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tolerâNcIa = 
capacidade de respeitar as pessoas como elas são  

e de aceitar o que não podemos mudar e  
não nos prejudica.
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Usamos roupas diferentes, gostamos de coisas diferentes, temos 
diferentes cores de pele e cabelos diferentes — algumas pessoas nem 
cabelo têm! Podemos usar a mão direita ou a mão esquerda para 
escrever. Podemos segurar o lápis de jeitos diferentes. Falamos 
línguas diferentes, temos vozes e sotaques diferentes. Falamos  
rápido ou devagar. Temos medo de coisas diferentes. Não temos  
o mesmo gosto para piadas e rimos de maneiras diferentes. O que 
pode ser motivo de vergonha para algumas pessoas, pode divertir 
outras. Temos opiniões diferentes sobre os outros. Há coisas que  
se podem fazer e coisas que não se podem. Dançamos e gesticulamos  
de maneiras diferentes. As pessoas que usam óculos têm armações 
diferentes umas das outras. 

Gostamos de diferentes tipos de comida e de música.  
Comemos maçã de diferentes maneiras e podemos aprender a tocar 
vários instrumentos. Alguns são bons em matemática, outros nem 
tanto. Andamos em carros diferentes, de marcas diferentes. Podemos 
ter malas de cores diferentes. Temos impressões digitais  
e dentes diferentes. Temos anéis e colares diferentes. Podemos  
ter coisas diferentes na cabeça também, além do cabelo. Ficamos 
zangados por diferentes motivos e de diferentes formas. E agimos de 
maneiras diferentes quando ficamos bravos ou tristes. Podemos sofrer 

Como podemos ser diferentes  
uns dos outros?

DIFE
RENTE!

DIFERENTE!DIFERENTE!
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ou não. Podemos ter algum tipo de necessidade especial. Podemos 
ser cegos de um olho. Alguém pode não escutar. Alguns têm só uma 
perna. Podemos ter cinco dedos ou três.

Podemos ser gêmeos univitelinos e, ainda assim, sermos 
diferentes. Calçamos diferentes tamanhos de sapatos e usamos 
modelos diferentes. Podemos ter meias de cores diferentes. Algo 
pode ser nojento para mim, mas não para os outros. Alguns podem 
ser alérgicos a alguma coisa. Gostamos de cheiros diferentes. 
Podemos usar perfumes diferentes. As casas das pessoas têm cheiros 
diferentes. Alguns têm cães, outros têm pássaros e outros não têm 
animal nenhum. Podemos ter gatos diferentes. 

Podemos vir de países diferentes. Podemos morar em cidades 
diferentes. Andamos de ônibus ou de trem para diferentes destinos. 
Viajamos para lugares diferentes. Alguns esquiam enquanto outros 
patinam. Há seres vivos e seres sem vida. Alguns vivem muito, outros 
vivem pouco. Tomamos chás diferentes e gostamos de sabores de 
suco diferentes. Podemos ser ricos ou pobres, jovens ou velhos. 
Podemos comer coisas diferentes e gostar de sanduíches  
diferentes. Podemos ser de sexos diferentes e ter brincos diferentes. 
Podemos ter cores prediletas diferentes. Nem todos os corações 
precisam ser cor-de-rosa.

DIFERENTE! DIFERENTE!

DIFERENTE!

DIFERENTE!

DIFERENTE!
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Às vezes podemos ficar profundamente chocados…

… quando percebemos que os 
outros não são iguais a nós.

Podemos ficar 
de queixo caído!

Talvez todos tenham aparências diferentes…

Isso pode acontecer  
no ônibus, por exemplo.

QUEIXO CAÍDO –
– FICAR 

MUITO, MAS MUITO 
CHOCADO MESMO.

TODOS TÊM UMBIGO, E ISSO SIGNIFICA QUE TODOS  
ESTIVERAM DENTRO DE ALGUMA BARRIGA ALGUM DIA.

OH
!

QUEIXOS CAÍRAM…
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Também podemos pensar de maneiras diferentes.

Há milhões de maneiras de pensar…

Será que existem tantas maneiras de 
pensar quanto grãos de areia nesta 
garrafa? Talvez existam até mais…

Há sete bilhões de pessoas no mundo. Imagine 
só todas essas pessoas pensando diferente!

Sem falar nos animais. Como pensa… 

Como podemos saber? 

Uma praia inteira de 
pensamentos!

… um gato, 
por exemplo?

MIAU

DEVERIA  
EXISTIR UMA  

ESCOLA QUE NOS 
ENSINASSE A  
LÍNGUA DOS  

GATOS! 
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