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A presente pesquisa aborda os padrões de beleza e a interferência midiática na vida 
das crianças, pois muitas sofrem preconceito na escola pelo fato de não possuírem a 
pele clara e o cabelo liso, conforme os padrões sociais influenciáveis. Por vezes, a 
família não tem esse diálogo, o que faz com que elas sofram silenciosamente, ao 
passo da exaustão psicológica. Por isso, muitas começam a usar palavras ofensivas 
e têm atitudes agressivas com seus colegas, por exemplo, pode tentar atingir o 
responsável por ter feito o bullying ou entrar em depressão. Diante disso, o objetivo 
central desta pesquisa é compreender a influência da mídia sobre os padrões de 
beleza estipulados socialmente. Os objetivos específicos baseiam-se em analisar os 
reflexos ocasionados por tais padrões na infância; identificar a vulnerabilidade da 
criança diante da mídia; compreender a importância da família e da escola nesse 
processo de formação da imagem infantil. A metodologia desse estudo consiste em 
uma pesquisa qualitativa e uma revisão bibliográfica, embasada em Godoy (2005). No 
intuito de atingir os objetivos propostos, como aparato teórico recorre-se também aos 
autores Foucault (1979) e Garrini (2007). Michael Foucault (1979) traz uma reflexão 
importante para esse estudo. Para o autor, as classes dominantes influenciam sua 
ideologia por meio da imprensa, da mídia ao mesmo tempo que determinam padrões 
e estimulam o consumo, exerce forte influência sobre os corpos, a ponto de conduzi-
los sem que percebam, principalmente a criança, que ainda não percebe tais 
comportamentos. Garrini (2007) afirma que, no Brasil a mulher idealizada tem as 
seguintes características: cabelos longos, boa altura, magreza, pele clara, corpo 
escultural. Isso afeta a criança, pois ela começa a articular seu pensamento na escola. 
Nessa fase também é formada a imagem corporal que o indivíduo tem de si mesmo, 
por isso, muitas vezes, ele compara seu corpo com o corpo do outro. Isso pode levá-
lo a sofrer preconceito, por perceber que não se encontra nos padrões estabelecidos 
pela mídia, visto que essa tem uma forte influência. Cita-se o exemplo da produção 
das bonecas mais comercializadas e que possuem exatamente o padrão influenciado 
pela sociedade: Barbie, princesas da Disney. Aos poucos surgem personagens como 
Moana, que tem a pele negra, cabelo cacheado, mas essa proporção é pequena ainda 
se comparado a outros personagens infantis. Diante das discussões, conclui-se que 
pais e professores não dialogam de maneira adequada sobre diversidade com as 
crianças, tampouco sobre os padrões impostos pela mídia. Compreende-se que é 
fundamental ensiná-las que as pessoas são diferentes. Para tanto, deve-se utilizar a 
didática e estratégias para promover diálogos, projetos, atividades dinâmicas na 
família e na comunidade escolar. 
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