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RESUMO: O projeto “Ditadura da Beleza” tem como objetivo promover a conscientização de adolescentes,
principalmente as meninas, acerca da imposição midiática de padrões de beleza tidos como inalcançáveis, além dos
problemas de saúde, tanto físicos quanto psicológicos, que essa imposição pode acarretar, como distúrbios alimentares,
ansiedade e depressão. O material didático visa promover a desconstrução desses padrões, além de contar com material
de ajuda para identificar os sintomas dos principais problemas de saúde, entrevista com uma ex-modelo e conteúdo de
conscientização sobre identidade pessoal, padrões de beleza e representatividade midiática. O conteúdo é voltado para o
último ano do ensino fundamental, cujos alunos possuem uma faixa etária de 14 e 15 anos. A proposta de tarefa é que
os alunos dividam-se em grupos e montem mini-vlogs sobre o que eles pensam acerca desses assuntos, se eles se
sentem representados pela mídia e como eles se enxergam inseridos nesse contexto. Essa abordagem baseia-se nos
princípios da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, que prediz que a aprendizagem deriva da reflexão e dos
questionamentos de crenças. Os indivíduos tomam consciência do mundo ao seu redor e constroem suas próprias
representações e modelos a partir de suas experiências pessoais, ou seja, o conhecimento se forma a partir da atividade,
da prática e da experiência própria. O objetivo é dar voz e vez para eles se expressarem e trabalhar em cima dos
resultados de modo a promover a aceitação e o empoderamento de cada um. Seguindo os princípios da metodologia da
educomunicação, o website do projeto conta com um vídeo motivacional contendo entrevistas com uma ex-modelo e
uma estudante gorda, além de uma história em quadrinhos e conteúdos informativos, para que os alunos conheçam e se
aprofundem no tema, além de refletirem sobre os assuntos expostos. A escolha do tema se deu pela preocupação em
educar os jovens sobre os perigos que a chamada “ditadura da beleza” causa nas pessoas, principalmente em idades de
formação, como os adolescentes.
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