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Tema 7 – 3º Bimestre 
 

A ditadura da beleza: limites entre a estética e a saúde 

 

Texto 1 (cartacapital.com.br – por Clara Averbuck - adaptado) 
Você emagreceu! Você está leve, está linda, está fina. Elegante. Está fazendo exercícios? Está 

comendo melhor? Parabéns! 
Você engordou! Nossa, o que aconteceu? Relaxou? Está com problemas? É ansiedade? Já fez 

exames? Come muito doce? 

Bom, preciso dizer que magreza não é sinal de saúde? Preciso dizer que 95% dos pacientes 
com anorexia são mulheres? Preciso dizer que a anorexia é inclusive tratada como epidemia em 

alguns países, tendo a doença alto índice de mortalidade (1 a cada 5 pacientes)? 
Muitas mulheres (e homens também) convivem com essa neurose diariamente. 

As (os) magras (os) também sofrem com a ditatura da beleza. 
 

Texto 2 (redebrasilatual.com.br – adaptado) 

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos 
mostram que o faturamento do setor nos últimos cinco anos cresceu 56%. No Brasil, há mais 

de 1.600 empresas – e 20 delas faturam acima dos R$ 100 milhões. Feitos para causar elogios 
e embelezar até a autoestima, os cosméticos não são tão inofensivos como acreditam 

consumidores ávidos por uma aparência de capa de revista. Podem causar problemas. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, entre os fatores que mais levam pacientes 
irritados aos consultórios estão substâncias aromatizantes. Há ainda muitas pessoas que 

recorrem aos sites de reclamação, relatando experiências ruins inclusive com marcas 
importantes. 

 
Texto 3 (lifestyle.sapo.pt – adaptado) 

DISMORFOFOBIA, BELEZA OBSESSIVA 

A Dismorfofobia ou Dismorfia, também denominada de Transtorno Dismórfico Corporal ou 
Síndrome da Distorção da Imagem, é uma alteração da percepção e da valorização corporal 

que consiste numa perturbação psicológica caracterizada pela preocupação obsessiva com 
algum defeito inexistente ou mínimo na aparência física. 

Uma avaliação que a pessoa faz de si própria resulta da avaliação que os outros fazem dela. 

Uma avaliação errada produz comportamentos distorcidos. É através da autoimagem que a 
mente avalia aquilo que o espelho reflete. Mais importante do que ser ou estar é sentirmo-nos 

bonitos.  
A definição de beleza é, sem dúvida, uma questão de autoestima. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

ENSINO MÉDIO 

ENSINO MÉDIO – 1ª E 2ª SÉRIES 



Textos 4 e 5 

         4 – Espelho, espelho meu                                 5 - Selfie 

 
 

Produção Textual 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da 

língua portuguesa sobre o tema “A ditadura da beleza e o problema da distorção da 
imagem”. Sua redação deve apresentar proposta de intervenção que respeite os direitos 

humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 

defesa de seu ponto de vista. 
 

 


