
  

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

A busca contínua pelo corpo perfeito é algo perigoso na atualidade. O problema é o estereótipo de beleza imposto 

pela mídia, fazendo com que haja muitos indivíduos descontentes com a sua aparência. Além disso, para seguir esse 

padrão, as pessoas acabam adquirindo dificuldades no que se refere à saúde, por causa das informações vindas de todas 

as direções.  

Nesse sentido, por meio da televisão, revistas, blogs e redes sociais, as pessoas são influenciadas a buscar a 

“perfeição”. Dessa forma, Grande parte da publicidade está voltada à venda de produtos de beleza, considerados até 

“milagrosos”. De acordo com um estudo promovido pelo Departamento de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP), 

o padrão de beleza veiculado pela mídia pode causar insatisfação com o próprio corpo entre os jovens, que escolhem 

alimentos considerados saudáveis em busca do emagrecimento e não unicamente pelo desejo de manter uma 

alimentação benéfica para a saúde. 

Além disso, doenças como bulimia e anorexia são efeitos do culto extremo à imagem. Isso faz com que alguns 

indivíduos tenham por objetivo de vida o cuidado com a fisionomia por meio de procedimentos cirúrgicos ou caseiros. 

Nesse contexto, as pessoas que anseiam por um “corpo perfeito” entram em um ciclo vicioso e acham que sempre há 

algo a melhorar, sendo que as consequências são grandes e, por vezes, fatais. Um exemplo disso foi a morte de Daiane 

Dornelles, jovem que sofria de anorexia.  

Portanto, medidas são necessárias para resolver esses problemas. É fundamental que a sociedade não deixe os 

cuidados com a beleza de lado, mas que faça isso de forma moderada e consciente. Assim, o Ministério da Cultura, junto 

ao Ministério da Educação e às prefeituras municipais, deve promover campanhas em que os diferentes tipos de beleza 

sejam mostrados, além de incentivar desfiles nas cidades, sem que haja, de fato, um vencedor, apenas incentivos de 

participação. Esses incentivos seriam livros ou descontos em ingressos no cinema. Como efeito social, as pessoas estariam 

mais conscientes de que existem vários tipos de beleza.  

1 – No texto acima, qual é a opinião do autor? Justifique sua resposta copiando um trecho que a comprove.  

2 – Aponte dois problemas apresentados pelo autor. Justifique sua resposta copiando um trecho que a comprove.  

3 – Como o autor busca convencer o leitor de sua opinião?  

3 – Inspire-se na maneira como o autor resolveria esses problemas e escreva como você os solucionaria?  
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