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Resumo Este projeto tem como objetivo discutir o padrão de 

beleza veiculado pela mídia, tema este que atinge  

os alunos constantemente, e  nós  como educadores 

temos um papel fundamental, que é o de mostrar 

para eles que este padrão de beleza é superficial e 

que, infelizmente, os valores se perderam com o 

tempo. Sabe-se que devido a este fator nossos 

alunos são massacrados pelo “ter” e “ser” que a 

sociedade capitalista os impõe. Os professores 

terão, com este projeto, a oportunidade de mostrar 

como o ensino da leitura e produção de textos, por 

meio de interpretação literária, na música, na arte e 

em outros meios de comunicação pode-se analisar e 



diagnosticar o quanto é preciso ter uma visão mais 

crítica do universo da beleza externa. Além disso, 

pretende-se resgatar o conceito de autoestima e a 

credibilidade nos valores de nossos alunos.  
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APRESENTAÇÃO 

 

A produção didática tem como relevância mostrar aos alunos a como se 

valorizarem, a verem à vida com outros olhos e a respeitarem as diferenças.  A 

discutirmos qual é o padrão de beleza que devemos ter? Será que existe uma 

beleza perfeita? Ou melhor, será que podemos deixar de ser Patinho Feio e nos 

tornarmos um lindo Cisne?   

São questões que serão debatidas com os alunos durante a implementação 

do projeto. 

Também tem como objetivo dar suporte aos professores e equipe pedagógica 

sobre a autoestima dos nossos adolescentes, situação está que ocorre em todas as 

escolas, públicas ou privadas, e que não se encontram materiais didáticos 

adequados para serem utilizados em sala de aula. 

Embora seja um assunto que ocorre no mundo inteiro, a escola é um 

excelente espaço público para estudar sobre o padrão de beleza, tema este que não 

é abordado durante as ministrações das aulas. É algo que infelizmente os 

professores e os pais não se sentem à vontade para discutir, muitas vezes pela falta 

de tempo ou por não estarem preparados para comentar. 

            A escola é considerada hoje um lugar para a socialização, e os adolescentes 

querem ser aceitos pelos grupos que fazem parte deste universo escolar, porém 

estes grupos podem gerar a inclusão ou exclusão, dependendo do aspecto físico do 

adolescente, sem nem mesmo considerar seus valores éticos, pessoais e morais. 

            O professor tem pouco tempo em sala de aula para observar esse tipo de 

situação, porém a autoestima leva os adolescentes a várias doenças, como a 

depressão, considerados o mal do século, sendo que ele, o jovem, não consegue 

lidar com esse dilema sozinho. Muitas vezes os adolescentes acabam achando que 

para fazer parte de um determinado grupo eles precisam se envolver com drogas, 

roubos, coisas ilícitas para tornarem-se popular perante os demais membros do 

grupo. 

            A metodologia do projeto será através da mídia, da tecnologia, da leitura, da 

escrita e várias dinâmicas que serão utilizados nas salas de aulas.  Tendo como 

meta desenvolver atividades para resgatar a autoestima dos alunos e mostrar a eles 

que todos têm valor.  

           Qual será o Padrão de beleza adequado? Será que existe? A sociedade 

confunde a imagem da beleza ou não?   



 

A televisão e outros meios de comunicação fazem com que as pessoas vejam 

uma imagem de beleza completamente impossível de ser alcançada. Muitas vezes é 

até exagerado o que ela coloca na televisão, imagens de pessoas que são bonitas e 

ainda mesmo assim se acham feias. Com o passar do tempo o padrão de beleza foi 

mudando, a verdade é que ninguém sabe a definição certa sobre a beleza. 

                                    

                      Segundo Bruno Dallari: 

         A mídia constitui identidades, reforça ou atenua estereótipos, propõe 
modelos, associações, juízos de valor. A mídia pauta, incontornavelmente, o 
exercício da cidadania, se não a sua própria constituição. (Dallari,B.A. 
Bruno. Mídia cidadania e as novas práticas de letramento, 2010, p.4)    

   

            A pessoa que eu acho bonito, você pode não achar. Afinal, cada um tem a 

sua beleza, pois mudamos com o passar dos anos, e ainda quantas vezes ficamos 

anos e anos sem ver aquela pessoa que a gente julgava ser feia e, de repente, a 

encontramos totalmente diferente daquilo que havíamos julgado ser o padrão que a 

sociedade capitalista nos impõe. Segundo Ramón de Campoamor y Campoosorio: 

“a beleza está nos olhos de quem a vê”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kdfrases.com/autor/ram%C3%B3n-de-campoamor-y-campoosorio


UNIDADE DIDÁTICA 

 

 

1. Objetivo Geral 

 

 

             Esclarecer tal assunto em forma de discurso sobre o padrão de beleza que 

circula na mídia e que é gerada pela própria sociedade capitalista.  

 O ambiente da escola é o espaço público onde os adolescentes ficam se 

analisando, observando seus defeitos ou não dos outros. A preocupação com 

aparência física entre os alunos é constante e, infelizmente, isso ocorre muito, 

chegando muitas vezes a atrapalhar o desenvolvimento do indivíduo. Para tanto o 

educador terá um papel fundamental neste trabalho, por isso o meu objetivo é 

discutir com os alunos questões como quais são os valores mais relevantes que a 

beleza externa. 

 

 

2. Objetivos Específicos 

 

 

 Procurar aquilo que é notado no ambiente escolar sobre a autoestima dos 

adolescentes que podem ajudá-los a respeitar a si mesmos e aos outros; 

 Discutir e observar qual é o ponto vista de nossos alunos a respeito do 

assunto.  

 

 

3. Atividades propostas 

 

       Primeira parte 

 

O professor passará um vídeo curto da Malhação para os alunos darem seu 

ponto vista sobre as atitudes dos personagens. O vídeo mostra como as pessoas 

são julgadas pela sua aparência. 

http://globotv.globo.com/rede-globo/malhacao-2013/v/micaela-sofre-bullying-

na-praca-do-grajau/2815492/ 

http://globotv.globo.com/rede-globo/malhacao-2013/v/micaela-sofre-bullying-na-praca-do-grajau/2815492/
http://globotv.globo.com/rede-globo/malhacao-2013/v/micaela-sofre-bullying-na-praca-do-grajau/2815492/


 

 Segunda parte 

 

O professor vai analisar as falas encontradas na internet sobre o assunto 

padrão de beleza, dialogar e ouvir a opinião dos alunos no espaço público. 

 

Terceira parte 

 

O professor terá que elaborar uma pesquisa com perguntas para 

os alunos responderem sobre o assunto abordado. 

 

Pesquisa: 

 

 

1) Qual é o padrão de beleza ideal? 

 

2) Você acha que é certo a pessoa ser julgada pela aparência? Justifique sua 

resposta? 

 

3) Algumas pessoas exageram na cirurgia plástica, você acha que é a falta de 

autoestima que faz com que elas comentam esses exageros? Justifique sua 

resposta. 

 

4) Será que existe uma beleza perfeita?  

 

5) Será que podemos deixar de ser Patinho feio e nos tornarmos um lindo Cisne? 

 

6) Você se importa com que as pessoas pensam sobre sua aparência? 

 

7) Você já mudou a sua aparência para agradar alguém? Por quê? 

 

8) A sociedade confunde a imagem da beleza ou não?   

 

9) Por que aumentou a procura de cirurgia plástica para os adolescentes? 



 

10)  Por que as pessoas se preocupam com a imagem? É necessário? 

 

 

Quarta parte 

 

 

O professor vai orientar os alunos a montar um álbum, cada 

aluno terá um álbum dele, colocando fotos desde o nascimento. É uma maneira para 

melhorar a autoestima dos adolescentes. Vou levar os alunos para assistir que um 

vídeo que mostra como montar um álbum de fotografias com material reciclável.   

http://www.youtube.com/watch?v=9ciO_8ve_nk 

 

Quinta parte 

 

              O professor vai pedir para os alunos escrever um texto 

dissertativo com o tema: Você está dentro do padrão de beleza?  

          

              Sexta parte 

 

           O professor levará para a sala de aula revistas, músicas, literaturas e arte que 

abordem o assunto para a interpretação. 

               

            Sétima parte 

 

              O professor levará a turma para o laboratório para visitar o 

blog que o professor criou para os alunos com todas as atividades que 

foram realizadas por eles e que o professor postou no blog. 
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