coloque duas folhas de papel pardo (ou similar, com
cerca de 2 m) no chão da sala e peça a esses alunos
que se deitem, um em cima de cada pedaço de papel.
Chame mais dois alunos, sendo, novamente, um menino
e uma menina, e peça-lhes que contornem os corpos
dos outros dois com canetinha hidrocor ou lápis colorido. Contorno feito, todos devem se sentar em círculo e
começar a desenhar as partes do corpo que consideram
diferentes no homem e na mulher.
O livro Mamãe, como eu nasci? pode contribuir com
conteúdo para esse debate. Assim, abra-o para discussão e proponha aos alunos que conversem sobre o fato
de que não é porque homens e mulheres possuem corpos diferentes que isso define sua inteligência. Por isso,
as oportunidades devem ser iguais para todos. Reforce
a ideia de que diferença não significa desigualdade.
5. Peça a cada aluno que leve seu brinquedo favorito. Depois, já em sala de aula, diga às meninas que
coloquem os brinquedos que levaram em uma caixa e
os meninos em outra. Agora é hora de trocar de brinquedo. Durante todo o dia, os meninos só vão poder
brincar com os brinquedos da caixa das meninas e as
meninas, com os brinquedos da caixa dos meninos.
O objetivo é fazer com que os alunos percebam que
não deve existir um brinquedo específico para meninos ou para meninas. Eles devem compreender que,
quando todos participam, novas brincadeiras podem
ser inventadas, estimulando a convivência e desenvolvendo a criatividade.
Observação: essa atividade pode satisfazer algumas
curiosidades dos alunos, principalmente a dos meninos,
como brincar com bonecas e panelinhas de meninas.
6. Para aproximar o trabalho que você faz na escola
da realidade dos pais, peça aos alunos que levem algumas das questões discutidas em sala para casa, para os
pais, ou quem cuida deles, responderem. Com as respostas, faça um painel com a opinião dos pais e discuta com
a turma sobre o que foi respondido.

ATIVIDADES PARA DEPOIS DA LEITURA
1. Com os alunos reunidos em pequenos grupos,
veja quais são as atividades que eles consideram femininas e masculinas no que diz respeito às atividades
domésticas. Proponha uma mudança. Faça um bilhetinho pedindo o consentimento dos pais, dizendo que,
em acordo com a turma, meninos e meninas farão
outras tarefas domésticas casa, as quais, normalmente,
não fazem. É importante enfatizar que todas as atividades devem ser supervisionadas por um adulto.
Meninos: vão ajudar a lavar ou secar a louça; arrumar a cama, passar vassoura.
Meninas: caso a família tenha carro, ajudar a lavá-lo;
ajudar a pintar ou consertar algum móvel da casa.
Em um primeiro momento, alguns pais podem não
aceitar e dizer que “lavar louça não é coisa de menino”,
por exemplo. Mas os alunos devem explicar a eles a proposta da atividade, dizendo que estamos em uma época
que preza a igualdade de direitos e que o primeiro passo
deve ser dado em casa.
Caso alguns pais já dividam as tarefas domésticas,
os alunos devem pedir a eles que contem suas experiências. Essas histórias serão contadas depois, para
toda a turma.
2. Os alunos devem fazer uma entrevista com os
pais (ou responsáveis). Sugira algumas questões, mas
proponha a eles que façam outras também.
• O que você tem vontade de fazer, mas que, pelo fato
de ser homem/mulher, não faz porque acha que não
fica bem?
• Você já sofreu preconceito por ser homem/mulher?
• Você trabalha? Com o quê? Você acha que o seu
trabalho é considerado “trabalho de homem” ou
“trabalho de mulher”?
• Você participa das tarefas domésticas? O que você
acha disso?

Menino brinca de boneca?
Marcos Ribeiro
É professor, consultor em educação sexual e palestrante.
Possui publicações sobre educação sexual para crianças, adolescentes, pais,
professores e profissionais de saúde.

Suplemento didático
Elaborado pelo autor

SOBRE O LIVRO
MENINO BRINCA DE BONECA?
Menino brinca de boneca? trata dos temas sexo e
sexualidade, de uma maneira simples e clara, destinada
ao público infantil. Você já deve ter acompanhado o
debate sobre a inclusão da educação sexual no currículo
escolar. Hoje, entretanto, a discussão já toma outras proporções: experiências bem-sucedidas se concretizam no
Brasil todo, seja na iniciativa privada ou em instituições
governamentais.
Embora o apoio da escola e a parceria com os pais
sejam os maiores “aliados” para que a discussão em
sala de aula ocorra naturalmente, algumas leis ou portarias interministeriais dão o aval necessário para que
você possa ter um amparo legal no desenvolvimento do
seu trabalho.
Nem sempre é fácil falar sobre esse assunto. Falta
de conhecimento mais aprofundado em algumas áreas
ou mesmo a dúvida sobre qual metodologia deve ser

adotada podem dificultar o contato com os alunos.
Mas é exatamente essa mudança na maneira em como
abordar determinados temas que o livro Menino brinca
de boneca? propõe.
Menino brinca de boneca? é um instrumento pedagógico que contribui com o trabalho em sala de aula.
Ele aborda diretamente o papel do homem e da mulher
em nossa sociedade, citando exemplos de situações que
acontecem na escola e em casa, e dos obstáculos que
permeiam uma educação mais igualitária entre meninos
e meninas.
De maneira simples e direta, o livro auxilia professores
e pais na hora de falar com as crianças sobre sexo e sexualidade, principalmente no que diz respeito ao papel do
homem e da mulher na sociedade brasileira, questionando o machismo e a obrigação dos afazeres domésticos às
mulheres. Menino brinca de boneca? discute preconceitos, estereótipos e a forma como a sociedade contribui
para que tais comportamentos sejam transmitidos de
geração a geração: com vantagens e privilégios para o
menino (homem), em detrimento da menina (mulher).

O trabalho com o livro Menino brinca de boneca?
deve ser realizado em parceria com a família.
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Este suplemento, que se complementa no blog do livro
(www.modernaliteratura.com.br/infantismarcosribeiro),
foi escrito especialmente para o professor e tem por
objetivo contribuir com informações, metodologia e
reflexões para o seu trabalho em sala de aula.
Sabemos que os próprios alunos, no dia a dia,
fornecem elementos substanciais para a discussão da
educação sexual. Portanto, a dica é: intercale as informações presentes em Menino brinca de boneca? às
disciplinas curriculares e atividades diárias.

Mas não se prenda somente ao que acontece na sala
de aula. Na hora da saída ou da entrada e durante o
intervalo, você poderá presenciar muitas situações nas
quais poderá intervir.
Procure identificar também algumas situações que se
passam fora do ambiente escolar, para que você possa
abordar o tema da igualdade entre homens e mulheres
a partir de diferentes perspectivas, tendo como enfoque
também o combate à discriminação.
O mais adequado seria trabalhar o livro por etapas,
respeitando o tempo de cada turma, enquanto algumas
crianças leem, outras discutem e expõem suas dúvidas.

Temas abordados
Educação “diferenciada” entre meninos e meninas;
emoções e brincadeiras de meninos e de meninas; diálogo com os pais; estereótipos das atividades consideradas
apenas para homens ou apenas para mulheres.

SUGESTÃO DE PROJETO PEDAGÓGICO
PARA TURMAS DE 3o A 4o ANOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

ALGUNS OBJETIVOS DO TRABALHO
DE EDUCAÇÃO SEXUAL A SER
REALIZADO COM O LIVRO

Temas transversais: Saúde, Ética.
Trabalho interdisciplinar: Ciências, Língua Portuguesa, História.

O aluno deverá ser capaz de:
• reconhecer as diferenças na criação de meninos e de
meninas;
• valorizar a importância de uma educação mais igualitária, sem vantagens e/ou privilégios para um ou
outro, seja em casa ou na escola;
• identificar quais são as brincadeiras e os jogos que
meninos e meninas não brincam ou não jogam por
preconceito ou vergonha;
• entender por que meninos e meninas agem de
maneiras diferentes e como melhorar a convivência
entre eles.

ATIVIDADES PARA ANTES DA LEITURA
1. Faça as afirmações abaixo em voz alta, uma a
uma. Peça aos alunos que concordam com o que foi dito
que levantem a mão a cada frase:
• Menino pode chorar.
• Menino pode ser mais sensível.
• Menino pode usar camisa cor-de-rosa.
• Menina pode subir em árvore.
• Menina pode jogar futebol.
• Menina pode ser mais forte do que menino.

POR QUE TRABALHAR COM O
LIVRO MENINO BRINCA DE BONECA?

Depois de fazer as afirmações acima, pergunte às
meninas o que elas acham de meninos que usam brinco?
E aos meninos, o que acham das meninas que jogam
futebol?
2. Divida a turma em grupos mistos. Pergunte-lhes:
o que vocês acham que tem de bom em ser menino e
em ser menina?
Reforce a ideia de que cada um é diferente do outro
e que essa diferença não é apenas pelo fato de sermos
homem ou mulher. O fato de sermos indivíduos já nos
diferencia entre si, pois significa que somos únicos.

As atividades com o livro Menino brinca de boneca?
não precisam ser realizadas seguindo um cronograma
escolar previamente proposto, como comumente ocorre.
O trabalho pode ser integrado às disciplinas quando a
criança apresenta alguma dúvida, curiosidade ou atitude em que o professor considere adequado intervir.
A proposta principal do livro é trabalhar a questão da
diferença entre o sexo masculino e o feminino.
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ATIVIDADES PARA DURANTE A LEITURA

• Para criar fantoches masculinos e femininos, peça
aos alunos que cortem pedaços de pano colorido,
simulando saias, vestidos, camisetas ou gravatas e
cole-os para formar os personagens que quiserem.

1. Proponha aos alunos que montem um teatro de
fantoches.
Peça para que eles se dividam em duplas. Cada dupla
deve criar um pequeno roteiro, que represente algumas
situações cotidianas da vida de meninos e meninas: brincadeiras e jogos dos quais cada um gosta ou gostaria de
participar pode ser um exemplo. Após a apresentação,
proponha um debate sobre o tema. O mesmo teatro
de fantoches, feito pelos alunos, pode ser apresentado
para os pais e familiares. É uma ótima oportunidade para
levar essa discussão para a família e apresentar o assunto
desenvolvido em sala de aula.

• Para fazer os cabelos, os alunos devem cortar e colar
pedacinhos de lã na cabeça do fantoche.
• Peça que utilizem canetas coloridas para desenhar
nariz, boca, bigode e outros detalhes que quiserem
incorporar aos seus fantoches.
Colocando em prática:
Utilize três dedos da mão para manipular os fantoches: o dedão e o dedo médio movimentam os bracinhos
e o indicador, a cabeça.

Material:
• um par de meias claras sem uso;
• três elásticos;
• dois botões coloridos;
• canetinha colorida;
• tesoura de ponta arredondada;
• pedaços de lã;
• pedaços de pano colorido;
• folhas de jornal velho;
• cola de tecido.

2. Peça aos alunos que formem duplas e criem um
livrinho com folhas de papel sulfite dobradas ao meio,
para que seja abordado algum tema que faça referência
à “educação diferenciada entre meninos e meninas”. Cada dupla deve discutir algo que considere
importante. As duplas podem ser formadas por um menino e uma menina, o que vai proporcionar um debate
mais diversificado.
O professor também pode sugerir que os alunos
falem de temas como:
• Garotos que brincam de boneca.

Preparação:
Professor: Faça o modelo de um fantoche junto com
os alunos, para que eles acompanhem o procedimento
enquanto montam seus próprios bonecos.
• Peça aos alunos que peguem algumas folhas de jornal e as amassem até ficarem do tamanho de uma
bolinha de tênis. Depois, eles devem enfiar a bolinha
até o final da meia.
• Em seguida, mostre aos alunos como torcer a meia
para separar a cabeça do fantoche do restante do
corpo. Passe um elástico nessa divisão e dê quantas
voltas forem necessárias para que fique firme.
• Para fazer os olhos, peça aos alunos que colem os
dois botões na cabeça do fantoche.
• Para fazer os braços, eles devem amassar mais duas
outras bolinhas de jornal, menores do que a primeira;
colocá-las na meia, próximas à cabeça do fantoche,
em direções opostas. Depois, prenda as bolinhas com
elásticos.

• Garotos que são mais sensíveis.
• Garotas que jogam bola.
• Garotas que não têm medo/nojo de insetos.
As histórias dos livrinhos deverão ser discutidas em
sala de aula, podendo até ser apresentadas em um teatro de fantoches, como na atividade anterior.
3. Solicite aos alunos que elaborem uma peça de
teatro, baseada nos assuntos apresentados no livro. Sugira que entre os personagens tenha um menino, uma
menina, um pai, uma mãe e um professor.
Outra sugestão: eles também poderão apresentar a
peça para os pais, com debate ao final entre todos os
presentes.
4. Escreva a seguinte frase na lousa:“Mas homens e
mulheres são diferentes!” (pág. 16).
Peça a dois alunos (um menino e uma menina) que,
como voluntários, participem da atividade. Depois,
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Este suplemento, que se complementa no blog do livro
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foi escrito especialmente para o professor e tem por
objetivo contribuir com informações, metodologia e
reflexões para o seu trabalho em sala de aula.
Sabemos que os próprios alunos, no dia a dia,
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educação sexual. Portanto, a dica é: intercale as informações presentes em Menino brinca de boneca? às
disciplinas curriculares e atividades diárias.

Mas não se prenda somente ao que acontece na sala
de aula. Na hora da saída ou da entrada e durante o
intervalo, você poderá presenciar muitas situações nas
quais poderá intervir.
Procure identificar também algumas situações que se
passam fora do ambiente escolar, para que você possa
abordar o tema da igualdade entre homens e mulheres
a partir de diferentes perspectivas, tendo como enfoque
também o combate à discriminação.
O mais adequado seria trabalhar o livro por etapas,
respeitando o tempo de cada turma, enquanto algumas
crianças leem, outras discutem e expõem suas dúvidas.

Temas abordados
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emoções e brincadeiras de meninos e de meninas; diálogo com os pais; estereótipos das atividades consideradas
apenas para homens ou apenas para mulheres.
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uma. Peça aos alunos que concordam com o que foi dito
que levantem a mão a cada frase:
• Menino pode chorar.
• Menino pode ser mais sensível.
• Menino pode usar camisa cor-de-rosa.
• Menina pode subir em árvore.
• Menina pode jogar futebol.
• Menina pode ser mais forte do que menino.
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Depois de fazer as afirmações acima, pergunte às
meninas o que elas acham de meninos que usam brinco?
E aos meninos, o que acham das meninas que jogam
futebol?
2. Divida a turma em grupos mistos. Pergunte-lhes:
o que vocês acham que tem de bom em ser menino e
em ser menina?
Reforce a ideia de que cada um é diferente do outro
e que essa diferença não é apenas pelo fato de sermos
homem ou mulher. O fato de sermos indivíduos já nos
diferencia entre si, pois significa que somos únicos.

As atividades com o livro Menino brinca de boneca?
não precisam ser realizadas seguindo um cronograma
escolar previamente proposto, como comumente ocorre.
O trabalho pode ser integrado às disciplinas quando a
criança apresenta alguma dúvida, curiosidade ou atitude em que o professor considere adequado intervir.
A proposta principal do livro é trabalhar a questão da
diferença entre o sexo masculino e o feminino.
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ATIVIDADES PARA DURANTE A LEITURA

• Para criar fantoches masculinos e femininos, peça
aos alunos que cortem pedaços de pano colorido,
simulando saias, vestidos, camisetas ou gravatas e
cole-os para formar os personagens que quiserem.

1. Proponha aos alunos que montem um teatro de
fantoches.
Peça para que eles se dividam em duplas. Cada dupla
deve criar um pequeno roteiro, que represente algumas
situações cotidianas da vida de meninos e meninas: brincadeiras e jogos dos quais cada um gosta ou gostaria de
participar pode ser um exemplo. Após a apresentação,
proponha um debate sobre o tema. O mesmo teatro
de fantoches, feito pelos alunos, pode ser apresentado
para os pais e familiares. É uma ótima oportunidade para
levar essa discussão para a família e apresentar o assunto
desenvolvido em sala de aula.

• Para fazer os cabelos, os alunos devem cortar e colar
pedacinhos de lã na cabeça do fantoche.
• Peça que utilizem canetas coloridas para desenhar
nariz, boca, bigode e outros detalhes que quiserem
incorporar aos seus fantoches.
Colocando em prática:
Utilize três dedos da mão para manipular os fantoches: o dedão e o dedo médio movimentam os bracinhos
e o indicador, a cabeça.

Material:
• um par de meias claras sem uso;
• três elásticos;
• dois botões coloridos;
• canetinha colorida;
• tesoura de ponta arredondada;
• pedaços de lã;
• pedaços de pano colorido;
• folhas de jornal velho;
• cola de tecido.

2. Peça aos alunos que formem duplas e criem um
livrinho com folhas de papel sulfite dobradas ao meio,
para que seja abordado algum tema que faça referência
à “educação diferenciada entre meninos e meninas”. Cada dupla deve discutir algo que considere
importante. As duplas podem ser formadas por um menino e uma menina, o que vai proporcionar um debate
mais diversificado.
O professor também pode sugerir que os alunos
falem de temas como:
• Garotos que brincam de boneca.

Preparação:
Professor: Faça o modelo de um fantoche junto com
os alunos, para que eles acompanhem o procedimento
enquanto montam seus próprios bonecos.
• Peça aos alunos que peguem algumas folhas de jornal e as amassem até ficarem do tamanho de uma
bolinha de tênis. Depois, eles devem enfiar a bolinha
até o final da meia.
• Em seguida, mostre aos alunos como torcer a meia
para separar a cabeça do fantoche do restante do
corpo. Passe um elástico nessa divisão e dê quantas
voltas forem necessárias para que fique firme.
• Para fazer os olhos, peça aos alunos que colem os
dois botões na cabeça do fantoche.
• Para fazer os braços, eles devem amassar mais duas
outras bolinhas de jornal, menores do que a primeira;
colocá-las na meia, próximas à cabeça do fantoche,
em direções opostas. Depois, prenda as bolinhas com
elásticos.

• Garotos que são mais sensíveis.
• Garotas que jogam bola.
• Garotas que não têm medo/nojo de insetos.
As histórias dos livrinhos deverão ser discutidas em
sala de aula, podendo até ser apresentadas em um teatro de fantoches, como na atividade anterior.
3. Solicite aos alunos que elaborem uma peça de
teatro, baseada nos assuntos apresentados no livro. Sugira que entre os personagens tenha um menino, uma
menina, um pai, uma mãe e um professor.
Outra sugestão: eles também poderão apresentar a
peça para os pais, com debate ao final entre todos os
presentes.
4. Escreva a seguinte frase na lousa:“Mas homens e
mulheres são diferentes!” (pág. 16).
Peça a dois alunos (um menino e uma menina) que,
como voluntários, participem da atividade. Depois,
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coloque duas folhas de papel pardo (ou similar, com
cerca de 2 m) no chão da sala e peça a esses alunos
que se deitem, um em cima de cada pedaço de papel.
Chame mais dois alunos, sendo, novamente, um menino
e uma menina, e peça-lhes que contornem os corpos
dos outros dois com canetinha hidrocor ou lápis colorido. Contorno feito, todos devem se sentar em círculo e
começar a desenhar as partes do corpo que consideram
diferentes no homem e na mulher.
O livro Mamãe, como eu nasci? pode contribuir com
conteúdo para esse debate. Assim, abra-o para discussão e proponha aos alunos que conversem sobre o fato
de que não é porque homens e mulheres possuem corpos diferentes que isso define sua inteligência. Por isso,
as oportunidades devem ser iguais para todos. Reforce
a ideia de que diferença não significa desigualdade.
5. Peça a cada aluno que leve seu brinquedo favorito. Depois, já em sala de aula, diga às meninas que
coloquem os brinquedos que levaram em uma caixa e
os meninos em outra. Agora é hora de trocar de brinquedo. Durante todo o dia, os meninos só vão poder
brincar com os brinquedos da caixa das meninas e as
meninas, com os brinquedos da caixa dos meninos.
O objetivo é fazer com que os alunos percebam que
não deve existir um brinquedo específico para meninos ou para meninas. Eles devem compreender que,
quando todos participam, novas brincadeiras podem
ser inventadas, estimulando a convivência e desenvolvendo a criatividade.
Observação: essa atividade pode satisfazer algumas
curiosidades dos alunos, principalmente a dos meninos,
como brincar com bonecas e panelinhas de meninas.
6. Para aproximar o trabalho que você faz na escola
da realidade dos pais, peça aos alunos que levem algumas das questões discutidas em sala para casa, para os
pais, ou quem cuida deles, responderem. Com as respostas, faça um painel com a opinião dos pais e discuta com
a turma sobre o que foi respondido.

ATIVIDADES PARA DEPOIS DA LEITURA
1. Com os alunos reunidos em pequenos grupos,
veja quais são as atividades que eles consideram femininas e masculinas no que diz respeito às atividades
domésticas. Proponha uma mudança. Faça um bilhetinho pedindo o consentimento dos pais, dizendo que,
em acordo com a turma, meninos e meninas farão
outras tarefas domésticas casa, as quais, normalmente,
não fazem. É importante enfatizar que todas as atividades devem ser supervisionadas por um adulto.
Meninos: vão ajudar a lavar ou secar a louça; arrumar a cama, passar vassoura.
Meninas: caso a família tenha carro, ajudar a lavá-lo;
ajudar a pintar ou consertar algum móvel da casa.
Em um primeiro momento, alguns pais podem não
aceitar e dizer que “lavar louça não é coisa de menino”,
por exemplo. Mas os alunos devem explicar a eles a proposta da atividade, dizendo que estamos em uma época
que preza a igualdade de direitos e que o primeiro passo
deve ser dado em casa.
Caso alguns pais já dividam as tarefas domésticas,
os alunos devem pedir a eles que contem suas experiências. Essas histórias serão contadas depois, para
toda a turma.
2. Os alunos devem fazer uma entrevista com os
pais (ou responsáveis). Sugira algumas questões, mas
proponha a eles que façam outras também.
• O que você tem vontade de fazer, mas que, pelo fato
de ser homem/mulher, não faz porque acha que não
fica bem?
• Você já sofreu preconceito por ser homem/mulher?
• Você trabalha? Com o quê? Você acha que o seu
trabalho é considerado “trabalho de homem” ou
“trabalho de mulher”?
• Você participa das tarefas domésticas? O que você
acha disso?
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SOBRE O LIVRO
MENINO BRINCA DE BONECA?
Menino brinca de boneca? trata dos temas sexo e
sexualidade, de uma maneira simples e clara, destinada
ao público infantil. Você já deve ter acompanhado o
debate sobre a inclusão da educação sexual no currículo
escolar. Hoje, entretanto, a discussão já toma outras proporções: experiências bem-sucedidas se concretizam no
Brasil todo, seja na iniciativa privada ou em instituições
governamentais.
Embora o apoio da escola e a parceria com os pais
sejam os maiores “aliados” para que a discussão em
sala de aula ocorra naturalmente, algumas leis ou portarias interministeriais dão o aval necessário para que
você possa ter um amparo legal no desenvolvimento do
seu trabalho.
Nem sempre é fácil falar sobre esse assunto. Falta
de conhecimento mais aprofundado em algumas áreas
ou mesmo a dúvida sobre qual metodologia deve ser

adotada podem dificultar o contato com os alunos.
Mas é exatamente essa mudança na maneira em como
abordar determinados temas que o livro Menino brinca
de boneca? propõe.
Menino brinca de boneca? é um instrumento pedagógico que contribui com o trabalho em sala de aula.
Ele aborda diretamente o papel do homem e da mulher
em nossa sociedade, citando exemplos de situações que
acontecem na escola e em casa, e dos obstáculos que
permeiam uma educação mais igualitária entre meninos
e meninas.
De maneira simples e direta, o livro auxilia professores
e pais na hora de falar com as crianças sobre sexo e sexualidade, principalmente no que diz respeito ao papel do
homem e da mulher na sociedade brasileira, questionando o machismo e a obrigação dos afazeres domésticos às
mulheres. Menino brinca de boneca? discute preconceitos, estereótipos e a forma como a sociedade contribui
para que tais comportamentos sejam transmitidos de
geração a geração: com vantagens e privilégios para o
menino (homem), em detrimento da menina (mulher).

O trabalho com o livro Menino brinca de boneca?
deve ser realizado em parceria com a família.
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