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“Desejamos que estas medalhas de ouro tragam mais meninas para a vela”. 

Esta foi a declaração de Martine Grael e Kahena Kunze, as bicampeãs olímpicas ao 

receberem a medalha de ouro nas Olímpiadas de Tóquio 2021 pelo desempenho na 

vela, esporte aquático que conta hoje com maior número de atletas do sexo 

masculino. 

As meninas de ouro, como são chamadas, incentivaram mais meninas a ocuparem seus 

espaços sociais e exercerem seus direitos por meio do exemplo e do Projeto Grael: 

Projeto Grael - Conheça o Projeto Grael 

Elas sinalizam para a necessidade de transformação cultural.  

Educar para a diversidade é educar para transformação. 

A palavra diversidade deriva do latim diversitas, atis e significa “variedade, alteração, 

mudança, diferença” e tem como sinônimos pluralidade, multiplicidade, variedade. 

É um tema que reúne subtemas como preconceitos, raça, etnia, faixa etária, saúde 

mental, gênero e os preconceitos ligados a esses subtemas como racismo, homofobia, 

sexismo, misoginia, idadismo, etarismo dentre outros.  

Se usarmos uma metáfora, podemos dizer que a diversidade é o guarda-chuva da 

inclusão.  

E inclusão se realiza com justiça social e por isso educar para a diversidade só é 

possível com a promoção dos Direitos Humanos. 

Para Maria Victoria Benevides no artigo “Educação em Direitos Humanos: de que se 

trata?”, direitos humanos são “aqueles considerados essenciais a todas as pessoas, 

sem quaisquer distinções de sexo, nacionalidade, etnia, cor da pele, faixa etária, meio 

socioeconômico, profissão, condição de saúde física e mental, opinião política, religião, 

nível de instrução e julgamento moral”. 

A autora acrescenta que direitos humanos são “naturais e universais, 

interdependentes e indivisíveis” e que o cumprimento desses direitos depende de 

“uma educação permanente, continuada e global voltada para a mudança cultural”.  

Qual é a transformação que buscamos e precisamos nos tempos que correm para 

atingirmos corações e mentes promovendo o respeito à diversidade? 

Sabemos que vivemos em tempos de incerteza, o terreno onde pisamos é de areia 

movediça. 

Mundo VUCA - volátil, incerto, complexo e ambíguo - citam alguns especialistas. Há 

outros que apontam que após a pandemia, o Mundo é BANI - frágil, ansioso, não linear 

e incompreensível. 

https://projetograel.org.br/


Comum a ambos os conceitos destaco as incertezas que teremos a enfrentar. 

Neste cenário de incertezas destacam-se habilidades e competências como 

colaboração, criatividade e curiosidade, adaptabilidade, auto curadoria e capacidade de 

escolha que educadores e demais pesquisadores nomeiam de soft skills. 

Aprender mais sobre nós mesmos é mandatório na atualidade, nunca foi tão necessário 

conhecer habilidades e talentos, limites e potências para criar o trabalho de nossas 

vidas.  

A pergunta “quem é você?” ganha valor especial na época em que vivemos e merece 

ser respondida para que sejamos curadores de nossas vidas. 

A resposta nos traz o colorido da diversidade como pano de fundo. 

Somos diversos. Nossas diferenças são riquezas a serem compartilhadas em prol do 

coletivo e da convivência.  

Pesquisas demostram que as empresas que contam com equipes nas quais haja 

diversidade de gênero e raça são mais bem sucedidas.  

O estudo “Mulheres importam: um motor de desempenho corporativo”, da McKinsey & 

Co., indica “a competitividade que a empresa ganha em diferentes áreas ao promover a 

igualdade de gênero”. (Princípios de Empoderamento das Mulheres - WEPs, ONU 

Mulheres Brasil e Rede Brasil do Pacto Global, 2017). 

Educar para a diversidade é uma tarefa de toda uma comunidade: pais, educadores e 

demais atores sociais. 

E pode começar em casa, dividindo as tarefas domésticas igualmente entre meninos e 

meninas. Por que não? Tarefas como arrumar a própria cama, cuidar das próprias roupas 

e materiais escolares podem ser bons exercícios de colaboração e preparo para a vida 

adulta! 

E, no caso de meninas, apoiar suas escolhas profissionais em campos como tecnologia e 

ciências pode ser um começo de transformação. Sabemos que as meninas são 

desincentivadas ao optarem por essas carreiras, tanto pelos pais como pelos 

professores.  

A contadora de história e escritora nigeriana Chimamanda  Adichie - em sua palestra 

TEDx “We should all be feminists” -, que, posteriormente, se transformou 

no livro “Sejamos todos feministas”, traz interessantes histórias de sua vida que nos 

inspiram para transformar a educação de meninas. Vale conferir suas palavras que 

abordam questões ainda não superadas. 

We should all be feminists | Chimamanda Ngozi Adichie | TEDxEuston - Bing video 

Concordo com a escritora nigeriana que educar para a diversidade visando a 

transformação não pode prescindir da superação da barreira do machismo e da 

reflexão sobre a educação de meninos. 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists/transcript
https://www.amazon.com.br/Sejamos-feministas-edi%C3%A7%C3%A3o-infantojuvenil-ilustrada/dp/8574068918/ref=sr_1_2_sspa?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3EDB8BAZHA73M&dchild=1&keywords=sejamos+todos+feministas&qid=1616175876&sprefix=sejamos+todos+%2Caps%2C-1&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFJMlBPM0JGUVVJSEQmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAyNzgzMzdYSkk2UUZYSU8xVDQmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDg3NzMxOTJPM05VTUM0QlY2SjEmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
https://www.bing.com/videos/search?q=%e2%80%9cWe+should+all+be+feminists%e2%80%9d&docid=608045898979026890&mid=AB020C4C026CA457B14CAB020C4C026CA457B14C&view=detail&FORM=VIRE


E, neste sentido, o conceito de paternidade positiva e iniciativas que visam a 

sensibilização ao tema são bem-vindos. 

O envolvimento do pai na criação dos filhos é um dos melhores antídotos de que 

dispomos na atualidade para transformação de papéis sociais culturalmente atribuídos 

aos homens, algo que incide diretamente no empoderamento das mulheres e apresenta 

vantagens que são empiricamente verificáveis para as meninas, os meninos e as 

companheiras que vivem com esses homens.  

A paternidade positiva contribui ainda para diminuir tanto a violência contra as 

mulheres quanto a que é exercida por homens contra meninas e meninos. 

Estamos em um momento propício para que os espaços educativos, escolas, 

universidades e demais instituições criem Comitês de Diversidade e de Afinidades e 

projetos intergeracionais para o enfrentamento de preconceitos e a inclusão de todos, 

todas e todes.  

E falando em educar, que tal começar uma Roda de Conversa com o livro Tem lugar 

pra mim aí? Um livro sobre Direitos Humanos e respeito à diversidade de Fátima 

Mesquita com lindas ilustrações de Fábio Sigroi da Editora Panda Books? 

- 

Nota: Este artigo da Coluna Humanidade em Pauta, desde o título, é uma homenagem 

à Profa. Dra. Maria Victoria Benevides. Pesquisadora atuante na área de Direitos 

Humanos, sempre soube praticar o que defendia: atingir corações e mentes para 

transformar. 

- 
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