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VIVA A DIFERENÇA

Vó Zita, posso 
comprar um leite 

para fazer um bolo?

Claro! O leite �ca 
naquela prateleira.

Nossa, que homem 
alto!

Moço, você pode 
pegar o leite pra 
mim, por favor?

Claro!

Poxa, Vó Zita, queria 
ser mais alta... Eu nem 

consigo pegar as 
coisas nas prateleiras.

Você ainda está em fase 
de crescimento, Sol. 

Logo, logo vai estar maior.
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Mas e se eu não �car alta? 
E se eu �car igual àquele 

homem? Ele é adulto e é do 
meu tamanho.

E por que 
isso seria um 

problema?

Hummm... Não sei. Eu não 
conseguiria pegar coisas 

no alto como, o leite.

E você �cou 
sem o leite?

Que tal se nós observarmos 
as mais variadas formas de 

ser diferente, aqui no 
mercado?

Pois é... Características físicas 
ou biológicas não nos de�nem, 

Sol. Todos nós somos diferentes e 
temos habilidades diferentes.

Provavelmente não é 
apenas um pano 

qualquer, era o hijabe.

Uma vez eu vi uma moça aqui do 
mercado usando um pano na 

cabeça. Por que será?

Nem todo mundo 
tem a habilidade 

dela.

Olha só a habilidade 
daquela vendedora em 

equilibrar as latas.

Legal! Vai ser 
divertido!

Não...
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Ele faz parte do vestuário 
de algumas religiões 

muçulmanas. Entendi. Existem muitas 
religiões diferentes né, 

Vó Zita?

Hmm, o que mais será que eu 
vou encontrar de diferente?

Olha, Vó Zita, 
aquele homem usa 
cadeira de rodas.

Será que ele consegue fazer 
as coisas que um adulto faz?

Mas é claro! O Alex é 
cego e faz tudo o que 

outras crianças 
fazem, não é?

Sim!

Isso mesmo!
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Eu nunca consegui ganhar 
dele no xadrez...

Vamos para a �la do caixa 
agora. Quem sabe 

encontramos mais 
alguém.

Simbora!

É mesmo! Pelo menos 
teremos tempo para 

conversar.Nossa, que 
�la enorme!

Que penteado 
incrível! Olha, 

Vó Zita!

Legal, né? Isso se 
chama dreadlocks, e 

muitas pessoas usam 
hoje em dia.
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Então não tem a ver 
com religião, igual o 

véu da moça?

Algumas culturas se 
misturam na sociedade, 

até começarmos a usá-las 
de maneira natural, sem 

nem percebermos.

Com religião não, mas tem 
a ver com a cultura...

Então eu posso 
usar também?

Se seus pais 
deixarem... Sim!

Certo, vou pedir!
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Eita!

Eita, esqueci 
as compras 

no açougue..

Nossa, é mesmo ... 
hahaha!

O que foi?

FIM.








