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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social. 

Objeto de conhecimento: Cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, 

culturais e históricas. 

 

DIVERSIDADE 

 

 

Quando falamos em diversidade podemos abranger diversos aspectos: culturais, religiosos, de 

gêneros e raciais. E em todos eles nos deparamos com a intolerância à diversidade. Isto é, 

algumas pessoas não aceitam bem o fato de que a sociedade é diversa e que sempre estaremos 

em contato com pessoas que pensam, agem e são diferentes de nós.  

Pensando nisso, a empresa Faber-Castell resolveu criar uma coleção de lápis de cor que 

proporciona a criação de cores para serem usadas como tons de peles. Para divulgação desse 

novo produto, recriaram uma famosa música chamada “Aquarela”, eles alteraram algumas partes 

da letra original para abordar o tema da diversidade racial, a música se chama “Caras e cores”.  

Muitas vezes ouvimos e até dizemos que um lápis é “cor de pele”, mas isso é um engano, até 

porque, é a cor da pele de quem? Cada um de nós tem um tom de pele diferente do outro, mesmo 

que às vezes parecido raramente é idêntico. Pois sabemos que nosso país é rico em diversidade 

de povos e que isso resultou em uma população miscigenada, isto é, uma mistura de raças.  

Com a assinatura “Sua cor como você quiser”, a 

empresa é pioneira em promover esse propósito junto 

ao universo infantil. O produto já está disponível em 

todo o Brasil, em estojos de 12 e 24 lápis que incluem 

mais seis cores especiais que podem ser misturadas 

entre si, criando os mais diversos tons de pele. 

Fonte das Imagens : https://comunicadores.info/2018/12/15/faber-castell-recria-classico-aquarela-para-falar-de-diversidade-racial/ 
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Se possível, acesse o link da música: https://youtu.be/gJ5HZHAYbtk  

 

Veja a seguir algumas imagens retiradas do clipe da música “Caras e cores”: 

  

  

  

  

  
 

https://youtu.be/gJ5HZHAYbtk
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Fonte: https://youtu.be/gJ5HZHAYbtk 

 

Essas imagens reforçam a ideia de que usar o termo “lápis cor de pele” está equivocada não é 

mesmo?  

 

A partir dessas imagens afirmamos que o Brasil é realmente um país repleto de diferenças, que 

vão muito além dos tons de peles. 

 

1- Escreva em seu caderno 4 itens que confirma essa diversidade, pode ser cultural, 

religioso... O que você souber. 

 

2- Você acha que a iniciativa da marca foi uma boa ideia? Justifique sua resposta em seu 

caderno. 

 

3- Faça uma breve pesquisa com auxílio de um responsável e registre em seu caderno, quais 

foram os povos que mais contribuíram com a diversidade que conhecemos em nosso país. 

 

4- Agora é a sua vez, escolha cores para fazer seu autorretrato, seja fiel as suas 

características, lembre-se que temos que nos orgulhar de quem somos e como somos. 

Viva as diferenças! Registre em seu caderno. 


