Como lidar com
padrões de beleza
e autoestima na escola
Veja reﬂexões e propostas
de trabalho para serem
realizadas da Educação
Infantil ao Ensino Médio

Como a escola pode
ajudar na desconstrução
dos padrões de beleza e na
valorização da diversidade?
Valorizar as diferenças no dia a dia e propor atividades
especíﬁcas sobre esse tema é essencial para garantir o
bem-estar e o respeito entre educadores e estudantes
Mulheres jovens, altas e magras dominam as propagandas e as revistas. Uma negra de cabelos cacheados e traços delicados brilha na TV e na internet ao lado de loiras
sensuais de corpos perfeitos. Essas são as referências
atuais de beleza e o que não se encaixa nesses padrões
é desvalorizado, não é mesmo? Conforme o estudo de
Dove Há uma Beleza Nada Convencional realizado em
2016 com 6.800 mulheres, 66% das brasileiras concor-

dam com a aﬁrmação de que na sociedade atual é fundamental cumprir certas normas de beleza. Outro dado
aponta para o desconforto causado pelos padrões rígidos que devem ser seguidos: 79% das adultas gostariam
que as mulheres que aparecem em anúncios, ﬁlmes ou
televisão não fossem julgadas pela aparência, mas sim
pelo o que dizem. E mais: 67% das entrevistadas aﬁrmam que quem é bonita tem melhores oportunidades
na vida (saiba mais sobre a pesquisa e veja os resultados na íntegra neste link). Esses dados são dramáticos,
já que pessoas insatisfeitas com o próprio corpo e que
fazem de tudo para alcançar um determinado padrão
de beleza enfrentam sérios riscos para a saúde, podendo viver abalos emocionais e sintomas alimentares. Por
isso, valorizar a diversidade nos processos educativos
é fundamental - e a escola e a família, juntas, podem
exercer um papel essencial na vida das crianças.

“Nos últimos anos, houve alguns
avanços em relação à forma como
os padrões de beleza são fixados.
Ainda não é um consenso e nem uma
preocupação unânime, mas parte das
pessoas já propõe desconstruções das
referências tradicionais e valorização
da diversidade, procurando ser
mais fiel ao que existe no cotidiano,
e não apenas nas revistas ou na
publicidade. É um movimento bom
para a escola, para as crianças e para
a sociedade como um todo.”
Viviana Santiago, Gerente Técnica da Plan International

O papel
da escola

Se os educadores não repensam as maneiras de lidar
com os padrões de beleza, acabam reforçando o cenário
de valorização de determinadas formas de ser. Mesmo
que com aﬁrmações que sejam ‘da boca para fora’, mas
preconceituosas ou excludentes, os professores podem
reproduzir o que foi criado culturalmente, sendo determinantes para que as ideias se perpetuem entre os estudantes. Por isso é essencial estar atento e criticar padrões, construindo relações respeitosas entre as pessoas,
valorizando as diferentes formas de ser ou ampliando as
discussões para além da aparência.

“O estudo mostra
um problema sério
de saúde pública e
um sintoma social.
Enquanto não houver
políticas públicas
eﬁcientes, prevenção e
educação, o quadro vai
continuar preocupante.
Se essas questões
apareciam mais em
adolescentes e adultos,
hoje são vistos até
em crianças. Por isso,
família e escola devem
estar atentos e agir.”
Joana Novaes, coordenadora
da pesquisa e professora nas
Universidades Veiga Filho e PUC,
ambas no Rio de Janeiro

Representação
da pele e da
autoestima

Mas ainda há muito a se fazer. Em um país tão plural,
o protagonismo precisa representar essa pluralidade e
diversidade de gêneros, cores de pele, classes sociais e
culturas em diferentes momentos, seja em desenhos da
escola ou nos livros. As representações deveriam abranger diversos fenótipos, como a de indígenas, negros ou
pessoas com deﬁciência. O movimento de autoconhecimento e respeito das diferentes formas de ser não é simplesmente para ser ensinado, mas reﬂetido e vivido pelos
alunos, para o bem-estar e a boa autoestima de cada um.

“Muitas vezes as
discussões sobre
identidade e
insegurança são
descontextualizadas ou
isoladas, como questões
socioemocionais. Não
tem sentido trabalhar
a autoestima se não é
para a pessoa se sentir
melhor e conviver.”

Nas páginas a seguir você encontra sugestões de propostas que podem ser realizadas nas diferentes etapas de ensino e adaptadas conforme o contexto de sua
turma e o nível de complexidade dos encaminhamentos. São possibilidades de trabalho ou inspiração para
professores de todas as disciplinas, já que faz parte do
papel de todo educador a construção do respeito entre
as pessoas e o questionamento sobre as atitudes.

Luciene Tognetta, professora do
departamento de Psicologia da
Educação da Unesp e pesquisadora
do Grupos de Estudos e Pesquisas
em Educação Moral (Gepem)

Educação Infantil
e anos iniciais do
Ensino Fundamental
Se a TV, a internet ou as publicações já apresentam referências de beleza e cultura europeias, a escola precisa
ampliar as formas de representação com outras estéticas
e realidades. Que tal apresentar ﬁlmes, livros e imagens
africanas, indígenas, latinas ou de diferentes regiões brasileiras? E mais: ao propor que as crianças desenhem a si
e aos colegas, o professor pode notar se estão realmente adotando cores e traços reais – e não apenas o lápis
rosa salmão conhecido como “cor de pele” – e incentivar
um olhar generoso e de valorização das diferentes belezas. Além disso, imagens podem ser uma forma de incentivar reﬂexões ou questionamentos, assim como propôs

“Entre as crianças da
Educação Infantil, vi
discursos relacionados
à mudança corporal
e à busca de uma
estética diferente da
que tinham, o que é
preocupante.”
a professora Deise (leia box na página 13). Os educadores
podem criar propostas em que os alunos fotografem uns
aos outros por diversos ângulos, se divertindo e sendo espontâneos. Além de propor atividades, o professor precisa
observar como os estudantes estão se sentindo e se relacionando, e como isso afeta a autoestima. Eles parecem
enfrentar desaﬁos relacionados à aparência, raça ou classe
e se sentem excluídos pelos demais? Tiveram alguma mudança repentina de comportamento e parecem infelizes?
Se sim, promova momentos de diálogo entre as crianças
que estão em conﬂito, assim como com a equipe escolar,
para que o respeito e a manutenção de uma autoestima
elevada estejam contemplados.

Michele Escoura, doutoranda
do Núcleo de Estudos de Gênero
PAGU (UNICAMP), que analisou
em seu mestrado de que forma
as princesas, personagens
da literatura e dos desenhos
animados interferem na
construção da feminilidade das
crianças e na valorização de
determinada beleza.

Anos finais do
Ensino Fundamental

A maturidade e a maior capacidade de argumentação dos
estudantes possibilitam que os educadores explorem atividades de discussão e reﬂexão mais soﬁsticadas. Uma
possibilidade é indicar que os estudantes procurem em
revistas imagens de pessoas que consideram bonitas, discutam se elas se parecem com as que frequentam seu círculo e se os tipos mais cotidianos de beleza estão retratados. Dessa forma, podem reﬂetir se não há outras belezas
a serem contempladas. Em outra proposta, os estudantes
podem analisar aﬁrmações relacionadas a estereótipos de
beleza, como relacionados à cor da pele, cabelo e outras

“Ser diferente é legal, porque não tem ninguém igual!”

Deise Sche�el, professora do 2o ano da EMEF Deodoro da Fonseca, em Novo
Hamburgo (RS), conta que em sala de aula seus estudantes questionaram o
motivo das diferentes cores de pele. Resolveram então pesquisar sobre o assunto.
Para começar, investigaram as aparências das pessoas ao longo dos séculos e
em diferentes países. Depois, ﬁzeram bonecos de si próprios, levaram fotos das
pessoas das famílias e constataram parecer com os antepassados. “Falamos sobre
miscigenação, o papel da melanina e da Vitamina D na pigmentação, e vimos que
as variações de cada um fazem com que a pele adquira diferentes características”,
conta a educadora. Em seguida, construíram uma revista com os retratos das
crianças, mostrando a variedade de tons de pele da turma. “Como disse uma
garota: ‘ser diferente é legal, porque não tem ninguém igual!’ Notamos que uma
das meninas negras, que sempre estava com cabelo preso, passou a vir com ele
solto, valorizando o volume do penteado e se sentindo bem com isso”, disse.

características físicas, e o grupo diz se concorda ou não
com elas. Podem ser frases do tipo: “é mais bonito ter cabelo liso do que crespo” ou “menina bonita é menina magra”, por exemplo. Para enriquecer as discussões, o educador pode buscar reﬂexões para cada frase apresentada,
com reportagens ou pesquisas que reforcem ou procurem
desconstruir os padrões e valorizar a diversidade.

Ensino Médio

No Ensino Médio, os jovens são mais vulneráveis às
pressões de comportamento do que os adultos, porque
estão formando sua personalidade. A busca por uma boa
imagem é constante. Nessa fase, ser diferente pode signiﬁcar não participar do mesmo grupo social. Em um
grupo que não valoriza a diversidade, ser diferente infelizmente pode ter uma conotação de desvalorização.
Por isso, é de extrema importância que os educadores
promovam um olhar crítico sobre as ações da sociedade,
incluindo pesquisas, entrevistas e discussões que abordem o tema de maneira negativa, sempre trazendo aos
alunos um olhar de valorização das diferenças e da beleza natural de cada um, sem estereótipos.

Outro possível enfoque tem a ver com as tecnologias. Com
elas, os adolescentes expõem suas opiniões sobre si e sobre o mundo, apenas tendo tablets ou smartphones em
mãos. Muitas vezes, porém, a escola não consegue aproveitar essas informações como uma oportunidade de mobilização dos estudantes. Uma proposta interessante é incentivar os alunos a reﬂetirem sobre as publicações (suas
e de seus colegas) nas redes sociais, sempre com um olhar
de respeito à diversidade para valorização da autoestima.

“Os estudantes precisam
de momentos em que
possam falar e ser
ouvidos, conversando
frente a frente com os
colegas que tenham
conﬂitos. Não adianta
dizer o que os alunos
precisam fazer e como
eles devem agir, eles
precisam colocar o
diálogo em prática.
Assim, passam a
conhecer mais e respeitar
mais uns aos outros.”
Luciene Tognetta, professora do
departamento de Psicologia da
Educação da Unesp e pesquisadora
do Grupos de Estudos e Pesquisas
em Educação Moral (Gepem)
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Clique aqui e conheça o plano
de aula que preparamos para
você levar este tema para
seus alunos.

