
 
Ensino Fundamental II (Gênero: Crônica Argumentativa) 

A partir dos textos motivadores apresentados, produza uma crônica argumentativa sobre “Os perigos dos 

padrões de beleza”. 

TEXTO I 

O cirurgião plástico Douglas Jorge, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aponta para a 
banalização das intervenções exclusivamente estéticas. "Quando a pessoa deseja alguma mudança, não 
importa a região do corpo, geralmente é por influência externa. O padrão europeu do nariz fino, ou o padrão 
americano da mama volumosa, por exemplo, são induzidos pelas revistas, pelas celebridades e por tudo o 
que nos cerca", diz Jorge, que já se recusou a operar dezenas de pacientes. 
"As intervenções estéticas podem ser úteis e benéficas para muitas pessoas que entendem a verdadeira 
necessidade. Mas o que vemos é que a cirurgia plástica está vulgarizada e banalizada", continua Jorge. 

Disponível em: http://gente.ig.com.br/2014-03-27/o-padrao-de-beleza-ditado-por-famosos-corpo-se-torna-mercadoria-para- 

consumo.html Acesso em 7  fevereiro 2017 

 
 

TEXTO II 

Coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC-Rio, autora do livro O Intolerável Peso da 

Feiura (Editora PUCRio/Garamond, 2006), Joana Novaes observa que a gordura virou uma espécie de 

transgressão contemporânea. Não que a cobrança pela beleza tenha necessariamente aumentado, mas 

teria se tornado mais exposta e disseminada, com a replicação instantânea de selfies, belfies – whatever. 

Nosso olhar intolerante e discriminatório teria se desacostumado a enxergar os excessos da vida real, de 

tanto contemplar nas revistas os corpos esculpidos com photoshop. 

Segundo Joana, uma das origens dessa necessidade de controle social dos corpos estaria na medicina 

higienista, que difundiu uma série de hábitos de limpeza e organização para conter a disseminação de 

doenças. Se, na origem, o foco era combater o avanço de pestes e chagas, aos poucos essas práticas de 

regulação e controle reforçaram a associação entre beleza e higiene. Assim, quem engorda e “transgride” 

nos cuidados com o próprio corpo passou a ser visto socialmente não apenas como “preguiçoso” e 

“desleixado”, o que já seria questionável, mas como “sujo”, “doente”, “marginal”. Por isso, pessoas que 

escapam ao padrão estético estabelecido acabam excluídas: são vistas como ameaça. 

Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/proa/noticia/2015/01/como-os-padroes-de-beleza-estao-se-tornando-mais- 

exigentes-e-irreais-4691165.html Acesso em 7 fevereiro 2017. 

 
 

TEXTO III 

 

Disponível em: http://www.malvados.com.br/tirinha1487.jpg Acesso em 07 fevereiro 2017 
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