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Projeto de trabalho interdisciplinar
Guia do professor
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Ao longo do livro, vemos Débora afl ita com seu corpo – as espinhas, as 
pernas fi nas, a falta de seios, o cabelo – e a vemos também apelar para 
recursos cosméticos a fi m de aprimorar a aparência, usando cremes, 
batons, afi nando sobrancelhas etc. A mesma afl ição e alguns desses 
recursos são também utilizados por Malu.
Embelezar-se, usar enfeites e outros recursos para fi car mais bonito, bem 
como o uso de cosméticos, fazem parte da história da humanidade. E a 
mudança de aparência, pelo uso de cremes, óleos, tintas, é uma prática 
que já tem milhares de anos. 
Por outro lado, vivemos uma espécie de ditadura dos padrões de beleza, 
que tem causado inclusive problemas de saúde, como a bulimia e a 
anorexia.
Este guia tem como objetivo explorar esses temas e trabalhar a produção 
de pesquisas e debates sobre eles. As áreas de Língua Portuguesa, 
História, Geografi a, Sociologia, Filosofi a e Ciências podem trabalhar 
em colaboração. 
As atividades aqui propostas visam, primeiramente, motivar os alunos 
a ler o livro. Depois, oferecer subsídios ao professor para orientá-los na 
pesquisa e no debate desses assuntos. Serão oferecidos alguns textos de 
apoio ao professor.
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Motivação para a leitura
Objetivos

• Motivar os alunos a ler integralmente a obra.

• Sensibilizar os alunos para os temas abordados na obra.

• Acionar os conhecimentos prévios dos alunos acerca da 
temática apresentada na obra.

1. Divida a classe em grupos de quatro, no máximo (se possível). 
Estimule uma conversa sobre os confl itos entre adolescentes e 
seus pais. O que eles observam entre seus amigos? Eles próprios 
vivem muitos confl itos? Proponha que cada grupo eleja um reda-
tor que fará um resumo escrito dos principais desentendimentos 
entre pais/mães e fi lhos(as) encontrados naquele grupo. Depois 
cada grupo exporá seus resultados aos demais da classe.

2. Apresente aos estudantes o livro Espelho, espelho meu. Pergunte-
lhes a que o título remete – a pergunta da rainha má, em Branca 
de Neve – e o que esperam encontrar.

3. Proponha, então, a leitura do livro.

Do texto ao contexto

Objetivos

• Ampliar o repertório dos alunos em relação ao tema da ado-
lescência e do amadurecimento, propiciando e motivando a 
aquisição de novos conhecimentos.

• Desenvolver o espírito fi losófi co, refl exivo e a criatividade dos 
alunos.

• Despertar o interesse por pesquisas em diferentes compêndios,  
como livros, jornais, revistas e internet.

• Estimular o trabalho interdisciplinar e em equipe.

4. Depois que os alunos tiverem lido o livro, explore com eles a 
história, o humor presente no texto e os personagens. Instigue-os 
à refl exão, propondo questões:
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– qual a temática discutida no texto?

– solicite descrição dos personagens e suas respectivas posições 
na história.

– estimule-os a pensar como seria a história se o personagem 
juvenil fosse um menino, em vez de uma garota.

5. Pergunte-lhes como viram os dois diferentes momentos da vida 
das personagens, mãe e fi lha. 

6. Estimule os alunos a conversar sobre os problemas vividos por 
ambas, Débora e Malu, diante do espelho. A insatisfação com 
a própria aparência leva essas mulheres a procurarem algumas 
soluções. Quais são elas nos casos de Débora e Malu?

7. Em seguida, proponha um debate sobre os padrões de beleza 
predominantes em nossos dias e o que eles provocam. Seguem 
alguns tópicos que podem ser discutidos:

– os homens também se preocupam com a aparência tanto quanto 
as mulheres?

– a mudança de padrão de beleza ao longo da história (já houve 
épocas em que um corpo mais robusto era considerado mais 
belo; a atual sociedade nos impõe a ditadura da magreza). 

– quem ganha e quem perde com o crescente interesse pela 
aparência, pela beleza física?

– os exageros na busca pela eterna juventude.

Subsídios ao professor

O crescimento da indústria de cosméticos

[...] Dados da indústria de cosméticos: 

Terceiro mercado mundial de cosméticos, perfumes e higiene 
pessoal, em 2007 o Brasil consumiu em torno de R$ 19,6 bilhões 
– R$ 2,1 bilhões a mais que em 2006 - um crescimento de 12%. 
Dentre os fatores apontados pela ABIHPEC (Associação Brasi-
leira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) 
para o crescimento do setor, os principais fatores são uma maior 
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participação da mulher brasileira no mercado de trabalho e seu 
consequente aumento de poder aquisitivo, a ampliação de pro-
dutividade da indústria com o uso de tecnologias avançadas e de 
ponta e o constante lançamento de novos produtos. 

De acordo com a entidade, nos últimos 12 anos, a indústria cos-
mética apresentou um crescimento médio de 10,9%, enquanto o 
PIB total e o mercado em geral cresceram cerca de 2,8%. 

(Extraído de http://www.anhembi.com.br/anhembi/bin/view/Acontece/
AconteceAnhembi1212094016 - Acesso em julho/08)

História dos cosméticos

Do Egito antigo ao século XXI, o consumo de produtos de beleza 
tornou-se rotina em todas as classes sociais. 

3000 a.C. – Os primeiros registros da utilização de cosméticos 
datam do Egito antigo. Os egípcios pintavam os olhos para evi-
tar a contemplação direta do deus Sol. Para tanto, recorriam a 
gordura animal e vegetal, cera de abelhas, mel e leite no preparo 
de cremes para a pele. 

1900 – O século XX inaugura a era da indústria dos cosméticos. 
Em 1910, Helena Rubinstein abre, em Londres, o primeiro salão 
de beleza do mundo. Onze anos depois, em 1921, pela primeira 
vez, o batom é embalado num tubo e vendido em cartucho para 
as consumidoras.

Anos 50 – Políticas de incentivo trazem para o Brasil gigantes do 
porte da americana Avon e da francesa L’Oréal. Essas empresas 
lançam novidades, como a venda direta e produtos para o público 
masculino. A maquiagem básica compunha-se de pó-de-arroz e 
batom.

Anos 70 e 80 – Cores de maquiagem tornam-se variadas ao acom-
panhar os matizes das coleções de alta-costura italiana, francesa 
e inglesa. Os fi ltros solares desembarcam em território brasileiro. 
Aparelhos a laser e os ácidos retinoico e glicólico começam a ser 
empregados no tratamento de rugas e manchas.

Anos 90 – O tempo entre a aplicação do cosmético e o aparecimento 
do efeito prometido na bula diminui de 30 dias para menos de 24 
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horas. Surgem os cosméticos multifuncionais, como batons com 
protetor solar e hidratantes que previnem o envelhecimento. 

Século XXI – Os alfa-hidroxiácidos, utilizados em cremes para 
renovar a pele, tendem a ser substituídos por enzimas, mais efi -
cazes. Outra tendência é a descoberta de novas matérias-primas, 
com várias funções. As pesquisas avançam na direção da mani-
pulação genética para melhorar a estética.

(Extraído de http://epoca.globo.com/edic/20010521/boxsoci4_1a.htm 
- Acesso em julho/08)

Anorexia

Anorexia nervosa é um distúrbio alimentar resultado da pre-
ocupação exagerada com o peso corporal, que pode provocar 
problemas psiquiátricos graves. A pessoa se olha no espelho e, 
embora extremamente magra, se vê obesa. Com medo de engordar, 
exagera na atividade física, jejua, jejua, vomita, toma laxantes 
e diuréticos. 

É um transtorno que se manifesta principalmente em mulheres 
jovens, embora sua incidência esteja aumentando também em 
homens. Às vezes, os pacientes anoréxicos chegam rapidamente 
à caquexia, um grau extremo da desnutrição. O índice de morta-
lidade atinge entre 15% e 20% dos casos.

Causas – Diversos fatores favorecem o aparecimento da doença: 
predisposição genética, o conceito atual de moda que determi-
na a magreza absoluta como símbolo de beleza e elegância, a 
pressão da família e do grupo social e a existência de alterações 
neuroquímicas cerebrais, especialmente nas concentrações de 
serotonina e noradrenalina.

(Extraído de http://drauziovarella.ig.com.br/arquivo/arquivo.asp?doe_id=63 

– Acesso em julho/08)

8. Após a realização do debate, divida a turma em grupos e proponha 
que cada grupo se concentre em um tópico, que deverá ser apre-
sentado por escrito. Lembrando que os tópicos são: Indústria de 
Cosméticos; Cirurgias Plásticas na Adolescência e suas Consequên-
cias; e o Valor da Beleza no Século XXI. Todos os temas podem ser 
trabalhados em conjunto com as disciplinas de Geografi a e História 
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(que vão analisar os aspectos econômicos, históricos e culturais 
das temáticas); de Ciências (que pode participar enfocando os 
processos químicos envolvidos na confecção dos cosméticos) e de 
Sociologia e Filosofia, caso a escola ofereça essas disciplinas (que 
podem contribuir com dados sobre estruturas sociais nos diversos 
países do mundo e mostrando como o homem foi mudando sua 
maneira de pensar a beleza ao longo de sua existência).

9. Estabeleça um prazo para a realização das pesquisas. Fixe 
também um dia para a apresentação por escrito das pesquisas 
realizadas. Os trabalhos escritos podem depois circular por todos 
os grupos.

10. Outro recurso interessante é expor em painéis, no pátio da es-
cola, os trabalhos confeccionados pelos estudantes. Nesse caso, 
cada grupo estaria incumbido de apresentar aos visitantes os 
resultados de suas pesquisas.
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