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TEMA: Cuidados com o corpo: os limites entre a manutenção da saúde e a preocupação estética 
 

Dados do jornal “O Globo”, revelam que o Brasil, em 2013, foi o país que mais realizou cirurgias 
plásticas no mundo. Esse fato é preocupante, pois, embora a manutenção da saúde seja benéfico ao 
cidadão, a preocupação estética em exagero pode trazer prejuízo físico e emocional ao indivíduo. Logo, 
urge medida de intervenção cuja finalidade seja garantir o equilíbrio dos cuidados com o corpo. 

Por um lado, é necessário considerar os benefícios da manutenção da saúde propiciados aos 
brasileiros. Pensa-se, por exemplo, na alimentação saudável, ou seja, uma dieta alimentar montada por 
profissionais da saúde – nutricionistas, endocrinologistas – o qual possibilite ao paciente atingir os 
objetivos corporais de maneira saudável, seja o emagrecimento, seja a tonificação muscular. Além disso, 
destaca-se a atividade física regular como outra forma de cuidar do corpo. Nesse sentido, natação, 
caminhada e musculação, são exemplos de práticas corporais que não só trazem qualidade de vida como 
diminuição de doenças do coração – uma vez que o exercício físico aumenta a circulação sanguínea, 
diminuindo o risco de infartos – mas também podem ocasionar à pessoa sensação de bem-estar. Isso é 
ilustrado por homens e mulheres que, após um período de prática regular de atividade física, notam 
melhora na qualidade do sono, bem como melhoram aspectos cognitivos como a memória e a 
concentração, haja vista que os exercícios esportivos liberam hormônios responsáveis por essa área do 
corpo. Assim, cuidar do corpo é aumentar a qualidade de vida. 

Por outro lado, entretanto, a manutenção da saúde pode levar o indivíduo a uma preocupação estética 
exagerada e consequentemente acarretar consequência física e mental. Isso pode ser afirmado posto que, 
parte da nação brasileira acredita erroneamente e sob influência midiática que os corpos das celebridades, 
geralmente magros, altos e intervidos cirurgicamente, devem ser copiados. Essa ideia vai ao encontro do 
pensamento do sociólogo Theodor Adorno, afirma que as sociedades de massa sofrem influência da 
publicidade. Dessa maneira, brasileiros recorrem a cirurgias plásticas que, realizadas por médicos 
desqualificados, podem causar danos estéticos irreversíveis, por exemplo, mulheres que operaram com o 
doutor “Bumbum” e ficaram com partes do corpo disformes, como noticiado pelo jornal “O Tempo”. 
Ademais, há o prejuízo emocional da preocupação estética excessiva. Segundo o psiquiatra Daniel Barros, 
aumentos nos últimos anos homens com a “síndrome de Adônis”, ou seja, nesse distúrbio o indivíduo se 
enxerga sempre mais magro do que o real, recorrendo, nesse caso, ao uso de anabolizantes esteróides. 

Portanto, depreende-se que solucionar essa conjuntura é importante. Para isso, a escola deve ensinar 
aos estudantes desenvolver uma autoimagem positiva. Essa ação deve ser feita por meio de encontros 
quinzenais, os quais debatam o conceito de beleza e a manutenção saudável do corpo. É preciso, por 
exemplo, convidar profissionais que elucidem para os jovens que o conceito de beleza é relativo. Essa 
proposta tem a finalidade de aplacar a preocupação estética. 
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