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RESUMO:  

O padrão de beleza é um conjunto de características vendidas pela mídia que influenciam 

na vida das pessoas. Na sociedade, esse padrão define se a pessoa é bonita ou não, porém, 

precisamos questionar quem define esse padrão de beleza? O padrão muda ao longo do 

tempo e de acordo com a cultura. E algumas pessoas buscam se encaixar nesse padrão 

de forma exagerada, e acabam prejudicando seu corpo e seu psicológico. Alguns acreditam 

que por não terem um corpo considerado correto, não devem fazer parte da sociedade e, 

por isso, se isolam. Essa não aceitação do próprio corpo aflige milhares de  pessoas hoje 

em dia, tanto homens quanto mulheres. Devido a isso, o objetivo do trabalho é transmitir a 

ideia para as pessoas, independente do gênero, através da história do Frankenstein, que a 

beleza natural é importante, para o seu psicológico estético, ou seja, sobre o pensamento 

que as pessoas têm sobre si mesmas, seu próprio corpo e sua aparência. A fim de cumprir 

tal objetivo, primeiramente foi feita uma proposta de intervenção com a turma do nono ano, 

com um questionário, um vídeo e uma dinâmica de aparência com os alunos, e tivemos o 

resultado de que algumas pessoas se sentem certamente mal com a sua aparência.  
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1. INTRODUÇÃO 



 
As pessoas da geração atual, tem como ideal, que ser bonito é o que mais importa. 

Mas será que isso é realmente importante?  

Este trabalho tem por base o livro Frankenstein da autora Mary Shelley, publicado 

em 1818. Nesta obra Frankenstein é um monstro criado por um estudante de medicina 

chamado Victor Frankenstein, o qual faz uma experiência juntando várias partes de 

diferentes corpos que foram pegos no cemitério. Ele tinha por objetivo descobrir se a vida 

poderia ser concebida a um ser que estava morto, manipulando-o através de estímulos 

elétricos e aproveitando restos de cadáveres como: tecidos, órgãos. Produzindo uma 

criatura aterrorizante. Após sua criação, o monstro fugiu do laboratório e foi para muito 

longe, chegando em uma casa em que vivia uma família (um pai, um irmão e uma irmã). 

Porém foi rejeitado pela família somente por sua aparência, fazendo com que ele se 

revoltasse com seu criador. Assim, o monstro assassinou a família de Victor como vingança.  

Como pode-se observar, ele foi excluído da sociedade devido sua aparência, pois 

não se encaixava nos padrões de beleza considerados “normais” e aceitáveis.   

Um padrão de beleza é a pré-definição de características comumente tidas como 

bonitas em uma sociedade. Atualmente o padrão de beleza é determinado pela mídia e 

é estampado em todos os lugares, criando uma sensação de não aceitação das pessoas 

que não estão dentro de tais padrões. Hoje em dia, muitos fazem o mesmo que 

Frankenstein, se enxergam de maneira errada em relação ao seu físico e não aguentam a 

pressão que as impõem. Algumas pessoas são excluídas ou se isolam por não 

corresponderem a esses padrões.   

As pessoas são geralmente afetadas, dando início a dois problemas: a bulimia, que 

corresponde a métodos para evitar o ganho de peso; e a anorexia, distúrbio alimentar que 

leva a pessoa a ter uma visão distorcida de seu corpo.  

O ideal da criação do monstro foi fazer um homem bonito e esbelto, mas como foi 

citado na sua história o seu criador, usou vários cosméticos e realizou várias cirurgias em 

seu rosto, e o que ele virou no final…Um monstro! Por fim, buscamos refletir a relação do 

monstro com os padrões de beleza na sociedade e buscar o fortalecimento da ideia de que 

beleza não é tudo na vida. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 2.1 - Padrões de beleza 



 
Os padrões de beleza, são estereótipos impostos  pela sociedade de como deve ser nossa 

aparência física. Eles sempre estiveram  presente em nossa sociedade, apesar de serem 

alterados com o tempo ou de cultura para cultura. Esses estereótipos muitas vezes são 

problemáticos ao fazerem a cabeça de uma pessoa querer ser como a sociedade lhe impõe. 

De acordo com o artigo do site scielo, o autor faz relação com os padrões, na parte 

das consequências e doenças  seguinte:  

 

Os padrões de interação presentes no ambiente familiar, o contexto 
sociocultural, caracterizado pela extrema valorização do corpo magro, 
disfunções no metabolismo das monoaminas centrais e traços de 
personalidade. A dieta é o comportamento precursor que geralmente 
antecede a instalação de um transtorno alimentar. Contudo, a presença 
isolada da dieta não é suficiente para desencadear o transtorno alimentar, 
tornando-se necessária uma interação entre os fatores de risco e outros 
eventos precipitantes. Por último, o curso transitório ou crônico de um 
transtorno alimentar está relacionado à persistência de distorções cognitivas, 
à ocorrência de eventos vitais significativos e a alterações secundárias ao 
estado de desnutrição (Christina M Morgana, Ilka Ramalho Vecchiatti, e 
André Brooking Negrão, 2002, p. 1). 

 

 

Apesar de às vezes não percebermos, todos nós somos de alguma maneira 

influenciados por esses padrões. Hoje em dia, muitas das vezes pelas redes sociais, quando 

vemos uma pessoa de bela aparência e acabamos nos sentindo mal por não ter a aparência 

daquela pessoa que aparenta ser perfeita. Isso é algo problemático visto que nas redes 

sociais a maioria das coisas são falsas e acabamos caindo neste mundo de mentira. Por 

isso devemos nos aceitar para que não acabem desenvolvendo problemas psicológicos em 

relação a isso. 

 
Imagem 1: Procedimento estético  

Fonte:https://www.drricardomiranda.com.br/cirurgia-plastica-facial-itaim-bibi/ritidoplastia-facelift/ 

2.2 - Monstro de Frankenstein  



 
O monstro de Frankenstein foi uma criatura criada por um estudante de ciências 

naturais chamado Victor Frankenstein. Em seu laboratório, ele juntou diferentes partes do 

corpo de diferentes pessoas e as juntou formando uma criatura horripilante, que acabou 

fugindo do laboratório. Após fugir do laboratório, o monstro jurou vingança contra seu criador 

por tê-lo criado tão "feio", sendo assim ele assassinou todos que Victor amava, como forma 

de se vingar. 

De acordo com o segundo artigo feito pela autora Valéria, ela pôs a discussão em que as 

redes sociais presentes no século 21. 

Estudos sobre ambientes digitais demarcam um campo novo de 
estudo que busca respostas acerca das bases subjetivas e 
tecnológicas das relações sociais. O presente estudo sobre o 
Instagram que é a plataforma digital de maior destaque na atualidade, 
em termos de sua popularidade e modalidade de interatividade social, 
é um ambiente de pesquisa que permite inúmeras discussões sobre o 
corpo ideal e a relação afetiva com celebridades, que representam 
referências modelares de crenças e comportamentos que governam 

as interações entre ídolos e seguidores (APPROBATO, Valéria 
C,2018,p.95). 

 

Este monstro, junto de sua história, traz uma crítica aos padrões de beleza, já que ele não 

foi aceito e acolhido pelas pessoas somente por sua aparência. Apesar dele ser uma 

criatura fictícia, muitas pessoas passam pelo mesmo que ele passou, e acabam sofrendo 

muito e podem até desenvolver doenças. 

 
Imagem 2: Frankenstein e seu criador 

Fonte: https://projetocolabora.com.br/ods13/frankenstein-e-o-aquecimento-global/ 
 

 

3. OBJETIVO  

 

Objetivo geral: 

https://projetocolabora.com.br/ods13/frankenstein-e-o-aquecimento-global/


 
O objetivo do trabalho é transmitir a ideia para as pessoas independente de homens e 

mulheres através da história do Frankenstein, que a beleza natural é importante, para o seu 

ideal estético. 

 

Objetivos específicos:  

- Melhorar o psicológico das pessoas  

- Incentivar o amor próprio 

- Conscientizar as pessoas sobre a relação da história do monstro com os padrões  

4. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Hoje em dia, muitas pessoas são influenciadas pelos padrões de beleza divulgados pela 

mídia os quais causam vários problemas, tanto psicológicos quanto físicos O padrão 

exagerado exposto pode ocasionar doenças como a bulimia, a anorexia e a vigorexia, 

fazendo com que várias pessoas se sintam mal consigo mesmas. Devido a isso, questiona-

se: o que se pode fazer para que as pessoas não sejam afetadas negativamente pelos 

padrões de beleza? Existe um modo de conscientizar e melhorar a auto estima das 

pessoas? 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

No ano anterior, foi feito um aprofundamento em pesquisas de dados de pessoas após 

serem dominadas pelos padrões sobre o projeto em que, desenvolvendo, lendo livros e 

artigos, conseguimos adquirir um conhecimento maior do monstro e sua representação. 

A fim de conscientizar as pessoas, transmitindo a ideia de que nós devemos valorizar a 

nossa beleza natural e nos aceitar como somos. Na sexta feira do dia 20/08/21, foi realizada 

uma proposta de intervenção com a sala do 9° ano do Colégio Interativa. Começamos com 

uma  apresentação da nossa idéia  de proposta para os alunos, após isso colocamos um 

vídeo (https://youtu.be/Il0nz0LHbcM) uma propaganda da dove, onde relatava a mudança 

na visão de aparência da sua visão, e de uma pessoa que não te conhece. E no final de 

tudo, realizamos uma dinâmica onde fizemos igual o vídeo, pedimos para tal aluno se 

descrever e outra pessoa listar suas características. 

https://youtu.be/Il0nz0LHbcM


 

 

Imagem 3: Proposta de intervenção  

Autor próprio  

 

Imagem 4: Livro Frankenstein  

Link:https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Festillomania.com.br%2Fproduto%2Flivro-

frankenstein%2F&psig=AOvVaw2HTE7UQrtsKRAb2vRvQFqx&ust=1632253340690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQ3YkBahc

KEwjIteHYp47zAhUAAAAAHQAAAAAQAw 

 

 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Festillomania.com.br%2Fproduto%2Flivro-frankenstein%2F&psig=AOvVaw2HTE7UQrtsKRAb2vRvQFqx&ust=1632253340690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQ3YkBahcKEwjIteHYp47zAhUAAAAAHQAAAAAQAw
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Festillomania.com.br%2Fproduto%2Flivro-frankenstein%2F&psig=AOvVaw2HTE7UQrtsKRAb2vRvQFqx&ust=1632253340690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQ3YkBahcKEwjIteHYp47zAhUAAAAAHQAAAAAQAw
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Festillomania.com.br%2Fproduto%2Flivro-frankenstein%2F&psig=AOvVaw2HTE7UQrtsKRAb2vRvQFqx&ust=1632253340690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQ3YkBahcKEwjIteHYp47zAhUAAAAAHQAAAAAQAw


 
Por meio de pesquisas em artigos, sites e pelo livro que lemos do Frankenstein, temos como 

resultado que as pessoas da sociedade são extremamente influenciadas pelos padrões de 

beleza, hoje em dia essa influência é causada principalmente pelas redes sociais, onde tem 

várias pessoas consideradas belas e perfeitas que acabam com a auto-estima das outras. 

Como resultado da proposta de intervenção  tivemos a variação de visão dos alunos, com 

a outra realidade dos outros alunos, a famosa baixa autoestima. Também que os alunos 

não sabem de fato a representação do Frankenstein em nossa sociedade, e a crítica que o 

livro traz para ela. 

 

Imagem 5: Gráfico do questionário 

Autor próprio  

 

Imagem 6: Proposta de intervenção  

Autor próprio  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
 A baixa auto-estima virou um grande problema na sociedade, então concluímos que 

existem diferentes padrões, para diferentes lugares, e que as pessoas são facilmente 

influenciadas por eles hoje em dia, e não reconhecem o problema e a reflexão que o livro e 

a história do monstro trás ao mundo. 
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