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BELEZA

PROJETO NASCE COM A FINALIDADE DE VALORIZAR IMAGEM DE PESSOAS COMUNS
DESPERTANDO SENTIMENTOS POSITIVOS QUE SE REFLETEM NOS COMPORTAMENTOS SOCIAIS

AUTOESTIMA SOLIDÁRIA
HELOISA ALINE

Como anda sua autoestima?
O espelho é seu amigo ou você
tem um caso complicado com
ele? Pensando nessas questões,
queafligemhomensemulheres,
Carol Meyer, do siteDicas da Ca-
rol, idealizou o Projeto Autoesti-
ma, com participação de alguns
parceiros que colaboraram com
a causa. Graduada em relações
públicas pela PUC/MGepós gra-
duada em design de moda pelo
Senai Cetiqt, ela faz parte de um
grupo de pessoas inquietas que
está sempre à procura de mais
informações e conhecimentos,
busca que a levou a se interessar
tambémpordesenhode joias ea
se formaremconsultoriade ima-
gempessoal,noSenac. Essaexpe-
riência, além de salvá-la da de-
pressão, a fascinou tanto como
opção profissional quanto pela
possibilidade de ajudar as mu-
lheres, em suamaioria, a se sen-
tirem bem consigomesmas e se
relacionarem mais assertiva-
mente na sociedade.

“Acredito que tudo que acon-
teceu surgiu a partir de umapai-
xão de infância. Sempre gostei
demontar looks, tanto parami-
nha avó, que ia à missa, diaria-
mente, como para minha mãe,
por ocasião de festas. Adorava
essa mágica de transformar as
pessoas. Mas a moda ainda era
uma área restrita e tentei o ves-
tibular para direito. Ainda bem
que não passei”, admite.

Casada, já com dois filhos pe-
quenos, diante de uma união fa-
lida e uma crise existencial, ela
resolveu ir em busca do antigo
ideal. Tomou corageme foi estu-
dar os meandros da consultoria
emimagempessoal, assuntoque
já geravamuita curiosidade com
o crescimento domercado fash-
ion. “Comecei a escrever sobre
moda eminha primeira oportu-
nidade foi no Estado de Minas,
quandoAnnaMarina, editora do
CadernoFeminino, cedeuespaço
na sua coluna diária para um e-
mail que havia lhe enviado. A
partir disto, ela me deu mais
oportunidades, publicando ou-

tros textos de minha autoria.
Quando percebi, já havia muito
conteúdoparamostrar. Criei um
blogspot, bem simples mesmo,
juntei a esse material outros ar-
tigos que havia escrito. A coletâ-
nea foi publicada com o nome
Dicas da Carol”, explica.

Para divulgar o nome, aces-
sou o facebook, onde postava
looks diários com sugestões de
como usar cada peça. “Com o
sucesso do perfil e página do fa-
cebook, tornou-se inevitável ter
algo mais profissional, daí o
surgimento do site. Hoje emdia
ele traz, diariamente, dicas de
moda, cultura, saúde, beleza e
comportamento, e está no Por-
tal Uai”, salienta.

MISSÃO O Projeto Autoestima
nasceu de uma profusão de sen-
timentos que estavamemebuli-
çãonoseu interior.Desapontada
comacarreiradeprofessora, cha-
teada comalgumasperspectivas
frustradas, precisava de uma

energia nova ou, como ela mes-
madiz, algoparaacreditardeno-
vo. “A questão da autoestima
sempreme provocou, é fruto de
umaindignaçãoantiga,umaper-
plexidade frentea tantaspessoas
se sentindopéssimas comopró-
prio corpo e imagem. Então re-
solvi me jogar nesse universo.
Comoconsultorade imagem,es-
cutei vários relatosdepessoasde
todas as idades, cores e credos, e
percebi que tinha uma belamis-
são ali”, relata.

Carol conta que, nas palestras
queministra, costumaperguntar
à suaplateiaoquecadaumgosta
e oquemenos gosta emsaimes-
mo. Ela confessaque fica sempre
surpreendida comas respostas e
demandas. “É avassalador quan-
doaspessoasnãoconseguemen-
xergar tudo que possuem. Já ou-
vimuitasmulheresdeslumbran-
tes que não gostavam de nada
em si e outras, até fora dos tais
“padrões de beleza”, se amando
completamente. Percebi que o

negócio é muito mais de dentro
para fora do que de fora para
dentro. A autoestimaéumacon-
quista da mulher e isto sempre
memotivou”.

O projeto se formatou real-
menteemsuacabeça,no finaldo
anopassado, duranteumacami-
nhada pela Savassi, impelido pe-
lanecessidadede fazeraspessoas
mais bonitas – e mais felizes.
Imediatamente, ligou para o
amigo e fotógrafo Ruy Viana pa-
raver seelequeria colaborar. “Ele
aceitou na hora. Comecei uma
enquete no facebook sobre o te-
ma e a simpatia foi imediata. Vá-
rios relatos lindos de superação
lotaramoscomentários emeen-
cheramdealegria. Contateiuma
ume todos queriamparticipar”.

Só faltava um local para tudo
acontecer. Nesses acasos do des-
tino, Carol encontrou Ramiro
Cerqueira,donodoOfficeHair by
Ramiro Cerqueira. Sensível e an-
tenado, a conversa entre os dois
rendeu frutoseele sedispôsace-

Acredito que
daremos um belo
presente a essas

pessoas através do
reconhecimento e,
ao mesmo tempo,

mostrando
que todos nós

podemos superar
aquilo que nos
incomoda e

nos tornarmos
mais seguros e

realizados

■■ CarolMeyer

der o salão e toda a equipe para
preparar osparticipantespara as
fotosevídeos. Segundoaconsul-
tora, a dinâmica funciona da se-
guintemaneira: os participantes
prestam os depoimentos, colhi-
dos por uma assistente, são pen-
teadas e maquiadas, depois en-
trevistadasporRamiroouporela
para um vídeo que será veicula-
do no seu canal no Youtube. “Es-
tamos abertos à parcerias e pa-
trocínio de roupas, produtos de
beleza, acessórios, de qualquer
marca que se identifique com
nosso projeto e tenha algo a di-
zer”, pondera.

A agenda incluiu 20 pessoas
nessa primeira fase, todas elas
contatadas na enquete feita na
internet. “São pessoas ilumina-
das, que sedesnudaramfrenteàs
câmeras e contaram suas histó-
rias com um único objetivo:
mostrar que tudopode ser supe-
rado, e que sãomais,muitomais
do que um corpinhomalhado e
um rostinho bonito, mas gente
de alma e coração”.

Agora, Carol está pensando
em levar o projeto para o Com-
plexo Penitenciário Estevão Pin-
tousandocomoponteasempre-
sárias Marcella Mafra e Daniela
Queiroga, donas damarca Liber-
tees, cuja fábricaé localizadaden-
tro do complexo, com participa-

Amulher tem que entender que
não existe um padrão e que, às
vezes, o que foge esteticamente
disso, o que é diferente, é que vai
torná-la mais interessante”

■■Ramiro Cerqueira

Carol Meyer e Ramiro Cerqueira são parceiros no Projeto Autoestima Elizângela Almeida, partipante do projeto, hoje é modelo plus size

Dani Queiroga é umadas donas damarca
Libertees e tambémparticipou do projeto
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ção das próprias reclusas. Em
maio, opátiodo local se transfor-
mouemumapassarela, ondevá-
rias mulheres desfilaram as pro-
duções da grife, transformando-
se emmodelos por umdia.

Opróximopasso éumaexpo-
sição de fotos e, segundo ela,
quemsabeumlivro?“Océuéo li-
mite. Acredito que daremos um
belopresenteaessaspessoasatra-
vésdoreconhecimentoe,aomes-
mo tempo,mostrandoque todos
nós podemos superar aquilo que
nos incomoda e nos tornarmos
mais seguros e realizados”.

Profissional dabelezahámais
de década, Ramiro Cerqueira é
testemunha do que ela pode
operar para elevar a autoestima.
Para ele, as duas questões estão
intimamente ligadas, mas essa
dupla só vai funcionar de verda-
de, fluir idealmente, quando a
pessoa está bem resolvida consi-
gomesma.Amulher temqueen-
tenderquenãoexisteumpadrão
e que, às vezes, o que foge esteti-
camente disso, o que é diferente,
é que vai torná-la mais interes-
sante”, comenta.


