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TEXTO 1 
Ter um corpo bonito e saudável é uma busca constante para muita gente, principalmente em um mundo 

onde a imagem é cada vez mais valorizada, e corpos idealizados brilham diariamente nos anúncios de televisão 
e nas redes sociais. Entretanto, essa procura pelo corpo ideal, muitas vezes, pode levar o indivíduo a atravessar 
o perigoso limite entre estética e saúde. E é aí que muitas pessoas acabam entrando em dietas malucas que 
prometem (e nunca cumprem) verdadeiros milagres.  

https://www.renataspallicci.com.br/fitness/estetica-saude/ (Adaptado) 
 

TEXTO 2 
Em 2013, o Brasil chegou ao primeiro lugar no ranking dos países que mais faziam cirurgias plásticas no 

mundo. Nos últimos dois anos, porém, esse número entrou em queda. Segundo a mais recente pesquisa da 
Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps, na sigla em inglês), o Brasil realizou 1,22 milhão 
de procedimentos em 2015, quase 120 mil cirurgias a menos do que em 2014.  O levantamento feito pela Isaps 
leva em conta dados coletados de cirurgiões plásticos de todo o mundo, a partir dos quais é feita uma projeção 
para estimar o número total de cirurgias plásticas feitas em cada um dos países participantes. Apesar da queda 
de quase 230 mil procedimentos anuais em comparação a 2013, o Brasil permanece em segundo lugar no 
ranking, superado apenas pelos Estados Unidos que, em 2015, registraram 1,41 milhão de cirurgias.  

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/08/cai-numero-de-plasticas-no-brasil-mas-pais-ainda-e-2-no-ranking-diz-
estudo.html (Adaptado) 

 
TEXTO 3 

Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde revela que 77% das jovens em São Paulo 
apresentam propensão a desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar, como anorexia, bulimia e compulsão 
por comer. “É preocupante essa porcentagem tão alta de jovens com propensão a distúrbios alimentares. Um 
adolescente se preocupar com a aparência é normal, mas quando isso é exagerado precisamos tomar cuidado”, 
diz Albertina Duarte Takiuti, coordenadora do Programa Estadual de Saúde do Adolescente.  

https://veja.abril.com.br/saude/sp-77-das-jovens-tem-propensao-a-disturbios-alimentares/ (Adaptado) 
 

TEXTO 4 
A mato-grossense Lilian Calixto tinha 1,80 metro de altura e, aos 46 anos, era magra e parecia linda aos 

olhos de amigos e parentes. “Tudo nela era perfeito”, chegou a dizer uma amiga da bancária, que desembarcou 
no Rio com o sonho de deixar o corpo ainda mais bonito, há uma semana, e morreu após uma sessão de 
bioplastia no apartamento do médico Denis Furtado, o Doutor Bumbum. O episódio traz à tona a discussão 
sobre os limites entre a saúde — física e psicológica — e a vaidade. Quando uma pessoa começa a levar o 
corpo a um desgaste extremo, com exercícios físicos, uso de anabolizantes e tratamentos estéticos em 
condições inadequadas, essa pessoa pode ter desenvolvido um distúrbio de imagem. A vigorexia é semelhante 
à anorexia (doença em que a pessoa se vê mais gorda do que é), só que o paciente sente necessidade de ficar 
sempre mais forte e com o corpo mais torneado — explica o psiquiatra Thyago Azevedo.  

https://extra.globo.com/noticias/rio/morte-expoe-limite-entre-busca-pelo-corpo-perfeito-a-saude-fisica-mental-
22907574.htm 

 
TEXTO 5 

É preciso ter uma boa estrutura emocional para não se deixar levar por tanta propaganda enganosa, num 
mundo onde impera a lógica capitalista do “você é o que você consome”. “Somos bombardeadas por anúncios 
de cosméticos milagrosos e soluções mágicas para qualquer questão de cunho estético que a mulher possa ter”, 
diz a psicóloga Ana Kernkraut, coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Israelita Albert Einstein. 
“Cada uma deve encontrar o seu equilíbrio. Nada mais saudável do que se cuidar e buscar o bem-estar. O que 
não pode é sair atrás de cirurgiões plásticos pedindo a boca da Angelina Jolie, o nariz da Gisele Bündchen e os 
olhos da Sophia Loren. Isso acontece muito e é patológico.” 

https://istoe.com.br/48144_A+PARANOIA+DA+BELEZA+INATINGIVEL/ (Adaptado) 
 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema 
Cuidados com o corpo: a preocupação estética excessiva, 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 

 
 
 


