
 

Desrespeito às diferenças 

Somos seres únicos. Somos fruto do que aprendemos e das influências que recebemos. 

Cada um de nós tem sua raça, suas crenças religiosas, suas escolhas, e pontos de vista. 

Não há como nenhum de nós julgar a forma de olhar diferenciada que cada um tem 

sobre a realidade.  

E aceitar e respeitar o que é diferente é um importante fator de desenvolvimento para 

abertura de novos olhares sobre um mesmo problema. O não familiar, o estranho tem 

o poder de ampliar nossa visão e transformar nossas ações. Sem a divergência não há 

debate e também não há evolução. Quando não ouvimos ou não aceitamos nada além 

do que acreditamos como verdade, podemos agir com base em preconceitos, 

intolerância e até de forma discriminatória. 

RESPEITAR NÃO SIGNIFICA CONCORDAR; TAMBÉM NÃO SIGNIFICA INCENTIVAR.  

Definição: Desrespeito às diferenças: trata-se de não ter respeito quanto a inclusão e 

diversidade social, racial, religiosa, cultural, política, sexual, opiniões, ou seja, qualquer 

diferença que encontramos diariamente. 

 

5 formas de praticar o respeito frente às diferenças 

1. Pratique a escuta ativa, demonstre interesse e ouça a opinião e os pontos de vista 

do outro, sem julgamentos. 

2. Seja paciente. 

3. Fique atento à forma de se expressar. Avalie as palavras, a forma e como seu 

discurso será recebido pelo outro. 

4. Pratique a empatia e busque compreender os sentimentos e atitudes, sempre 

levando em consideração a perspectiva do outro, e não julgue com base no seu 

ponto de vista. 

5. Influencie as pessoas ao seu redor e mostre a importância de respeitar as 

características e escolhas de cada indivíduo. 
 

Ter a capacidade de se colocar no lugar do outro e se sensibilizar com situações, mesmo 
que não as tenha vivido pessoalmente é a maior expressão de respeito ao outro.  
 
O respeito é indispensável em qualquer relação humana, e ser desrespeitado não nos 
dá o direito de desrespeitar o outro. No ambiente profissional, é ainda mais grave. 
Você pratica a empatia nas interações com pares, colegas, e parceiros internos e 
externos? 
 


