


Respeita a estrutura básica de uma dissertação: a
apresentação do tema abordado com

•ponto de vista (INTRODUÇÃO);

•argumentação (DESENVOLVIMENTO);

•retomada da tese inicial ou sugestões são propostas
(CONCLUSÃO).
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A EPIDEMIA DA BELEZA - Gilberto Dimenstein

Movidos pela vaidade, pelo menos 130 mil crianças e adolescentes submeteram-se,
no ano passado, a operação plásticas.
Essa é a estimativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que, em pesquisa
realizada entre seus 4000 associados, detecta o aumento a cada ano de crianças e
adolescentes dispostos a entrar na faca para ficar mais bonitos.
Qual a extensão desse servilismo à estética? A situação é mais grave do que se
imagina. Pesquisa quantitativa e qualitativa (conversas em grupo) feita pela MTV
sobre o perfil dos jovens brasileiros de 15 a 30 anos de idade, divulgada na quinta-
feira, revela uma epidemia de preocupação com a beleza física.
O principal resultado desse perfil é ter detectado até que ponto vai a reverência
exacerbada à beleza física.
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Convidados a definir os traços que melhor definem a atual geração, os
entrevistados colocaram em primeiro lugar – e bem na frente – a vaidade.
Depois, aparecem o consumismo, o individualismo e o comodismo.
Em parceria com a Datafolha, a MTV perguntou aos entrevistados, por
exemplo, se trocariam 25% de inteligência pela mesma proporção de beleza.
Resultado: 15% foram francos o suficiente para admitir a troca. Nem se
preocuparam com o fato óbvio de que a beleza física passa rapidamente, mas a
inteligência fica.
Fiquei me perguntando se os jovens dispostos à troca já não teriam um QI não
muito elevado. A julgar pela pesquisa, o problema não está no QI. Trata-se de
um mal que afeta parta expressiva de uma geração das classes A, B e C, ou
seja, da fatia da sociedade em que se inclui a elite. (...)



1. [D12] (Prof.ª Flávia Lêda) O fragmento lido é um artigo de opinião cuja
finalidade é

A) apresentar uma posição explícita sobre uma questão polêmica.

B) defender a ideologia dos jovens em relação à beleza.

C) contrariar a opinião dos jovens narcisistas.

D) reforçar a necessidade de intervenções cirúrgicas nos jovens.

E) divulgar ao público os resultados de uma pesquisa científica.
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2. (D3) (Prof.ª Flávia Lêda) No trecho “Essa é a estimativa da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica (...) que, em pesquisa realizada entre seus 4000
associados, detecta o aumento a cada ano de crianças e adolescentes
dispostos a entrar na faca para ficar mais bonitos.”, a expressão grifada
significa

A.envolver-se em brigas.
B.disputar em concurso de beleza.
C.fazer uma cirurgia estética.
D.sofrer atentado com arma branca.
E.ferir alguém à faca.
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Produza uma artigo de opinião com o tema:
“Dez anos de reclusão para quem destruir o
patrimônio público (riscar, pichar, destruir)”.

Não esqueça de observar os elementos
composicionais que marcam esse gênero.

Mín. 20 linhas.
Máx. 30 linhas.


