que dizer para uma filha? 



Será que nós 
chegamos aqui 
porque somos 

competentes ou 
porque somos 

homens? 

Privilégio 
é o que 
favorece 
quem se 
beneficia 
de uma 
situação 
injusta. 



AMEAÇAS 

Empresa e contexto social, 
ambiental, econômico, político e 

cultural 

OPORTUNIDADES  
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2,7 pontos 
percentuais em 

9 anos... 
Considerando 
que os negros 

constituem 51% 
da população, 
quantos anos 
levará para 

termos 
organizações 
mais justas? 

149 anos! 



• “Espere (do lado de 

fora) que um dia 

tudo se resolverá 

sem termos que 

causar divisões 

raciais na 

sociedade...” 

• “Não há um 

problema racial, mas 

social. É mera 

coincidência que os 

brancos não tenham 

problema social...” 

O que algumas pessoas 
“sensíveis” estão dizendo 
sobre isso: 
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Foram 0,3 pontos 
percentuais em 9 
anos. 
Considerando que 
elas representam 
24% da 
população, em 
quanto tempo 
teremos 
organizações 
mais justas? 

 1.701 anos! 



Respeitamos a todos! 

Somos radicalmente contra 
qualquer forma de discriminação! 

Quem não chegou aqui é porque 
não tem competência ou porque 

não quer! 

Quem cabe 
no seu 

“TODOS”? 
(Claudia Werneck) 

Nossa consciência 

Nossos processos 

Nossa sociedade 



Não fazer nada? 

A inércia não é 

permitida! 



Naturalizamos as 
desigualdades. 

 
Ilusão de ótica? 

 
Ilusão de ética! 



Para decidirmos 
pela 

sustentabilidade, 
faltam 

alternativas ou 
falta ética? 



Para Leonardo Boff, 
ético é tudo que 
acolhe a vida. 



A vida só 
acontece na 

diversidade, na 
interdependência 
e na dinâmica da 

evolução. 



Onde tem diversidade, tem vida. 

Onde tem vida, tem diversidade. 



A diversidade é o segredo da vida! 



Organizações 
que acolhem a 
vida são mais 
sustentáveis. 



Não há um manual, 

mas temos pistas... 
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Cada um de nós é um ser 

único e especial. 

Cada um de nós é uma das 

soluções que a vida 

encontrou dentro das 

composições possíveis 



Diversos são alguns de nós? 

Diversos somos Todos! 



Todos 



Somos 

diferentes uns 

dos outros de 

muitas 

maneiras. 



Há aspectos biológicos 
e culturais que dizem 
muito sobre nossa 
trajetória até aqui. 

Esses aspectos são 
indissociáveis: somos 
100% biologia e 100% 
cultura. (Edgar Morin) 



Os problemas 

estão nas 

relações. 



As soluções também! 



Eu não tenho 
nada a ver 
com isso... 

A indiferença é o 
pior caminho. 
Estamos todos 
interligados na 
rede de relações 
interdependentes. 
O que afeta um 
segmento, afeta a 
todos! 



Fazer alguma 
coisa não é 
apenas oferecer 
oportunidades, 
mas enfrentar as 
ideologias da 
discriminação. 



O inimigo 
da mulher 
não é o 
homem, 
mas o 
machismo. 



Valorizar a 
diversidade é 

promover 
respeito na 

relação entre 
todos e com 

todos.  



Respeito é uma maneira de lidar com as 
diferenças, os possíveis conflitos e as 

divergências para que se tornem fonte de 
criatividade, superação de problemas, 

inovação e reinvenção de todos. 



É mais do que 
apenas dividir o 

mesmo ambiente. 



É interação, 
diálogo, 
cooperação em 
torno dos 
desafios 
comuns a 
todos. 



Declaração sobre a Tolerância Unesco,95  

“Tolerância não é concessão, 
condescendência, indulgência (...)  

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 fundamentada pelo conhecimento, a 
abertura de espírito, a comunicação e a 

liberdade de pensamento, de consciência e de 
crença.  

A tolerância é a harmonia na diferença(...)  

É uma virtude que torna a paz possível.” 



Ninguém 
precisa 
desaparecer, 
ficar igual ao 
outro ou 
achar que a 
diferença é 
um problema. 



A diversidade não é 

uma barreira para o 

desenvolvimento, é 

condição para ele ser 

sustentável. 

Ter gosto, apreço, 

buscar a diversidade 

em tudo que se é que 

se faz. 



Conhecer para amar ou 
amar para conhecer? 



Deveríamos erradicar as 
desigualdades e não as 
diferenças! 



O que importa? 

O que importa são as ideias, a 
alma, o espírito...? 

 Alguém já viu uma ideia andando por aí 
sem um corpo junto? 

 Ideias não flutuam fora de um tempo 
e lugar, da concretude dos nosso 
corpos, suas histórias e dos aspectos 
culturais.  



Essa falsa inclusão gera morte do todo 
porque o todo precisa de diversidade. 

Sumir com nossas singularidades não é 
inclusão, conexão, interação, mas 

extermínio. 



Quando não 
consideramos as 
características das 
pessoas, tendemos a 
desconsiderar a 
pessoa toda e as 
suas circunstâncias... 



Os canários 
eram usados 
nas minas 

porque 
tinham uma 
sensibilidade 

que os 
mineiros não 

tinham... 



"Quase 
sempre 
minorias 

criativas e 
dedicadas 
tornam o 
mundo 

melhor." 
Martin Luther King Jr. 



Organizações (sociedades) inclusivas, 
tolerantes, respeitosas, atraem gente 

mais criativa e talentosa. 

E o contrário? Isto tem custo! 



Organização valorizando a diversidade 

A diversidade valorizando a organização 



Ambientes 
com 

diversidade 
na 

demografia 
já é uma 

grande 
coisa, mas 
não basta. 



A vida 
interage, cria 

junto, inova na 
interação entre 

todos sem 
sumir com as 

singularidades 



Vantagem:  

nós podemos levar o outro dentro da 

gente quando interagimos! 



Inclusão: por 
onde começar?  Qualquer lugar, com 

adultos, com 
crianças, com 

idosos, na rua, na 
empresa ou nos 

governos. Não tem 
fio da meada porque 

as relações não 
podem ser tratadas 

de forma linear.  



Eu sou do tempo em que a 
gente tinha pavor do fim 
do mundo. Imagine!  

A gente nem sequer sabia 
ainda o que era mundo... 



Aprendemos a discriminar negativamente. 
Podemos aprender a valorizar a diversidade! 



A 

sustentabilidade 

mora na 

qualidade das 

relações! 



Reinaldo Bulgarelli 
Txai Consultoria e Educação 

reinaldo@txaiconsultoria.com.br 
http://www.youtube.com/user/ReiBulga 

http://txaiconsultoriaeeducacao.blogspot.com 
http://diversossomostodos.blogspot.com/ 


