
 
Proposta de Redação  

 
Um dos principais problemas da Ditadura da Beleza é que ela não nos permite sermos nós                               
mesmos. Tudo isso acaba refletindo não só em nós mesmos, como também nas crianças a                             
nossa volta. A mensagem que estamos passando é de que precisamos sempre imitar alguém. O                             
belo está sempre no próximo e nunca em nós mesmos. Com base no seu conhecimento sobre o                                 
gênero e nos textos motivadores, escreva um artigo de opinião com o tema: Consequências                           
da imposição de padrões de beleza durante a infância. 
 
TEXTO I 
 
Os padrões de beleza estão afetando até nossas crianças 
 
Minha filha caçula acaba de fazer 9 anos e, desde os 7, pede para "tirar" a sobrancelha a la Frida Khalo que tem.                       
Sempre adotei o mesmo discurso: sua sobrancelha é linda, criança não faz esse tipo de procedimento, quando                 
você crescer decide o que fazer. Pois bem, um domingo desses, acordo, sento para tomar o café da manhã e noto                     
algo estranho no rosto dela. Julieta havia feito justiça com as próprias mãos e ganhara uma falha em sua                   
sobrancelha. Logo estrilei e já ia começar a dar uma bronca, quando o pai, mais calmo, disse que não adiantava                    
chorar sobre o leite derramado, que agora ela precisava de acolhimento e ajuda para consertar o estrago. Ele                  
tinha razão. Respirei fundo e me vi, de pinça em punho, tentado acertar os pelos e disfarçar o rombo.  
Mas não consegui me conter. Enquanto ela tinha a cabeça no meu colo e eu trabalhava, fui falando sobre os                    
padrões de beleza e de como eles mudam de tempos em tempos. "Sabe filha, nas décadas de 1920 e 30, as                     
atrizes de Hollywood lançaram a moda da sobrancelha bem fina e arqueada. Muitas mulheres, se inspirando                
nelas, faziam da mesma forma. Tiravam tanto os pelos que eles não cresciam mais. Já nos anos 1950 a                   
tendência eram as sobrancelhas grossas e marcadas, muitas vezes preenchidas e redesenhadas com lápis…" E               
assim fui, até chegar aos dias de hoje, quando o que está in é fazer "design de sobrancelhas" e usar técnicas                     
como a micropigmentação, que é tipo uma tatuagem fio a fio, mais discreta do que aquelas de henna. Enfatizei                   
que essas tendências deixam todo mundo com a mesma cara e que a sobrancelha, sendo a moldura do olhar, faz                    
parte da nossa identidade, ou seja, cada um tem uma e todas podem ser bonitas.  
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TEXTO II 
 
Infância sob pressão: Crianças vítimas da ditadura da beleza 
 
Muito se fala na crueldade da ditadura da beleza, que exclui pessoas que não seguem os padrões ditados como                   
perfeitos pela mídia e indústria da moda. Entretanto, em um mundo onde o galã da novela, a modelo da capa da                     
revista, a heroína do filme infantil estão todos dentro desses “tais padrões de beleza”, será que as crianças estão                   
livres de um modelo engessado do que é imposto como bonito? 
Uma pesquisa do Instituto Canadean, especializado em análises de mercado, mostra que os pais estão               
influenciando cada vez mais cedo seus filhos a se tornarem consumistas de beleza e moda. E com a                  
superexposição em fotos compartilhadas nas redes sociais, o estudo revelou ainda que os pais estão cada vez                 
mais atentos à aparência dos filhos pequenos. 
De acordo com os dados da pesquisa, nove entre dez pais na América Latina se preocupam com a beleza dos                    
bebês e das crianças de até quatro anos. Os dados dessa ditadura da beleza imposta pelos pais aos filhos foram                    
coletados através de um questionário, respondido por quatro mil pais de 31 países diferentes. 
A nação que demonstrou mais preocupação com esse quesito foi a Rússia. Lá, 98% dos pais afirmaram                 
considerar a aparência das crianças de grande importância. Já na Nova Zelândia, residem os pais que dão menos                  
valor a esse aspecto: 53% dos adultos disseram que se preocupam com isso. 
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O espelho das crianças e o perigo 
 
Um dos principais problemas da ditadura da beleza é que ela não nos permite sermos nós mesmos. Por culpa                   
dela, vivemos em busca de um padrão de “beleza ideal” que nos é imposto, e não somos capazes de enxergar a                     
beleza real que já está em nós. As revistas e as fotos de moda é que acabam sendo nossos espelhos e, por não                       
nos reconhecermos ali, muitas vezes ficamos frustrados, tristes, deprimidos… 
E quando os pais tentam impor um padrão de beleza rígido para os filhos, há impactos na formação da                   
autoimagem e da autoestima da criança em uma proporção ainda maior do que acontece no caso de um adulto. 
Nesse processo, a criança acaba se tornando um adulto que não consegue enxergar sua verdadeira beleza. Ela                 
odeia seu cabelo porque não é liso como o da propaganda de shampoo, odeia seu corpo, porque não tem a                    
barriga de tanquinho da modelo da capa de revista, odeia ela mesma porque não consegue alcançar as                 
expectativas da beleza padrão, expectativas essas que foram impostas desde cedo à ela, pelos próprios pais 
 

Disponível em: http://patiohype.com.br/infancia-sob-pressao-criancas-vitimas-da-ditadura-da-beleza/  Acesso em 26 de agosto de 
2019 

 
TEXTO III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://sapobrothers.net/tag/padrao-de-beleza/  Acesso em 26 de agosto de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WWW.IMAGINIE.COM 

http://patiohype.com.br/infancia-sob-pressao-criancas-vitimas-da-ditadura-da-beleza/
http://cotidiano.sites.ufsc.br/doencas-erradicadas-voltam-a-aparecer-pelo-mundo/
https://sapobrothers.net/tag/padrao-de-beleza/

