
ANEXO Factos Beleza à volta do Mundo 

Algures no mundo... 

... Considera-se que mulheres grandes são bonitas.  

Na Mauritânia, na África, é desejável para as mulheres sejam o maiores possível. Infelizmente, às 

vezes as meninas são mesmo forçadas a comerem muito para se tornarem mais atraentes.  

... As pessoas pensam que é bonito ter um pescoço muito longo, e as mulheres colocam nos seus 

pescoços anéis de metal.  

Há comunidades na Tailândia e Myanmar, onde as mulheres e meninas esticam os seus pescoços 

para serem considerados bonitos e mostram que elas pertencem à sua comunidade.  

... Ter testas grandes é atraente e as pessoas arrancar a sua linha  de cabelo para torná-la maior.  

No século 16 na Inglaterra, o ideal de beleza era a rainha, e ela raspou a linha fina para criar uma 

grande testa. Tudo o que ela fez, o seu povo queria copiar.  

... As pessoas com pele bronzeada são consideradas mais bonitas, por isso as mulheres e os 

homens sentam-se sob grandes lâmpadas, com spray de tinta nos seus corpos ou esfregam a loção 

na sua pele para bronzeá-lo.  

Em países como a Austrália, o Reino Unido e os EUA, muitas pessoas querem mostrar que 

apanharam sol e ter a pele bronzeada. Deste modo, esfregam loções bronzeadoras na sua pele ou 

ficar horas sem fim em espreguiçadeiras ao sol. Isso pode ser perigoso e mau para a sua pele.  

... As pessoas sentem que é mais bonito ter um tom de pele mais leves, e as mulheres e os homens 

vão esfregar loção em sua pele para branquea-lo e evitar ir ao sol.  

Em muitos lugares da Ásia, como a Índia, China e Paquistão, pele mais clara é muitas vezes 

considerado mais atraente. Algumas pessoas acreditam que será mais bem sucedido com a pele 

mais branca.  

 ... alto é bonito, e algumas pessoas têm a cirurgia para tornar as suas pernas maiores.  

Em algumas partes da Ásia, como Coreia do Sul, as pessoas têm aumentado a sua altura por ter 

cirurgia de alongamento da perna.  

... As pessoas dizem que uma mulher bonita tem uma figura com muitas curvas. 

No Brasil, as mulheres curvilíneas são as mais admiradas - embora isso esteja mudando através da 

influência de outros países, e as pessoas estão começando a ver a beleza como sendo o magro.  

... As pessoas pensam que é bonito para as mulheres terem pés minúsculos, e as meninas têm os 

seus pés enfaixados para impedi-los de crescer.  

Na China, amarrar os pés era muito popular até o início do século 20. A forma como este processo 

fazia as mulheres andar era visto como atraente.  

... Uma sobrancelha única - onde ambas as sobrancelhas se juntam no meio - é visto como bonito 

para as mulheres.  



No Tadjiquistão, as mulheres sentem-se muito sortudas se as suas sobrancelhas crescerem através 

de suas testas. Se não o fizerem, eles usam uma mistura de ervas para desenhar uma linha e unir as 

suas sobrancelhas.  

... Quem tem um rabo gordo cheio de curvas é a mais bela forma de ser.  

Na Jamaica, a dança é muito importante. Mulheres com rabos maiores podem mexê-los muito 

quando estão a dançar, o que as pessoas acham bonito.  

... Tingir os dentes de preto foi pensado ser muito bonito em mulheres.  

Isso é chamado de Ohaguro, e foi feito geralmente para mulheres casadas, e às vezes para homens, 

no Japão, até aos anos 1900. Seguiu-se uma tradição antiga que tingir de preto era visto como 

bonito. O corante efetivamente protegia os seus dentes das cáries! 

 

  



 

 

 

 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 


