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Diversidade de fachada 

 

Aquando da chegada da Administração Biden à Casa Branca, 
os meios de comunicação social destacaram a diversidade do 
novo gabinete da vice-presidente Kamala Harris. Para os três 
cargos mais elevados e outros inferiores, escolheu mulheres de 
diversas etnias: total novidade comparativamente às equipas 
de Donald Trump e Mike Pence, onde predominavam os ho-
mens brancos. 

A vice-presidente tem o direito de designar os colaboradores 
que quiser, e não haveria nada a questionar sobre este aspeto 
em concreto. Mas é difícil que isso não se faça, pois ela própria 
e o presidente Joe Biden sublinharam a diversidade como cara-
terística das suas nomeações e prometeram fazer com que a 
Casa Branca fosse “como a América”. 

Ao fim  ao cabo, o gabinete de Harris é mais como ela, visto ter 
uma maioria de mulheres de cor. No total, entre a larga centena 
de nomeações feitas por Biden e Harris, há 61 % de mulheres, 
54 % de pessoas não brancas e 11 % de pessoas LGTBQ+, de 
acordo com a contagem do “Today News Africa” (30.12.2020). 
Sendo esses os factos, não parece que a nova Casa Branca 
seja como a América. 

Que pela primeira vez haja uma vice-presidente nos Estados 
Unidos, e que entre os seus assessores e os do presidente nos 
deparamos com uma maioria de mulheres e de não brancos é, 
sem dúvida, um facto assinalável. Envia uma mensagem clara 
e dá uma imagem de inclusão. 

Mas aumentar o número de mulheres e de membros de mino-
rias entre cargos de livre designação não é assim tão difícil. É 
muito menos, à partida, do que assegurar a efetiva igualdade 
de oportunidades para as pessoas dos grupos desfavorecidos. 
Daí que se deva perguntar o que traz a diversidade diretamente 
procurada, diversamente da que resulta de uma prévia igual-
dade. 

Em termos ideais, a atribuição de cargos, tanto no âmbito públi-
co como no privado, deveria não olhar para o sexo, a raça e 
restantes caraterísticas pessoais: ser competente é o único as-
peto que verdadeiramente interessa. Mas certas condições indi-
viduais juntam-se a situações de inferioridade de partida. Daí, 
as quotas provavelmente serem necessárias para vencer pre-
conceitos e práticas discriminatórias enraizadas.  

No entanto, muitas vezes as quotas são discutidas e provocam 
ressentimento. Sem serem propriamente quotas, as preferên-
cias raciais na admissão de alunos aplicadas pelas grandes uni-
versidades norte-americanas são motivo de litígios, como o 
suscitado por uma associação de estudantes de origem asiática 
contra Yale. As autoridades universitárias defendem que a di-
versidade no campus é um bem social digno de ser procurado, 
e que os critérios de admissão devem ter em conta a necessi-
dade de reparar injustiças históricas. Mas não é fácil convencer 
a pessoa em concreto que se vê pior avaliada para compensar 
uma discriminação feita a um grupo de que ela em particular 
não tem culpa. Mas, por outro lado, avaliar os méritos objetivos 
sem levar em conta os privilégios que se obtêm por acaso, não 
é realmente justo, como assinalou Michael Sandel (“Acepren-
sa”, 7.10.2020). 
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Ora, isso questiona precisamente a “diversidade de fachada”. A 
celebração atual da diversidade tem uma espécie de fixação 
pelos cargos mais elevados do governo, das corporações, das 
grandes empresas. Todavia, para que membros de grupos des-
favorecidos cheguem aos cargos elevados, é preciso primeiro 
que completem estudos superiores, algo que não é fácil para 
quem nasce numa habitação sem condições, que não tem livros 
e se situa num bairro deprimido onde a escola é penosa. Que 
contribuição é dada, para lá de uma mensagem e de uma ima-
gem, a chegada ao topo de alguém que vem do lodo? Isto é, o 
que dá aos restantes do grupo?  

A última iniciativa francesa pela diversidade também se centra 
nas grandes écoles, os muito seletivos centros superiores que 
formam as elites da administração pública e das empresas. Já 
em 2001, a de Ciências Políticas, popularmente conhecida co-
mo Sciences-Po, quis abrir-se a estudantes de condição social 
modesta. Mas as outras não ampliaram a base nos últimos 
anos, ou evoluíram em sentido inverso. Na famosa ENA (École 
Nationale d’Administration), de onde saem os altos funcioná-
rios, a percentagem de alunos que são filhos de trabalhadores 
ou de desempregados baixou de 4 % em 2006, para 1 % dez 
anos depois. 

Aos candidatos menos favorecidos, a Sciences-Po abriu-lhes 
uma via de acesso especial; o novo plano, para não quebrar a 
igualdade de tratamento, propicia lugares suplementares para 
eles e irá submetê-los ao mesmo exame que aos outros, mas 
oferece-lhes aulas de apoio para que tenham mais possibili-
dades. A este propósito, o “Le Monde” criticou em editorial 
(11.2.2021) a “hipocrisia” que pressupõe apresentar as provas 
de ingresso nas grandes écoles como “um modelo supremo de 
igualdade”, quando somente são “acessíveis, na realidade, a 
um público seleto que possui a chave para entrar graças aos 
melhores liceus e aulas preparatórias”. 

Hoje, governos e grandes empresas podem exibir medalhas 
escolhendo pessoas de grupos pouco representados na montra 
dos altos cargos. Mas a capacidade extraordinária ou a boa 
sorte de alguns não é a mesma coisa do que a igualdade de 
oportunidades real. Esta exige um esforço muito maior, a come-
çar a partir de baixo. Para que os filhos de operários cheguem 
a uma instituição como a ENA, antes necessitam de aceder a 
boas escolas, primárias e secundárias; frequentarem aulas par-
ticulares nas matérias onde têm dificuldades; viverem em bair-
ros que lhes ofereçam possibilidades de lazer melhores do que 
simplesmente vaguear pelas ruas. 

Talvez fosse melhor deixar de lado o discurso da diversidade e 
voltar a concentrar-se na igualdade de oportunidades. 

 

R. S. 

 

 

Pandemias silenciosas 

 

Estamos tão preocupados com os mortos provocados pela 
covid, que passamos por alto pandemias cuja letalidade já não 
nos alarma. Não se trata apenas de outras doenças infecciosas 
(tuberculose, malária, sida…) que continuam a causar centenas 
de milhares de mortes por ano. Também existem pandemias 
sociais, não provocadas por nenhum vírus, e que causam 
estragos. 

De vez em quando surgem dados chamativos sobre estas epi-
demias silenciosas. Em São Francisco, em 2020, o número de 
vítimas por overdose (699) foi o triplo dos mortos por covid 
(235). No Japão, houve mais mortes por suicídio (2153) em 
outubro de 2020 do que o total de mortos por covid (1765) nos 
dez primeiros meses desse ano (a seguir, houve um aumento 
de mortes por covid até 7500 falecidos). 

A droga e a solidão são dois vírus sociais cada vez mais letais. 
E, infelizmente, as medidas de confinamento e distanciamento 
social adotadas para enfrentar a covid contribuíram para deixar 
mais isolados esses outros grupos de risco. 

Nos EUA, a dependência dos opioides como o fentanilo causou 
uma crise de saúde pública. A propaganda sem escrúpulos do 
laboratório produtor, a receita fácil de muitos médicos e a poste-
rior entrada desta substância no mostruário do tráfico de dro-
gas, provocaram uma explosão de mortes por overdose: 91 000 
entre maio de 2019 e maio de 2020. 

A pandemia da Covid-19 deixou mais isolados muitos toxico-
dependentes. Se a regra de ouro da prevenção de overdose é 
não deixar sozinho o toxicodependente, com o confinamento e 
o distanciamento social ficaram deixados aos seus impulsos. A 
solidão foi mais acentuada entre os sem teto, que abundam em 
São Francisco. O município alojou-os em hotéis baratos e em 
parkings utilizados como acampamentos oficiais “covid” para os 
homeless. Mas ter um teto foi também para bastantes uma 
forma de morrer por overdose em solidão. O número de vítimas 
começou a crescer em março, depois do início do confina-
mento. E foi aumentando até alcançar uma média de duas 
mortes por dia. Se São Francisco regista a taxa mais baixa de 
mortes por covid entre as grandes cidades, nas mortes por 
overdose está entre as primeiras. 

A solidão e a crise económica que acompanharam a pandemia 
foram mais letais no Japão do que o próprio vírus. O Japão 
sempre teve uma taxa de suicídios elevada – ocupa o lugar 14 
no ranking mundial –, mas a tendência era descendente. Pelo 
contrário, em 2020, a taxa cresceu pela primeira vez em 11 
anos até aos 18,5 por 100 000 habitantes (comparativamente, 
por exemplo, em Espanha é de 8,7). O total de 23 532 mortes 
por suicídio em 2020, ultrapassou amplamente o número de 
falecidos por covid. O crescimento foi mais significativo entre as 
mulheres, pois cada vez há mais mulheres não casadas e que 
têm empregos precários, golpeados pela crise. 
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O alarme foi suficiente para que o governo tenha nomeado um 
“ministro da Solidão”, encarregado de supervisionar as políticas 
dirigidas para lutar contra a solidão e o isolamento. Na reali-
dade, Tetsushi Sakamoto já era o ministro cuja tarefa era a de 
abordar o problema do declínio da natalidade e da revitalização 
regional (foi há pouco tempo substituído nestas diversas fun-
ções pela ministra Seiko Noda). E, sem dúvida, são âmbitos 
muito relacionados, pois o envelhecimento da sociedade e a 
falta de relações sociais dos idosos têm muito a ver com a falta 
de filhos. 

O Japão acompanha nisto o Reino Unido, onde, em 2018, foi 
nomeado também um “ministro da Solidão”, embora se tenha 
juntado esta tarefa ao Ministério do Desporto e Sociedade Civil, 
já existente. A nomeação foi a resposta do governo aos traba-
lhos de uma comissão que estudou o problema, segundo a 
qual, 9 milhões de uma população total de 67 milhões reconhe-
ciam sentir-se sozinhos algumas vezes ou de modo perma-
nente. O relatório advertia que este não era um problema que 
pudesse solucionar-se pela mera ação governamental. Por 
isso, seria importante um apelo para que autarcas, líderes so-
ciais, empresários, homens de negócios, grupos de voluntários, 
colaborassem na criação de um ambiente adequado para a 
busca de soluções. 

A pandemia dá-nos a oportunidade de repensar como atender 
os idosos. Com a covid, lamentámos a avalanche de mortes em 
lares de idosos e de falecidos nas UCI sem que os seus familia-
res tenham podido despedir-se deles. Mas no Japão ou na 
Suécia são frequentes os casos de idosos que morrem em suas 
casas sem que ninguêm dê conta disso e que permanecem 
sem serem descobertos durante semanas. 

Esta epidemia de solidão é típica de alguns países ricos, onde 
o problema não é tanto a falta de recursos como a pobreza de 
relações sociais, uma carência que se acentuou com as medi-
das de distanciamento social. A pandemia da covid provocou 
posições ambivalentes em face dos idosos. Por um lado, pro-
curou-se que ficassem isolados “para o seu próprio bem”, por 
serem um grupo de risco evidente. Mas a solidão não lhes faz 
nenhum bem. Diversas investigações comprovaram que a soli-
dão está associada a maiores riscos de saúde, como ataques 
do coração, depressão, demência ou desordens alimentares, 
além da tristeza que pode provocar a interrupção das relações 
com familiares e amigos. Por isso, não é estranho que o avô 
isolado em casa prefira correr o risco de ver os seus netos em 
vez de ser abandonado a uma solidão crónica. 

Para estas pandemias silenciadas não existe outra vacina a não 
ser manter os idosos na rede de ligações sociais. 

 

I. A. 

 

“Las edades de la globalización”  

“The Ages of Globalization”  

 

Autor: Jeffrey D. Sachs                                                                           
Deusto. Barcelona (2021)                                                                       
328 págs. 

 

Em apenas alguns meses, um novo agente patogéneo que 
apareceu numa cidade da China propagou-se por todo o mundo 
ao ponto de paralizá-lo. Este facto veio recordar-nos que vive-
mos num mundo globalizado. Mas este contexto não é novo, 
mesmo que nos possa parecer, pois, como refere Jeffrey 
Sachs, um dos três economistas vivos mais influentes segundo 
a revista “The Economist”, a humanidade sempre esteve globa-
lizada. 

Sachs concentra-se na evolução de três tipos de inter-relações 
que considera fundamentais para explicar a globalização: as 
tecnológicas, as económicas e as institucionais. Estas adotam 
a sua forma através do comércio, das finanças, das empresas, 
da imigração, da cultura, dos impérios e da guerra. 

Nessa perspetiva, o autor considera que a história da globali-
zação atravessa sete idades: a Idade Paleolítica, na qual os 
primeiros humanos necessitavam de encontrar alimento; a 
Idade Neolítica, onde aparecem a agricultura e os primeiros 
povoados; a Idade Equestre, quando se utiliza o cavalo para o 
comércio e as comunicações; a Idade Clássica, com o surgi-
mento dos primeiros grandes impérios; a Idade Oceânica, com 
a expansão dos impérios para outros continentes; a Idade 
Industrial, com a transformação provocada pela revolução in-
dustrial e a criação do mundo moderno. E, por último, a presen-
te Idade Digital, na qual nos encontramos interligados de modo 
instantâneo e permanente. 

Os riscos são hoje, na sua opinião, três: a desigualdade, a crise 
ambiental mundial e as tensões provocadas pelas grandes alte-
rações geopolíticas. Para gerir os desafios suscitados pela 
idade da globalização na qual nos encontramos, Sachs propõe 
que nos apoiemos em cinco conceitos: desenvolvimento sus-
tentável (governança que englobe objetivos económicos, so-
ciais e ambientais), social-democracia (entendida como abor-
dagem inclusiva e participativa da vida política e económica), 
subsidiariedade (de modo a que os problemas sejam resolvidos 
no nível de governança mais eficaz), reforma das Nações 
Unidas (que reequilibre o Conselho de Segurança com a entra-
da de novos países, de acordo com o deslocamento do centro 
de gravidade mundial), e busca de um consenso para um 
projeto comum (que envolva, através de uma “ética ativa”, todas 
as comunidades sem distinção motivada por razões de fé, 
cultura, raça ou etnia). 

Pode-se estar mais ou menos de acordo com as propostas 
avançadas pelo economista norte-americano para gerir a globa-
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lização do século XXI, mas o percurso e a panorâmica que 
expõe relativamente à história da humanidade sugerem que 
necessitamos de colaborar para criar um mundo melhor. A 
referência, aquilo que nos une: a natureza humana e os muitos 
interesses comuns.  

 

L. B. M. 

 

 

 

 

“Educar para la pluralidad” 

 

Autor: Iván López Casanova                                                                                                                        
Rialp. Madrid (2021)                                                                   
172 págs.                                                                         

 

Todos os pais sentiram a tentação de construir mundos artifi-
ciais para os seus filhos, receando que o contacto com os que 
pensam diferente possa prejudicá-los ou servir para questionar 
os valores recebidos. E embora esse impulso, felizmente, só se 
materialize raras vezes, costuma passar-se sempre por alto a 
perturbação que o encontro com a diversidade suscita no ado-
lescente. É difícil que possa amadurecer de alguma forma se 
não aprender a geri-la. 

Iván López Casanova, que acompanhou de perto muitas famí-
lias e conta com uma ampla bagagem, propõe transformar a 
mentalidade assustadiça de muitos pais, mostrando que às ve-
zes falta ambição quando se educa. No fundo, o medo “pelo 
que existe lá fora” é o sintoma mais palpável do fracasso forma-

tivo. Não há pior cego do que aquele que não quer ver e, como 
o adolescente se encontra apanhado num perigoso barril de 
pólvora, pode acontecer que a sua realidade exploda quando 
alguém que tem opiniões diversas lhe surgir pelo seu caminho. 
Esse encontro pode levar a diminuir a sua autoestima, conduzi-
-lo a uma mentalidade fechada e de oposição, vislumbrando no 
outro um inimigo na guerra cultural, ou, por último, fazer com 
que decida renunciar a tudo aquilo que os seus pais, carinhosa-
mente, desejaram inculcar-lhe. 

O ensaio dá pistas para conseguir aquilo que é tão difícil, isto 
é, educar “para amar, compreender e conviver num mundo 
plural”. Segundo López Casanova, essa é a maneira tanto de 
evitar que o adolescente rejeite ou seja insensível ao que lhe é 
alheio, como de consolidar a sua identidade. Compreenda-se 
bem: formar na pluralidade não significa moldar-se às tendên-
cias sociais, mas sim respeitar o outro, para merecer que esse 
respeite o adolescente. 

Juntamente com uma parte mais teórica, onde se abordam te-
mas imprescindíveis para compreender a psicologia e vida 
emocional dos jovens, há outra na qual são dados diretamente 
conselhos: como abordar determinados assuntos, tipo a educa-
ção sexual, o amor, a dimensão espiritual, etc. Em resumo, o 
livro é um manual para pais que não esqueçam a importância 
de serem claros e de transmitirem aos filhos convicções sólidas, 
mas que são realistas e sabem o oceano no qual os vão lançar 
quando se decidem a cortar o cordão umbilical que tão estreita-
mente os une.  

 

J. C. 

 

 

 


