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HISTÓRIA – AULA 6 
 
Unidade Temática: As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município. 

Objetos de Conhecimento: O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que 

compõem a cidade e os municípios: os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde vive.  

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

CAMPANHA “CADÊ NOSSA BONECA?” 
QUER MAIS BONECAS NEGRAS NAS LOJAS DE BRINQUEDOS 

 
Há alguns anos, durante uma arrecadação de 

brinquedos para doação, em Salvador (BA), três amigas – 

Ana Marcilio, Mylene Alves e Raquel Rocha – receberam 

bonecas de diversas marcas, variados tamanhos, mas com 

uma semelhança: todas eram brancas. Juntas, elas se deram 

conta de que faltavam bonecas que retratassem a diversidade 

da nossa população. Faltavam bonecas negras.  

Por isso, nasceu a campanha “Cadê nossa boneca?”, 

uma iniciativa da organização Avante – Educação e 

Mobilização Social, sem ligação com empresas do segmento 

de brinquedos e sem fins lucrativos. O objetivo da campanha 

é mudar esse cenário para que, assim como na “vida real”, 

exista mais diversidade nas lojas, com mais bonecas negras.  
Fonte: https://catracalivre.com.br/catraquinha/campanha-cade-nossa-boneca-quer-mais-bonecas-negras-nas-lojas-de-brinquedos/ 

Imagem: Freepik.com 
 

Após a leitura do texto, realize as atividades propostas: 

 

1- Você acha que é importante existirem brinquedos que representem todos os tipos de 

pessoas? Por quê? 
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2- Como você imagina que as crianças afro-brasileiras se sentiriam se existisse uma grande 

diversidade de bonecas(os) que as representassem? 

  

  

  

 

3- Você já encontrou ou teve algum brinquedo que lembrasse sua aparência física, fazendo 

algum tipo de referência a sua identidade e ao seu estilo? 

  

  

 

4- Se você fosse criar um(a) boneco(a) que fosse parecido com você, como seria? Desenhe 

no espaço a seguir: 
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