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Quem adivinha o tema?





A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base 
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal 
da língua portuguesa sobre o tema Consequências da busca 
por padrões de beleza idealizados, apresentando 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.
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As críticas sobre os padrões de beleza 
Uma das principais críticas sobre estes modelos é que a definição de um padrão 
estético não incentiva o respeito às diferenças. Além disso, também pode dificultar 
a percepção de que a beleza é um conceito subjetivo, plural e diverso. 
A existência de um único padrão - socialmente aceito e preestabelecido - define 
que somente um determinado tipo deve ser considerado esteticamente bonito ou 
aceitável. 
Além disso, os padrões podem fortalecer a existência de estereótipos, ou seja, 
ideias estritas a respeito do que é socialmente aceito como bonito. 
As críticas aos padrões também envolvem o questionamento sobre a forma de 
definição do padrão, já que é uma visão restrita, que não engloba os diferentes 
tipos de pessoas, cada uma com sua própria beleza. 
Como consequência, é comum que pessoas que não se enquadrem no padrão 
predeterminado sintam-se tristes e com baixa autoestima por estarem "fora dos 
padrões". 
O conceito de beleza 
As percepções sobre o que é "belo ou feio" são subjetivas e variam de pessoa para 
pessoa, assim como mudam conforme as culturas, países ou momentos históricos. 
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Texto 4 Exemplos de padrão de beleza
Veja alguns exemplos dos diferentes padrões de beleza ao longo da história.

https://www.significados.com.br/padrao-de-beleza/
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Introdução 

Embora marcas famosas como Avon, O Boticário e 
Natura já invistam em publicidades voltadas à 
pluralidade apresentando diversos tipos de corpos, 
principalmente as mulheres brasileiras ainda enfrentam 
diariamente um desafio que está diretamente ligado à 
busca, muitas vezes insana, por um padrão de beleza 
idealizado. Essa realidade pressiona indivíduos a 
tomarem medidas drásticas para serem donos de 
corpos inalcançáveis e acaba por causar problemas 
psicológicos que podem resultar até em mortes.
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DOC: FilmeO Mínimo Pra Viver
Ellen é uma jovem rebelde 
e anoréxica de 20 anos que, 
apesar de passar a maior 
parte da adolescência em 
diversos programas de 
reab i l i t a ção , con t i nua 
emagrecendo mais e mais a 
cada ano. Determinada a 
encontrar uma solução, sua 
família disfuncional decide 
enviá-la a uma comunidade 
para jovens liderada por um 
médico pouco convencional. 
Surpresa com as novas e 
inusitadas regras do local e 
encantada com os outros 
pacientes, Ellen precisa 
descobrir como confrontar 
seu vício e gostar de si 
mesma para conseguir 
enfrentar seus demônios.



Linda de Morrer
A cirurgiã plástica 
Paula aplica em si 
mesma uma fórmula 
experimental para 
eliminar celulites e 
morre. Com a ajuda 
d e u m a m i g o 
psicólogo/médium, 
ela volta à Terra e 
tenta evitar que a 
gananciosa sócia 
coloque o nocivo 
p r o d u t o n o 
mercado.

DOC: Filme



Refrão: Tira, a máscara que cobre o seu rosto / Se mostre e 
eu descubro se eu gosto / Do seu verdadeiro jeito de 

ser / Ninguém merece ser só mais um bonitinho / Nem 
transparecer consciente inconsequente/  Sem se preocupar 
em ser, adulto ou criança / O importante é ser você, mesmo 

que seja, estranho / Seja você, mesmo que seja bizarro 
bizarro bizarro / Mesmo que seja, estranho, seja você

Máscara, da Pitty 

DOC: Música 



7 “Padrões” de Beleza ao Redor do Mundo

Vídeo


