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RESUMO: A área da estética, cosmética e embelezamento é significativa no contexto 

brasileiro. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo. O curso de 

Tecnologia em Estética e Cosmética foi criado com o intuito de atender uma demanda de 

mercado, prerrogativa dos cursos tecnólogos. Atualmente, o curso é amplamente oferecido 

em todo o território nacional, majoritariamente no Ensino Superior privado. O curso se 

encaixa no eixo Ambiente e Saúde, segundo o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia. O curso tecnólogo apresenta determinadas especificidades no que se refere ao 

objetivo, currículo, docentes e discentes. Em relação ao curso superior de Tecnologia em 

Estética e Cosmética, verificou-se um corpo docente interdisciplinar, currículo que abarca 

os conceitos de ética e estética, imagem pessoal, saúde, educação e pesquisa, gestão e 

relações humanas. Constatou-se que o curso é articulado com a ciência, técnica e tecnologia.  

Considerando este contexto, buscou-se conhecer e compreender as dimensões da construção 

das identidades acadêmicas de docentes de um Curso Superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética de uma Universidade localizada em Santa Catarina, na região Sul do Brasil, a 

partir de entrevistas biográficas sobre as suas trajetórias acadêmicas e profissionais. As 

entrevistas focalizaram as dimensões: formação acadêmica, percurso profissional e questões 

específicas do curso. Realizaram-se cinco entrevistas. Verificou-se que as identidades 

acadêmicas dos/as docentes do curso se constroem e se manifestam a partir dos fatores: 

família, contexto histórico, sociedade, professores/as, alunos/as, campo científico, área 

científica, instituição, conhecimento, ensino, cursos, formação, condições de trabalho, 

prática profissional, demandas de mercado, com ênfase nas atividades de extensão, no 

compartilhamento de experiências e mercado de trabalho. Verificou-se que os/as docentes 

são profissionais conectados com o mercado e costumam atuar profissionalmente na área de 

sua formação inicial paralelamente à docência e buscam compartilhar as experiências 

profissionais com os/as discentes.  

PALAVRAS-CHAVE: Estética, cosmética, tecnólogo, docência, identidade acadêmica. 

RÉSUMÉ : Le domaine de l'esthétique, des cosmétiques et de l'embellissement est très 

important dans le contexte brésilien. Le Brésil est le troisième consommateur de cosmétiques 

au monde. Le cours de technologie esthétique et cosmétique est créé afin de répondre à la 

demande du marché, ce qui est la prérogative des cours technologiques. Actuellement, le 

cours est largement proposé sur tout le territoire national, principalement dans 

l'Enseignement Supérieur privé. Le cours s'inscrit dans l'axe Environnement et Santé, selon 

le Catalogue National des Cours de Technologie. Le cours de technologue présente certaines 

spécificités en ce qui concerne l'objectif, le programme, les enseignants et les étudiants. En 

ce qui concerne le Cours d'enseignement Supérieur en Technologie en Esthétique et 

Cosmétique, on a identifié un ensemble d’enseignants interdisciplinaire, un programme qui 

englobe les concepts d'éthique et d'esthétique, d'image personnelle, de santé, d'éducation et 

de recherche, de gestion et de relations humaines. Il a été constaté que le cours est lié à la 

science, à la technique et à la technologie. Par rapport à ce contexte, nous avons cherché à 

connaître et à comprendre les dimensions de la construction des identités académiques des 

enseignants d'un Cours Supérieur de Technologie en Esthétique et Cosmétique dans une 

Université située à Santa Catarina, dans le sud du Brésil, à partir d'entretiens biographiques 

sur leurs trajectoires académiques et professionnelles. Les entretiens ont porté sur les 

dimensions : formation académique; parcours professionnel et problématiques spécifiques 

du cours. Cinq entretiens ont été menés. Il a été constaté que les identités académiques des 

enseignants du cours sont construites et se manifestent à partir des facteurs : famille, contexte 

historique, société, enseignants, étudiants, domaine scientifique, institution, savoirs, 

enseignement, cours, formation, conditions de travail, extension, pratique professionnelle, 
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partage d'expériences, marché du travail et demandes du marché, avec un accent sur les 

activités d’extension, le partage d'expériences et le marché du travail. Il a été constaté que 

les enseignants sont des professionnels connectés avec le marché et ont tendance à travailler 

professionnellement dans le domaine de leur formation initiale en parallèle avec 

l'enseignement et qu’ils cherchent à partager leurs expériences professionnelles avec les 

étudiants. 

MOTS CLÉS : Esthétique, cosmétique, technologue, enseignement, identité académique. 

ABSTRACT: The area of aesthetics, cosmetics and beautification is significant in the 

Brazilian context. Brazil is the third largest consumer of cosmetics in the world. The 

Aesthetics and Cosmetics Technology course is created to meet market demand, which is 

the prerogative of technological courses. Currently the course is widely offered throughout 

the national territory, mostly in private higher education. The course fits into the 

Environment and Health axis, according to the National Catalog of Higher Technology 

Courses. The technologist course presents certain specificities regarding the objective, 

curriculum, teachers, and students. In relation to the higher education course in Technology 

in Aesthetics and Cosmetics, there was an interdisciplinary faculty, curriculum that 

encompasses the concepts of ethics and aesthetics, personal image, health, education and 

research, management, and human relations. It was found that the course is linked to science, 

skills, and technology. Considering this context, we sought to know and understand the 

dimensions of the construction of academic identities of teachers of a Higher Course in 

Technology in Aesthetics and Cosmetics at a University located in Santa Catarina, in the 

South of Brazil, based on biographical interviews about their academic and professional 

trajectories. The interviews focused on the following dimensions: academic training; 

professional path and specific course issues. Five interviews were conducted. It was found 

that the academic identities of the teachers of the course are constructed and manifested from 

the factors: family, historical context, society, teachers, students, scientific field, scientific 

area, institution, knowledge, teaching, courses, training, working conditions, extension, 

professional practice, experience sharing, labor market and market demands, with an 

emphasis on extension activities, sharing experience and the labor market. It was found that 

the teachers are professionals connected with the market and tend to work professionally in 

their initial training in parallel with teaching and seek to share their professional experiences 

with students. 

KEYWORDS: Aesthetics, cosmetics, technologist, teaching, academic identity. 
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1 Introdução 

No cenário contemporâneo brasileiro, há cursos de graduação de nível superior 

tecnológico em diversas áreas de estudo. Os cursos da área da beleza e estética, até o início 

do século XXI, eram propriamente técnicos de nível médio, mas atualmente existem os 

cursos superiores na categoria tecnológico e bacharelado. A oferta destes cursos abrange 

todo o território nacional. A oferta de cursos superiores de Tecnologia em Estética e 

Cosmética em atividade atualmente no Brasil corresponde a 390 cursos privados presenciais, 

359 cursos privados a distância e 3 cursos públicos presenciais (MEC, 2020a; MEC, 2020b). 

Na região Sul do Brasil, a oferta é de 75 cursos presenciais privados, 69 cursos a 

distância privados e 1 curso presencial público. Nomeadamente no Estado de Santa Catarina, 

campo empírico deste estudo, localizado na região Sul do Brasil, a oferta é de 17 cursos 

presenciais privados e 25 cursos a distância privados, totalizando uma oferta de 36 cursos 

superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética. A região Sudeste lidera a oferta destes 

cursos no país com 160 cursos presenciais privados e 83 cursos a distância privados. A 

disponibilização do curso na modalidade a distância amplia a sua abrangência, sendo 

ofertado até mesmo em regiões onde não há o curso presencial (MEC, 2020a; MEC, 2020b). 

Estes dados referentes ao curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 

explicitam o avanço desta área no cenário brasileiro. Deste modo, considerando que um dos 

critérios para o planejamento e a organização dos cursos superiores de tecnologia visa “o 

atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado de trabalho e da sociedade”, conforme 

o Artigo 3º Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002, verificou-se a necessidade e 

a relevância da criação e implementação dos cursos superiores de Tecnologia em Estética e 

Cosmética no Brasil (Brasil, 2002). 

Sendo o curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética relativamente novo 

no contexto educacional brasileiro, nota-se uma carência na produção de conhecimentos 

sobre o curso, especialmente no que se refere às questões educacionais, da pedagogia e do 

ensino. Há um considerável acervo de estudos sobre questões específicas da área, no que 

tange a pesquisa e desenvolvimento de protocolos para tratamentos estéticos faciais e 

corporais, pesquisa e desenvolvimento de produtos e de equipamentos para a área e todas as 

suas vertentes, estudos de caso com pacientes para a análise da eficácia da aplicação destes 
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produtos e equipamentos, verificando-se um espaço ainda pouco explorado no que toca a 

esfera do ensino (Valdameri, 2010). 

Por ser um curso de tecnologia, é uma modalidade de ensino que possui algumas 

especificidades. É um curso de menor duração e voltado ao mercado de trabalho, sem deixar 

de seguir princípios de um curso de nível superior, em que se pretende a superação da 

simples apreensão da técnica. É um curso voltado ao mercado estético, portanto, além das 

disciplinas específicas da área, também apresenta disciplinas transversais a outros cursos, 

caracterizando-se pela interdicisplinaridade e pela presença de um corpo docente 

multidisciplinar. 

Tendo em vista as características e especificidades da área e a multidisciplinaridade 

do corpo docente, desperta-se a curiosidade sobre quem são esses/as professores/as, 

levantando questionamentos como: quais os percursos que os/as levaram à docência, como 

iniciaram a carreira docente, qual o sentimento em relação à docência e como se percebem 

neste meio acadêmico. 

De acordo com Santos (2018), diferentes contextos profissionais em que o/a docente 

está inserido/a podem oportunizar distintas construções identitárias. Sabendo-se que 

professores/as de Ensino Superior frequentemente transitam entre a atividade profissional 

da sua formação inicial e a atividade profissional docente, e que há uma interconexão entre 

estes dois contextos, busca-se compreender quais são as implicações desta relação na 

atividade docente e na (re)construção identitária acadêmica destes/as professores/as. 

Questiona-se também a percepção destes/as professores/as sobre um curso 

tecnológico, tendo em conta as suas características próprias dentro dos cursos de nível 

superior e mais especificamente do curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética. 

Busca-se compreender como se articulam, como interagem e como ocorre o processo de 

construção identitária acadêmica e, consequentemente, como se manifestam estas 

identidades. 

Tendo em conta este cenário, interessa compreender, sob a ótica dos/as próprios/as 

professores/as, as suas motivações, quais os significados que atribuem à profissão e a 

profissionalidade docente e às relações de ensino-aprendizagem. Tais questões ganham 

especial relevância tendo em conta o fato de que a principal exigência para a docência no 
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Ensino Superior são as competências científicas, sem exigências relacionadas à formação 

pedagógica (Veiga, 2014). 

1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral desta pesquisa acadêmica se concentra em: conhecer e compreender 

as dimensões da construção das identidades acadêmicas de docentes de um curso superior 

de Tecnologia em Estética e Cosmética de uma Universidade localizada em Santa Catarina, 

na região Sul do Brasil, a partir de entrevistas biográficas sobre as suas trajetórias 

acadêmicas e profissionais. 

1.1.1 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste estudo buscam: 

I. Compreender as particularidades do curso; 

II. Conhecer o percurso acadêmico e profissional destes/as professores/as, em uma 

abordagem biográfica; 

III. Compreender como foi o início da atividade docente; 

IV. Compreender como as suas experiências profissionais impactam na docência e 

como se articulam com a Estética e Cosmética; 

V. Compreender a percepção dos/as professores/as sobre o Ensino Superior 

tecnológico e a profissionalidade docente neste contexto; 

VI. Compreender a relação destes/as professores/as com a instituição, colegas/as e 

alunos/as; 

VII. Conhecer a unidade curricular ministrada pelos/as professores/as 

entrevistados/as; 

VIII. Compreender a percepção dos/as professores/as sobre a articulação entre as 

dimensões: ensino, pesquisa e extensão; 

IX. Identificar as potencialidades, desafios e aspectos particulares da atividade 

docente neste curso em específico; 

X. Compreender como todos estes aspectos participam da construção da identidade 

acadêmica destes/as professores/as. 
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2 Os cursos superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética no contexto do 

Ensino Superior brasileiro 

O Ensino Superior brasileiro é dicotomizado entre público e privado, composto por 

diferentes tipos instituições e regido pela Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional 

9.394/96. Tanto o Ensino Superior público quanto o Ensino Superior privado oferecem 

cursos superiores de Bacharelado, Licenciatura e Tecnológicos. Nos cursos superiores de 

tecnologia do setor privado de ensino situa-se o foco desta pesquisa, mais especificamente 

nos cursos de Tecnologia em Estética e Cosmética. Ademais, é relevante mencionar que o 

Ensino Superior brasileiro compreende as modalidades de ensino presencial e a distância, 

disponibilizadas pelas instituições de Ensino Superior, com uma crescente abrangência do 

ensino a distância no país. 

Anteriormente à caracterização dos cursos tecnológicos de Estética e Cosmética, é 

relevante apresentar um breve panorama sobre a origem e o percurso histórico do Ensino 

Superior no país. Este panorama permitirá situar a criação dos cursos superiores de 

tecnologia a partir da data em que esta formação é referida em Lei e, assim, compreender o 

seu lugar no cenário educacional e econômico atual e as suas particularidades.  

2.1 Breve panorama sobre o Ensino Superior brasileiro 

A educação superior no Brasil é considerada recente quando comparada aos países 

europeus e até mesmo aos outros países da América do Sul (Dotta, Lopes & Giovanni, 2011; 

Mendonça, 2000). O início da educação brasileira é proveniente da criação dos colégios 

Jesuítas pelos padres da Companhia de Jesus que, como parte da incursão europeia, 

desembarcaram no Brasil após 1540, com objetivos nos âmbitos educacional, de 

catequização dos/as índios/as e de manutenção da fé cristã dos/as colonos/as (Milanesi, 

1998). 

A educação no período histórico do Brasil Colônia (1549-1808) dividia-se entre 

estudos menores e estudos superiores. O primeiro designado aos/as índios/as e aos/as 

colonos/as, focado na alfabetização e o segundo, focado na formação das elites e dos padres, 

com os cursos de Humanidades, Artes e Teologia. Apenas no período do Império (1808-

1889) que as primeiras instituições de Ensino Superior, com cursos de cunho utilitarista 

destinados às profissões liberais, foram criadas em terras brasileiras, motivadas pela 
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mudança da Corte Portuguesa para o Brasil e a necessidade de mão-de-obra qualificada. Até 

então, os/as brasileiros/as viajavam até a Metrópole para se formar. Neste período, as 

instituições de ensino brasileiras configuravam-se como instituições isoladas e associadas à 

educação profissional (Dotta, Lopes & Giovanni, 2011; Mendonça, 2000; Milanesi, 1998). 

No período da Primeira República (1889-1930) duas correntes de pensamento se 

opunham: os positivistas e os liberais, os primeiros contra a criação das Universidades no 

Brasil e os segundos a favor (Milanesi, 1998) e assim, apenas em 1920 foi criada a primeira 

Universidade no Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro (Dotta, Lopes & Giovanni, 2011). 

Este período ainda foi marcado por reformas educacionais, das quais destaca-se a inclusão 

dos exames vestibulares, juntamente com a apresentação do histórico escolar do ensino 

ginasial. Nesse período também instituiu-se a autonomia dos/as diretores/as das instituições 

para definir o número de vagas de alunos/as que poderiam ingressar nos cursos (Milanesi, 

1998). 

Na denominada Era Vargas (1930-1945), verificou-se uma tensão entre dois grupos 

ideológicos, os católicos e os liberais, sobre as questões educacionais no Brasil. O primeiro 

grupo defendia uma educação baseada na moral e nos bons costumes e, aliado ao Estado 

Nacional, objetivava formar um novo homem para uma nova nação. Já o segundo grupo 

idealizava uma educação com o mínimo de intervenção estatal e alicerçada nos conceitos de 

liberdade, igualdade, individualidade, democracia e propriedade (Milanesi, 1998). Neste 

cenário, a partir de um agrupamento de faculdades, nasceu a Universidade de São Paulo. 

Também neste contexto foi promulgado o Decreto 19.851/31 denominado Estatuto do 

Ensino Superior que pretendia padronizar este nível de ensino no país e em 1937, Gustavo 

Capanema, Ministro da Educação, criou a Universidade do Brasil, buscando um modelo de 

Universidade que padronizasse o ensino superior (Mendonça, 2000). 

Nos anos seguintes, marcados pelo apelo populista no país (ao longo dos anos de 

1950-1960), o Ensino Superior passou por um período de intensa expansão. Entre outros 

motivos, este processo foi determinado pela federalização de Universidades estaduais e 

particulares, pela associação de escolas profissionalizantes que assim tornaram-se 

Universidades, pela industrialização crescente no país e pelo o aumento de alunos/as 

matriculados/as no Ensino Superior. Estes fatores encaminharam à criação da Lei de 

Diretrizes e Bases de 1961 (Dotta, Lopes & Giovanni, 2011; Mendonça, 2000).  
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No período da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), a Lei 5.540/68 promoveu uma 

profunda reforma no Ensino Superior com vistas ao mercado de trabalho. Milanesi (1998), 

sobre a referida reforma, salienta que o currículo universitário deveria adequar-se a uma 

formação que “se ajuste as condições locais e às flutuações do mercado de trabalho” (pp. 

60). Esta concepção de formação superior contou com um estímulo, a partir da intervenção 

e influência norte americana, de assessores do USAID (U. S. Agency for International 

Development) no governo brasileiro.  Desta forma, a Lei 5.540/68 privilegiou o setor privado 

de educação superior por meio da valorização da formação profissional. Sob o argumento 

da modernização a formação universitária foi orientada pelos interesses de consumo do 

mercado (Mendonça, 2000; Milanesi, 1998). 

Nos anos 1970 e 1980, no contexto brasileiro, prevaleceu a denominada 

Universidade funcional, predominantemente acedida pela classe média como instrumento de 

ascensão social. O objetivo da Universidade neste período era a rápida formação de 

profissionais qualificados e a inserção destes no mercado de trabalho. Mais precisamente 

nos anos 1980, verificou-se a continuidade da ampliação das instituições privadas de Ensino 

Superior e as parcerias entre Universidade pública e empresas privadas (Dotta, Lopes & 

Giovanni, 2011). 

Na década seguinte, um ponto notavelmente relevante do período encontra-se na 

criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394 em 1996, que 

regulamenta a educação brasileira até a atualidade. Esta Lei dispõe sobre a regulamentação, 

a organização e as finalidades do sistema educacional brasileiro, inclusive dos sistemas de 

Ensino Superior público e privado, abrangendo as modalidades presencial e de ensino a 

distância (EaD ou EAD).   

Dentre as finalidades do Ensino Superior, dispostas pelo Artigo 43 da LDB 

9.394/1996, estão: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; IV - 

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação; V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural 

e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 
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geração; VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 

uma relação de reciprocidade; VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição. VIII - atuar em favor da universalização e do 

aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a 

realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que 

aproximem os dois níveis escolares (Brasil, 1996). 

No final da década de 1990 e início da década de 2000, foram perceptíveis as políticas de 

ampliação do setor privado de Ensino Superior (Dotta, Lopes & Giovanni, 2011). Em 

conjunto com outros aspectos, esse processo deu origem ao modelo da Universidade 

operacional, caracterizada por apresentar “contratos de gestão, avaliada por índices de 

produtividade, projetada para a flexibilidade, estruturada por estratégias e programas de 

eficácia organizacional” (Dotta, Lopes & Giovanni, 2011, pp. 570-571). 

A LDB 9.394/96, associada a outras conjunturas políticas e econômicas, estimulou a 

criação de novos formatos institucionais e ofertas de novos cursos de formação superior, a 

exemplo da modalidade de educação a distância (EaD) e da educação profissional (Dotta, 

Lopes & Giovanni, 2011). Além disso, nos anos 1990, a demanda por vagas nas instituições 

de Ensino Superior sofreu um notório aumento, culminando na necessidade da abertura de 

novas instituições para absorver este contingente e atender o mercado. No âmbito dos 

formatos institucionais: 

Passaram a coexistir as Universidades tradicionalmente conhecidas, que articulavam ensino, 

pesquisa e extensão; os centros universitários, que agregavam instituições sem a obrigação 

de fazer pesquisa sistemática, de manter cursos de pós-graduação e tampouco de oferecer 

cursos em todas as áreas; e um grande e crescente número de faculdades e institutos isolados, 

em geral criados, segundo a lógica de absorção da demanda e em acordo com as necessidades 
imediatas de mercado (Dotta, Lopes & Giovanni, 2011, pp. 571). 

No que se refere aos tipos de formações no sistema de educação superior brasileiro, tanto no 

contexto público quanto privado são oferecidos cursos de: bacharelado – cursos superiores 

de caráter generalista com objetivos de aprender e posteriormente exercer uma profissão 

liberal (Medicina, Direito, Odontologia etc); cursos de licenciatura – cursos de formação 

superior focados na formação de professores (Ciências, Letras etc) e os cursos superiores 

tecnológicos.  

Os cursos superiores de tecnologia direcionam para um aprendizado prático, focado 

em uma área profissional, alicerçando-se na técnica, tecnologia e ciência, sendo um exemplo 

o curso de Tecnologia em Estética e Cosmética (MEC, 2016; Valdameri, 2010), que é o foco 

deste trabalho. Estes cursos orientam-se pelas linhas gerais da LDB 9.394/96 e por uma 
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regulamentação própria para esta formação: a Resolução CNE/CP 3 de 18 de dezembro de 

2002. O Ensino Superior brasileiro ainda dispõe de cursos sequenciais, cursos de extensão, 

cursos de pós-graduação lato sensu (especializações) e stricto sensu (mestrado e doutorado). 

Os tipos de formação apresentadas podem ser ofertadas pelas instituições de Ensino 

Superior na modalidade presencial e/ou na modalidade EaD. No âmbito da EaD, de acordo 

com Vianney et al (2011), no Brasil destacam-se os modelos semipresencial – sendo o mais 

utilizado, 75% das instituições adota este modelo; virtual – utilizado por 14% das 

instituições; tele-educação – utilizado por 7% das instituições e híbrido – utilizado por 3% 

das instituições. O autor esclarece que a abrangência de instituições, partindo de dados de 

2010, que ofertam a EaD configuravam-se em 26 na região Nordeste, 42 no Sudeste, 11 no 

Centro-oeste, 6 no Norte e 28 instituições na região Sul do país.  

De forma geral, a EaD, em processo de expansão contínua, ocupa um lugar de 

destaque no Ensino Superior brasileiro. Para Alonso (2010), a educação superior brasileira 

é majoritariamente privada e a expansão do Ensino Superior é alicerçada pelo fomento ao 

modelo EaD, aumentando o número de vagas e abrangência dos cursos. Passam de uma 

abrangência somente regional, quando presenciais, para uma abrangência de alcance 

nacional, em modelo à distância.  

2.2 O Ensino Superior privado no Brasil  

Como já referido, a expansão do Ensino Superior no Brasil tem no ensino privado 

seu principal alicerce. Para compreender os dados atuais do Ensino Superior privado no país, 

faz-se necessário traçar um panorama sobre a sua trajetória articulada com a sua 

configuração no contexto nacional.  

Sampaio (2010; 2011) elucida que a expansão do Ensino Superior privado no Brasil 

conecta-se com os princípios liberais e livre à iniciativa privada. Entretanto, devendo 

respeitar as normas educacionais referentes à educação brasileira, passando pela autorização 

e avaliação do poder público.  

No Brasil há um sistema de ensino dicotomizado entre público e o privado. O 

primeiro gratuito, composto por instituições federais, estaduais e municipais, e o segundo de 

natureza jurídica privada (Sampaio, 2010; Sampaio, 2011). Segundo Alonso (2010), em 

meados dos anos 2000, as instituições caracterizadas como faculdades, no Ensino Superior 
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privado, eram a maioria das instituições (92%). Atualmente, segundo dados datados de 2017, 

a maior porcentagem passou a ser de instituições caracterizadas como centros universitários 

neste setor (Lima, 2019).  A partir dos dados apresentados em Lima (2019), o setor privado 

de Ensino Superior é composto atualmente por 46,73% de Universidades; 92,97% de 

faculdades e 95,77% de centros universitários, sendo estas porcentagens em relação ao total 

de instituições de Ensino Superior no Brasil.  

O sistema educacional brasileiro é regulado pelo Ministério da Educação, órgão do 

governo federal e regido pela LDB 9.493/96. O MEC demonstra as suas competências nas 

funções de avaliação, de regulação e de supervisão de instituições de ensino públicas e 

privadas. As instituições de Ensino Superior necessitam credenciar-se ao MEC de acordo 

com a sua natureza, classificando-se como faculdade, centro universitário ou Universidade 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 2016). 

As instituições de ensino classificadas como centros universitários e Universidades 

possuem autonomia. Quando se refere aos cursos de pós-graduação da modalidade lato 

sensu, não há a necessidade de autorização pelo MEC nas modalidades presencial e EaD. 

No que toca aos cursos de graduação e pós-graduação ofertados na modalidade EaD, exige-

se um credenciamento específico da instituição para a oferta desta modalidade de ensino 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 2016). 

Desta forma, as instituições de Ensino Superior privadas – faculdades, centros 

universitários e Universidades – podem caracterizar-se, de acordo com o artigo 20 da LDB 

9.493/96, como:  

i. Particulares em sentido estrito - as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado, que exploram comercialmente a atividade educacional, 

e que não se enquadram nas características mencionadas abaixo;  

ii. Comunitárias - as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais, sem fins lucrativos, que incluam na 

sua entidade mantenedora representantes da comunidade;  

iii. Confessionais - as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais 

pessoas jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto 

na categoria anterior;  

iv. Filantrópicas – segmento composto por pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, e que é reconhecida como entidade beneficente de assistência social com 

finalidade de prestação de serviços na área da educação (Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica, 2016, pp. 9-10). 

Partindo desta perspectiva atual do Ensino Superior privado no Brasil, pretende-se elucidar 

o seu processo de alicerçamento e expansão no país, que ocorreu de forma notória a partir 

da Reforma Universitária de 1968. Até então observava-se uma estabilidade equilibrada na 
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relação entre o ensino público e o ensino privado (Sampaio, 2010; Sampaio, 2011). De 

acordo com Martins (2009), a Reforma Universitária de 1968 originou uma contradição no 

Ensino Superior brasileiro. A ideia central da reforma visava o fomento, modernização e 

expansão do Ensino Superior público. Entretanto, o ensino público não conseguiu atender a 

demanda de acesso. Desta forma, houve um estímulo ao Ensino Superior privado propondo 

absorver este contingente, resultando na sua expansão e consequente desequilíbrio entre 

público e privado. 

Martins (2009) acrescenta que a partir da Reforma Universitária de 1968 houve um 

incentivo para a articulação entre as atividades acadêmicas de ensino, de pesquisa e de 

extensão, que estavam em maioria desconectadas nas instituições de Ensino Superior do 

país. Outras das propostas da reforma foram: a institucionalização das carreiras acadêmicas; 

anulação das cátedras vitalícias; adoção do sistema de departamentos e a conexão entre 

ingresso e progressão docente à titulação acadêmica e a criação de uma política nacional de 

pós-graduação. 

Sampaio (2010; 2011) explicita que a formação de nível superior, no contexto da 

referida reforma, passou a ser idealizada pela sociedade como o encaminhador para a 

ascensão social. Desta forma, a iniciativa privada contribuiu para a expansão deste setor de 

ensino. À vista disso, verificou-se um aumento notável de 200 mil para 1,4 milhão de 

matrículas no Ensino Superior no período entre 1960 e 1980, sendo que no setor privado este 

aumento correspondeu a mais de 800%. 

Contudo, Martins (2009) critica alguns resultados da Reforma Universitária de 1968. 

O autor explica que, além dos resultados inovadores para o Ensino Superior brasileiro da 

época, houve um respaldo para a constituição de um Ensino Superior configurado por 

instituições isoladas, focado na profissionalização e na transmissão de conhecimentos, 

portanto, desarticulado da investigação, o que não contribuiria significativamente para a 

formação de um “horizonte intelectual crítico para a análise da sociedade brasileira” (p. 17). 

Sampaio (2011) refere que nos anos 1970 duas orientações nortearam o Ensino 

Superior. No setor privado observou-se a expansão ligada a criação das instituições isoladas, 

uma abundante oferta de cursos e de vagas. A partir de recursos financeiros de iniciativa 

privada, este setor direcionou-se para o atendimento das demandas de mercado, 

apresentando mais dinamicidade do que o setor público.  Já no setor público, verificou-se 
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um investimento em pesquisa e uma estruturação de apoio para a pós-graduação. Todavia, 

este crescimento acelerado do Ensino Superior privado pode ter sido prejudicial para a 

qualidade do serviço oferecido (Sampaio, 2010; Sampaio, 2011; Martins, 2009). A década 

de 1980, também conhecida como década perdida, por evidenciar a crise econômica 

proveniente dos anos da ditadura militar no Brasil, foi um período marcado por altas taxas 

de desemprego e de alta inflação, culminando em uma economia estagnada. A situação se 

refletia no Ensino Superior, pela incidência de altas taxas de analfabetismo no país devido à 

carência da abrangência do ensino fundamental, pelas altas taxas de repetência e também de 

evasão escolar e, consequentemente, na diminuição de alunos/as no ensino médio, limite 

entre a educação básica e a educação superior. Desta forma, durante a década de 1980, houve 

redução na demanda no Ensino Superior privado, apesar deste corresponder a maioria das 

instituições de Ensino Superior no país, com uma porcentagem de 77% (Sampaio, 2010; 

Sampaio, 2011). 

Neste ínterim delineavam-se as políticas econômicas neoliberais, que viriam a refletir 

em todos os setores da sociedade, inclusive na educação de forma geral incluindo a educação 

superior. A educação passou a ser atrelada de forma mais contundente à lógica do mercado. 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) começaram a determinar 

programas para o desenvolvimento de países da América Latina e na África Subsaariana 

(Robertson, 2007). 

Sob as diretrizes do neoliberalismo (Robertson, 2007), a década de 1990 evidenciou 

uma guinada no Ensino Superior privado em contrapartida ao que ocorreu na década 

anterior. As instituições privadas buscaram se enquadrar como Universidades, muitas vezes 

a partir da incorporação de instituições isoladas, para obter autonomia nos processos de 

remanejamento de vagas, criação e eliminação de cursos. Desta forma, o número de 

instituições isoladas começava a diminuir e o de Universidades a crescer. Neste cenário, as 

Universidades demonstravam um objetivo de cativar a clientela com cursos diversos 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 2016). 

À vista disso, um fator relevante da década de 1990 é o Decreto 2.306/97 (orientado 

pelo Decreto 5.773/06), que dispunha sobre as instituições privadas de Ensino Superior 

usufruírem de finalidades lucrativas (Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 2016). 

Sampaio (2011) elucida que as entidades mantenedoras das instituições de Ensino Superior 
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poderiam escolher a categoria civil ou comercial. Assim, as mantenedoras foram 

classificadas em:  

Entidade mantenedora de instituição sem finalidade lucrativa e entidade mantenedora de 

instituição particular, em sentido estrito, com finalidade lucrativa. As últimas, ainda que de 

natureza civil, quando mantidas e administradas por pessoa física ficam submetidas ao 

regime da legislação mercantil no que diz respeito aos encargos fiscais, parafiscais e 

trabalhistas; em outras palavras, passam a responder como entidades comerciais (p. 31). 

Nesta nova configuração, as instituições de Ensino Superior privadas buscaram melhorar 

administrativamente as áreas de gestão, marketing e tecnologias da informação e, 

academicamente, incrementando o quadro docente, produzindo novos cursos, novos 

programas de pós-graduação e novos projetos de extensão (Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica, 2016). Evidenciou-se, portanto, a natureza empresarial da educação 

superior (Mendonça, 2000), marcada pelo desenvolvimento do mercado do Ensino Superior 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 2016). 

Deste modo, pode-se sintetizar a expansão do Ensino Superior privado, nos anos 

1990, pelo enquadramento das instituições de ensino ao modelo universitário; pela 

desconcentração regional; interiorização das instituições e crescente disponibilização de 

novos cursos, que direciona ao conceito de fragmentação de carreiras (Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica, 2016).  

Sampaio (2010; 2011) explica que a fragmentação de carreiras se refere a transição 

de disciplinas ou de habilitações específicas em cursos superiores de graduação. A autora 

coloca que esta estratégia pode ser mais visível nos mercados saturados, notadamente nas 

regiões Sudeste e Sul, e atende às novas demandas de mercado. 

Nos anos 2000, nota-se o investimento de estrangeiros devido ao crescimento 

econômico observado no país. Este crescimento econômico conjugado a um expressivo 

investimento público nos programas de educação superior, resultou na elevação do padrão 

de consumo de brasileiros/as, notoriamente da população da denominada classe C, e no 

impulsionamento do mercado do Ensino Superior. Todavia, atenta-se para a imobilidade nas 

matrículas no Ensino Superior privado observada na primeira metade deste período, 

verificou-se uma notória quantidade de vagas disponíveis que não eram preenchidas 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 2016). 
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O setor privado de Ensino Superior, apesar de majoritário no contexto brasileiro nos 

anos 2000, com 67% das matrículas e 85% das instituições de ensino, passou por este 

momento desafiador. Necessitava manter a sua posição no cenário educacional e intensificar 

a competição em busca da captação de alunos/as dentre as instituições do próprio setor, 

sendo o público-alvo desta captação os/as alunos/as saídos/as do ensino médio (Sampaio, 

2010; Sampaio, 2011). 

Deste modo, as instituições objetivando o alcance do maior número de alunos/as, 

pensou em novos “produtos”, ou seja, novos cursos de graduação e de pós-graduação e 

propiciaram um aumento na oferta de cursos EaD. Dentre os novos cursos, pode-se destacar 

a criação de cursos conectados ao mercado e consumo de luxo, caracterizados pelo apelo 

comercial, como por exemplo: gastronomia, sommelier e moda (Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica, 2016), profissões que não exigiam formação superior para o exercício 

da profissão. Partindo desta lógica, dentre estes novos tipos de cursos, pode-se citar o curso 

superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, por apresentar a sua criação em meados 

dos anos 2000, com a intenção de atender esta demanda de mercado em crescimento no 

cenário brasileiro. 

Segundo Sampaio (2011), este processo de desenvolvimento e expansão no Ensino 

Superior privado, que se refere às mudanças institucionais, mudanças de estatuto e mudanças 

acadêmicas, guiou-se por assessores ou consultores, profissionais que atuam sem vínculo 

empregatício com a instituição de ensino e buscam conectar a cultura acadêmica e com a 

cultura do mercado. Portanto, dialogam com as instituições de ensino privadas (suas 

empregadoras), com instituições de ensino públicas, com os órgãos reguladores e com o 

mercado. 

Outro fator relevante para a expansão do Ensino Superior privado no período dos 

anos 2000 pode ser percebido na 

Capitalização dos grupos empresariais do setor via abertura de capital na bolsa de valores e 

aporte de capital de fundos de investimentos privados nacionais e estrangeiros. A 

capitalização desses grupos foi decisiva para o seu crescimento, que se deu especialmente 

via fusões e aquisições de outras instituições de ensino privadas (Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica, 2016, p. 8). 

Nestas circunstâncias, verificou-se uma ampliação nos números de alunos/as 

matriculados/as em cursos superiores de graduação no setor privado, que passaram de 1,8 

milhões nos anos 2000, chegando a 7,8 milhões de alunos/as no ano de 2014, expondo um 



22 

 

crescimento de 157% (Conselho Administrativo de Defesa Econômica, 2016). Entretanto, 

Sampaio (2011) aponta que, no período de início dos anos 2000, houve uma estagnação na 

quantia de matrículas, evidenciando um crescimento de somente 22%, situação que abarcou 

todo o sistema nos períodos de 2004 a 2008. Como pano de fundo da situação observou-se 

a problemática das vagas ociosas, devido ao fato da disponibilidade de vagas ser maior do 

que a quantidade de candidatos ao ingresso no Ensino Superior. 

Entre os anos de 2000 e 2008, houve um acréscimo de 1.807.219 alunos/as 

matriculados/as no Ensino Superior privado para 3.308.091 de alunos/as. De acordo com 

dados do ano de 2008, na região Norte do Brasil totalizavam-se 186.671 matrículas; na 

região Nordeste 529.154 matrículas; na região Sudeste 2.177.657 matrículas; na região 

Centro-Oeste 322.811 matrículas e na região Sul 322.811 matrículas no setor privado de 

Ensino Superior (Sampaio, 2011). 

Lima (2019) expõe em Números do Ensino Superior Privado no Brasil 2018: ano 

base 2017, a quantidade de instituições de Ensino Superior privadas por região: região Norte 

com 85,45% de instituições; região Nordeste com 87,23%; região Sudeste com 86,08%; 

região Centro-Oeste com 92,08% e a região do campo empírico deste trabalho: região Sul 

com 92,35%. Nota-se que a região Sul do Brasil, constituída pelos Estados do Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, apresenta a maior quantidade de instituições de Ensino 

Superior privadas do país.  

Diniz (2019) complementa que o setor privado de Ensino Superior representa, a partir 

de dados de 2017, 87,91% do total das instituições de Ensino Superior do Brasil. Ainda, 

verifica-se que nestas instituições 71,21% das matrículas realizadas são nos cursos 

presenciais e 90,58% são nos cursos EaD, demonstrando o impacto desta modalidade no 

Ensino Superior privado atualmente, apesar de ser uma modalidade de ensino que chegou 

ao Brasil recentemente, nos anos 2000 (Sampaio, 2011). Segundo Diniz (2019), 94,33% 

dos/as alunos/as formados/as pelo EaD no Brasil provém do setor privado de Ensino 

Superior, sendo que este setor contribui com a maior oferta desta modalidade de ensino em 

relação às instituições públicas, com 96,81%. Em relação especificamente a pós-graduação, 

Sampaio (2011) menciona que o setor privado de Ensino Superior dobrou a oferta de cursos 

de mestrado, apresentando em 2008, 20% dos programas de mestrado. Apesar de um 

crescimento do setor privado em relação as pós-graduações e da expressiva abrangência 

deste setor no país, uma pesquisa realizada pela Clarivate Analytics (2017) para a 
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES), revelou que a produção acadêmica 

relevante no país ainda é predominantemente vinculada às instituições de Ensino Superior 

públicas, em detrimento das instituições de Ensino Superior privadas. Deste modo, infere-se 

que as instituições de Ensino Superior privadas articulam suas atividades acadêmicas 

predominantemente entre o ensino e a extensão, em detrimento da pesquisa acadêmica. 

Sampaio (2011) esclarece que o setor privado de Ensino Superior é o protagonista 

quando se refere a inovação, a busca de novos produtos e novos nichos de mercado. A pós-

graduação é um destes nichos de mercado para o setor privado, com a oferta de 

especializações, MBAs, mestrados e doutorados. Arremata a autora, 

Buscar continuamente alunos e inventar maneiras de mantê-los sempre por perto, oferecendo 

atualizações, novidades e sonhos de pertença num mundo em constante transformação, 
constituem o desafio hoje para o setor privado. Educação contínua e juventude estendida são 

ideias chaves que passam a orientar esse novo ciclo do setor privado. A relação do setor 

privado de Ensino Superior com a demanda de mercado parece estar em consonância com a 

produção just on time do capitalismo contemporâneo (Harvey, 1989) e do deslocamento da 

esfera da produção para a de consumo. Nos setores mais dinâmicos do Ensino Superior 

privado, a oferta de produtos, cada vez mais customizados, parece efetivamente induzir e 

manter de forma contínua a demanda por educação (Sampaio, 2011, p. 39). 

Nesta conjuntura, nota-se atualmente um crescimento dos cursos superiores de tecnologia, 

impulsionado pela proposta de atender as demandas de mercado de forma mais rápida e 

especializada. 

2.3 Panorama histórico dos cursos superiores de tecnologia no Brasil 

Segundo Takahashi e Amorim (2008), a educação profissional teve a sua emergência 

inicialmente nas cidades que se desenvolveram a partir do setor industrial, como por 

exemplo, a cidade de Manchester, na Inglaterra, onde em 1824 foi fundada a Universidade 

de Manchester – Instituto de Ciência e Tecnologia. Outros países também participaram deste 

processo de instituição da educação profissional no mesmo período, como a Espanha e 

Estados Unidos. Após, na França, Alemanha e Argentina. Já no Brasil, os Centros de 

Educação Tecnológica (CEFET), foram implementados em 1978. Esta modalidade 

educacional foi amplamente influenciada no país pelos modelos inglês, francês, alemão e 

estadunidense. Os cursos superiores de curta duração, cursos profissionalizantes, integram o 

Ensino Superior do Brasil desde a década de 1960. O primeiro curso desta categoria surgiu 

na área da Engenharia de Operação, com o objetivo de atender uma demanda do setor 

industrial. O setor necessitava de uma mão de obra especializada que atuasse no intermédio 

entre o/a profissional técnico/a de nível médio e o/a profissional engenheiro/a pleno/a 
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bacharel. Desta forma, criou-se o Curso de Engenharia de Operação, sustentado pela Lei 

4.024/61 e pelo Parecer CFE 60/63, visando a formação de um/a profissional de nível 

superior com ênfase nas atividades práticas do setor (Andrade, 2009). 

Andrade (2009) pontua que durante a implementação dos cursos de Engenharia da 

Operação observou-se uma instabilidade. Delinearam-se os limites de exercício da profissão 

pelos/as profissionais formados/as no curso superior de curta duração e os/as engenheiros/as 

plenos/as. Os/as profissionais com formação plena teriam a responsabilidade de dirigir e 

supervisionar as atividades dos/as profissionais engenheiros/as de operação. 

Faleiros (2018) elucida que a Reforma Universitária de 1968 pretendia expandir os 

cursos de curta duração no país, alicerçando-se em uma política voltada ao desenvolvimento 

tecnológico. Aponta que houve um debate sobre em que tipo de instituição os cursos de curta 

duração seriam ofertados, se nas Universidades ou em instituições próprias para esta 

modalidade de cursos, visto que os/as estudantes poderiam demonstrar maior interesse pelos 

cursos plenos. 

O debate advém da conceitualização dos cursos superiores, sendo o bacharel uma 

formação voltada ao conhecimento científico aprofundado, a um conhecimento global da 

área e por vezes desvinculado das atividades práticas. Enquanto o curso superior de curta 

duração estaria mais articulado com os saberes específicos destas atividades práticas 

(Andrade, 2009). Faleiros (2018) complementa que outros fatores que influenciariam na 

escolha entre o curso bacharel e o curso de curta duração seriam o prestígio de um curso 

pleno e o fato de ainda não haver uma caracterização apropriada destes cursos, que 

diferenciasse claramente as duas carreiras. 

Em 1968 foi sancionada a Lei 5.540/68, que tratava sobre a reforma universitária no 

país e dispunha, dentre outros tópicos, sobre os cursos superiores de curta duração:  

Art. 23. Os cursos profissionais poderão, segundo a área abrangida, apresentar 

modalidades diferentes quanto ao número e à duração, a fim de corresponder às 

condições do mercado de trabalho. 

§1º Serão organizados cursos profissionais de curta duração, destinados a 

proporcionar habilitações intermediárias de grau superior (Brasil, 1968). 

A referida Lei, portanto, reconhece os cursos superiores de curta duração e apresenta uma 

especificidade crucial: a conexão entre o curso e o mercado de trabalho.  

A partir desta reforma pode-se conceber de uma forma mais sólida os traços gerais deste tipo 
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de formação: cursos focados na aplicabilidade prática, de menor duração, com currículos 

mais flexíveis, que buscam atender demandas do setor produtivo e do mercado (Andrade, 

2009). 

Em 1969, a partir do Decreto-Lei 547/69, foi autorizada a oferta dos cursos superiores 

de curta duração nas escolas técnicas federais (instituições públicas). Os cursos ofertados 

foram os de Engenharia da Operação e os de Formação de Tecnólogos, sendo que as duas 

formações pretendiam formar profissionais nas mesmas diretrizes, os/as chamados/as 

técnicos/as intermediários/as. Muitos cursos foram criados neste período, financiados pelo 

acordo MEC-USAID e Fundação Ford (Andrade, 2009). 

Em 1970 criou-se a primeira Faculdade de Tecnologia do Brasil, a Fundação 

Educacional de Bauru, em São Paulo. Ao longo da década mais instituições foram criadas 

com o intuito de oferecer cursos superiores de tecnologia. Neste contexto, instituições 

públicas e instituições privadas disponibilizavam os cursos superiores de curta duração, que 

passaram por uma transição na sua nomenclatura, de Formação de Tecnólogos para Cursos 

Superiores de Tecnologia (CST), e a consequente designação “tecnólogo” para os/as seus/as 

egressos/as (Parecer CFE 1.060/76) (Andrade, 2009). A autora salienta a importância deste 

período para os cursos superiores de tecnologia, visto que foram regulamentadas as 

normativas para a autorização de funcionamento destes cursos, para a emissão dos diplomas 

e para o seu reconhecimento, além da ampliação da oferta de cursos superiores de tecnologia. 

Neste cenário, apesar do progresso para os cursos superiores de tecnologia, observou-

se que os egressos/as, por vezes, vivenciavam preconceitos advindos da sociedade devido 

ao caráter da sua formação, por valorizar mais os cursos de formação plena em detrimento 

dos cursos de tecnologia. Esta dificuldade de reconhecimento nos campos de trabalho 

culminou em um processo de “bacharelização” de algumas profissões. Isto posto, torna-se 

relevante citar que o Instituto de Pesquisa Econômica Social Aplicada (IPEA) sugeriu em 

1968, um Plano Trienal, para orientar os  

Cursos superiores plenos para pessoas “intelectualmente mais dotadas”, na ótica de 

que os engenheiros operacionais seriam responsáveis exclusivamente, pela 

execução de atividades operacionais, excluídas aquelas para as quais se requeresse 
um conhecimento mais aprofundado, posicionamento crítico e interesse científico 

(Andrade, 2009, pp. 28-29). 

À vista destes e outros processos conflituosos no percurso histórico destes cursos, os cursos 

de Engenharia de Produção foram extintos em 1977. Diante do exposto, Andrade (2009) 
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conclui que a instabilidade vivenciada pelos/as egressos/as dos cursos superiores de 

tecnologia pode ter se originado com os/as egressos/as dos cursos de Engenharia de 

Operação, devido a um receio em relação a qualidade dos cursos de tecnologia, quando se 

refere ao tempo de duração do curso, do currículo e das disciplinas ministradas, resultando 

em uma insegurança sobre a qualidade dos/as profissionais formados/as. 

Faleiros (2018) elucida que a educação profissional possui um histórico de mais de 

100 anos e que há uma perspectiva pejorativa atrelada a este tipo de formação, que perdurou 

ao longo dos anos, mesmo com a mudança na nomenclatura. A educação profissional passou 

a chamar-se educação tecnológica na década de 1970. 

Na década seguinte, apesar dos obstáculos enfrentados pelos/as tecnólogos/as, novos 

dispositivos legais foram emitidos objetivando a consolidação da formação no país. O 

Parecer CFE 364/80 e a Resolução 313/86 tratavam, respectivamente, das prerrogativas para 

a livre atuação profissional e da regulamentação da atuação profissional dos/as 

tecnólogos/as, de acordo com a regulamentação da área profissional correspondente 

(Andrade, 2009). 

Deste modo, buscava-se o reconhecimento destes cursos e alguns eventos relevantes 

para a história dos cursos superiores de tecnologia aconteceram no final da década de 1980. 

Em 1987, ocorreu o 1º Encontro Nacional de Educação Tecnológica, na região Sul do Brasil, 

em Curitiba, no Paraná, contando com a presença de professores/as e alunos/as. Também é 

um marco da década a criação do primeiro curso de Hotelaria, no SENAC São Paulo em 

1988, que resultou na oferta de cursos superiores de tecnologia para o setor terciário 

(comércio de bens e prestação de serviços) em outras instituições de ensino do país 

(Andrade, 2009). 

Apesar dos acontecimentos da década anterior, em 1990 verificou-se uma estagnação 

no avanço dos cursos superiores de tecnologia, decorrente, principalmente, da extinção da 

Coordenação Geral de Cursos Superiores de Tecnologia, evidenciando uma omissão do 

MEC em relação a estes cursos por um determinado período (Andrade, 2009). 

Posteriormente o Conselho Nacional de Educação (CNE) assumiria as questões 

administrativas relativas aos cursos superiores de tecnologia e em consequência, novas 

medidas foram tomadas visando a expansão da formação tecnológica, visto que havia pouca 

oferta destes cursos e pouca procura pelos/as brasileiros/as (Andrade, 2009). 
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Na década de 1990, criou-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 

9.394/96, que orienta a educação nacional até os dias atuais. A educação superior e a 

educação profissional fazem parte de LDB 9.394/96. A partir do Decreto 2.208/97, alterado 

pelo Decreto 5.154/04, a educação profissional no Brasil passou a se subdividir em três 

níveis: qualificação profissional e formação inicial e continuada de trabalhadores (cursos 

que não exigem formação prévia); educação técnica de nível médio (exige ensino 

fundamental completo); educação profissional tecnológica de graduação (exige ensino 

médio completo) e de pós-graduação (exige Ensino Superior completo) (Brasil, 1996; Brasil, 

1997; Brasil, 2004). 

Ainda de acordo com o Decreto 5.154/04:  

Art. 2º  A educação profissional observará as seguintes premissas: I - organização, por áreas 

profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica; II - articulação de 

esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia; III - a 

centralidade do trabalho como princípio educativo; e IV - a indissociabilidade entre teoria e 

prática (Brasil, 2004). 

A princípio, existiam no contexto brasileiro as Escolas Técnicas Federais, que a partir de um 

processo de incorporação nos finais da década de 1990, originaram os Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFET). No ano de 1999, existiam cinco CEFET em território 

nacional, um no Estado do Paraná e as demais nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Maranhão e Bahia (Faleiros, 2018).  

Neste contexto, foi autorizada a criação dos Centros de Educação Tecnológica 

(CET), privados, autorizados pelo Decreto 2.406/97 (Brasil, 1997), em regulamentação da 

Lei 8.948/94 (Brasil, 1994). Conforme o Artigo 3º do referido decreto: 

Os Centros de Educação Tecnológica têm como características básicas: I - oferta de educação 

profissional, levando em conta o avanço do conhecimento tecnológico e a incorporação 
crescente de novos métodos e processos de produção e distribuição de bens e serviços; II - 

atuação prioritária na área tecnológica, nos diversos setores da economia; III - conjugação, 

no ensino, da teoria com a prática; IV - integração efetiva da educação profissional aos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, ao trabalho, à ciência e à tecnologia; V - utilização 

compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos diferentes níveis e modalidades 

de ensino; VI - oferta de Ensino Superior tecnológico diferenciado das demais formas de 

Ensino Superior; VII - oferta de formação especializada, levando em consideração as 

tendências do setor produtivo e do desenvolvimento tecnológico; VIII - realização de 

pesquisas aplicadas e prestação de serviços: IX - desenvolvimento da atividade docente 

estruturada, integrando dos diferentes níveis e modalidades de ensino, observada a 

qualificação exigida em cada caso; X - desenvolvimento do processo educacional que 
favoreça, de modo permanente, a transformação do conhecimento em bens e serviços, em 

benefício da sociedade; XI - estrutura organizacional flexível, racional e adequada às suas 

peculiaridades e objetivos; XII - integração das ações educacionais com as expectativas da 

sociedade e as tendências do setor produtivo (Brasil, 1997). 
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Entretanto, para que o primeiro CET fosse inaugurado, foi necessária uma reformulação no 

decreto que autorizou a sua criação. O Decreto 3.741/01 dispunha desta alteração solicitada 

pelo setor privado, prevendo autonomia para a criação e ampliação de vagas conforme as 

instituições públicas. À vista disso, o primeiro credenciamento de um CET no Brasil ocorreu 

somente em 2001 (Andrade, 2009). 

Posteriormente, algumas mudanças ocorreram em relação aos Cursos Superiores de 

Tecnologia (CST) disponibilizados nos CET: primeiramente só poderiam abrir novos CST 

nas mesmas áreas em que já houvessem cursos autorizados no CET em específico; no ano 

de 2002, isto foi alterado, assim os CET poderiam oferecer um novo CST em qualquer área, 

desde que o curso já detivesse reconhecimento no país. O reconhecimento dos cursos 

superiores de tecnologia pode ocorrer de 2 a 3 anos a partir da sua autorização de 

funcionamento. Esta autonomia atribuída aos Centros de Educação Tecnológica contribuiu 

significativamente para a expansão destas instituições privadas e no aumento da oferta de 

CST no país (Andrade, 2009).  

A partir do Parecer CNE/CES 436/01, foram especificadas as novas diretrizes da 

educação profissional, que até meados dos anos 1980 se limitava apenas à apreensão da 

técnica e execução de tarefas de forma padronizada. No entanto, no enquadramento dos 

cursos superiores de tecnologia, o objetivo seria ultrapassar este limite. As novas 

configurações do mundo do trabalho, a internacionalização das relações econômicas e as 

novas demandas influenciaram a educação profissional, que buscou o aperfeiçoamento 

dos/as profissionais tanto na prestação dos serviços e produção de insumos quanto na 

capacidade de gerir as novas e diversas situações de forma mais ágil e acertada (Brasil, 

2001). Assim sendo, 

A educação profissional passou, então, a ser concebida não mais como simples instrumento 

de política assistencialista ou linear ajustamento às demandas do mercado de trabalho, mas, 

sim, como importante estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas 

científicas e tecnológicas da sociedade. Impõe-se a superação do enfoque tradicional da 

formação profissional baseado apenas na preparação para a execução de um determinado 

conjunto de tarefas. A educação profissional requer, além do domínio operacional de um 
determinado fazer, a compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber 

tecnológico, a valorização da cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à 

tomada de decisões (Brasil, 2001, p. 2). 

Em consonância com esta nova perspectiva, em 2002, o Parecer CNE/CP 29, de 12 de 

dezembro, elucidou as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Profissional de Nível Tecnológico: 
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Sendo cursos de graduação, os cursos superiores de tecnologia devem ser estruturados à luz 

das Diretrizes Curriculares Nacionais, a serem aprovadas pelo CNE e homologadas pelo 

MEC, “não se devendo abrir qualquer tipo de exceção”. • Os cursos superiores de tecnologia 

poderão ser ministrados por Universidades, centros universitários, faculdades, faculdades 

integradas, escolas e institutos superiores. “As Universidades e centros universitários, no 

gozo das atribuições de autonomia, podem criá-los livremente, aumentar e diminuir suas 

vagas ou ainda suspendê-las”. • Os cursos superiores de tecnologia poderão ser igualmente 

ministrados por centros de educação tecnológica, tanto públicos quanto privados, com 

diferentes graus de abrangência e de autonomia (Brasil, 2002b, p. 4). 

Complementando, a Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002 instaurou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Organização e o Funcionamento dos Cursos 

Superiores de Tecnologia. Em seu Artigo 1º, a referida resolução elucida que  

A educação profissional de nível tecnológico, integrada às diferentes formas de educação, ao 

trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir aos cidadãos o direito à aquisição de 

competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos 

quais haja utilização de tecnologias (Brasil, 2002a, p. 1). 

No Artigo 2º, a Resolução CNE/CP 3 de 2002 dispõe sobre as bases dos CST, sendo estas: 

I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do 

processo tecnológico, em suas causas e efeitos; II - incentivar a produção e a inovação 

científico-tecnológica, e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho; III - desenvolver 

competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de processos e a 

produção de bens e serviços; IV - propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, 

econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas 

tecnologias; V - promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 

mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em 

cursos de pós-graduação; VI - adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a 
contextualização e a atualização permanente dos cursos e seus currículos; VII - garantir a 

identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da respectiva organização curricular 

(Brasil, 2002a, p. 1). 

Ainda, de acordo com o Artigo 3º da Resolução CNE/CP 3 de 2002, os critérios para a 

elaboração e para organização dos CST devem estar articulados com 

I - o atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado de trabalho e da sociedade; II - a 

conciliação das demandas identificadas com a vocação da instituição de ensino e as suas reais 

condições de viabilização; III - a identificação de perfis profissionais próprios para cada 
curso, em função das demandas e em sintonia com as políticas de promoção do 

desenvolvimento sustentável do País (Brasil, 2002a, p. 1). 

Em sequência, no Artigo 4º da Resolução CNE/CP 3 de 2002, foi consolidado o perfil dos 

CST como cursos superiores de características diferenciadas, ou seja, diferentes dos cursos 

de formação plena – bacharel e licenciatura: “são cursos de graduação, com características 

especiais, obedecerão às diretrizes contidas no Parecer CNE/CES 436/2001 e conduzirão à 

obtenção de diploma de tecnólogo” (Brasil, 2002a, p. 1). 
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A partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), Takahashi e Amorim (2008), evidenciaram que houve uma ampliação 

significativa na oferta de cursos superiores de tecnologia entre os anos de 2000 e 2002. De 

364 cursos em 2002 passou-se para 636 cursos em 2002, constatando um aumento de 74%. 

Em comparação, no mesmo período, as outras modalidades de cursos superiores (bacharel e 

licenciatura) apresentaram um aumento de 36%.  

No ano de 2003, notou-se um aumento no número de CEFET no país, assim como o 

aumento na oferta de cursos e de vagas, totalizando 93,3% de aumento na oferta de cursos 

na rede pública. Entretanto, segundo Takahashi e Amorim (2008), a rede privada apresentava 

a maior quantidade de alunos/as (70,5%) e ficou à frente na oferta de CST, com 70% da 

oferta de cursos. Assim, o setor privado foi o grande responsável pela oferta e expansão da 

formação superior tecnológica. 

Em 2004, um fato relevante foi a mudança de nomenclatura de instituições privadas 

de CET para Faculdade de Tecnologia, passando a fazer parte da estrutura das IES (Andrade, 

2009) e o reconhecimento de 133 CST, além da autorização de funcionamento de 501 CST 

pelo MEC (Takahashi & Amorim, 2008). Já no ano de 2005, ocorreu a transição do CEFET 

do Estado do Paraná, na região Sul, para Universidade Tecnológica do Paraná (Faleiros, 

2018). 

No ano de 2006 passou a vigorar o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia. Este informativo visava normatizar os cursos e proporcionar uma maior 

visibilidade a esta formação. O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia está 

atualmente na sua terceira edição e apresenta 13 eixos de cursos: Ambiente e Saúde – é neste 

seguimento que está localizado o curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética; 

Controle e Processos Industriais; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e 

Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Militar; Produção Alimentícia; 

Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; Segurança; Turismo, 

Hospitalidade e Lazer. Nas edições de 2006 e de 2010 os cursos superiores de Tecnologia 

de Estética e Cosmética ainda não faziam parte do informativo (MEC, 2006; MEC, 2010; 

MEC, 2016). 

Em 2007, pela primeira vez, dois cursos superiores de tecnologia realizaram o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), foram os cursos de Radiologia e de 
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Agroindústria. No ano seguinte, 2008, o ENADE foi realizado por dez diferentes cursos de 

tecnologia. A relevância da realização do ENADE pelos CST se deve ao fato de que a partir 

deste momento, os CST concluíram a sua incorporação ao Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES) (Andrade, 2009). De acordo com o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (2015), o SINAES, atua em três 

frentes: na avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes.  

A partir desta avaliação, os cursos são classificados em conceitos A, B e assim 

sucessivamente. Um ponto importante está no indicador apresentado pelo MEC, que 

demonstrou um aumento de 41% na procura de cursos com conceitos A e B na rede privada, 

e uma diminuição de 18% na procura por cursos com conceitos D e E, entre os anos de 1997 

e 2002. Evidenciando que os/as alunos/as utilizam os conceitos desta avaliação na sua 

escolha pelos cursos superiores nos quais pretendem ingressar (Takahashi & Amorim, 2008). 

Desta forma, se constata a importância da participação dos CST nas avaliações do SINAES, 

pois legitima a relevância e a posição destes cursos no cenário do Ensino Superior brasileiro.  

Em 2008, a partir do Programa de Educação Profissional e Tecnológica, implantado 

pela Lei 11.892/08, as instituições públicas de ensino tecnológico brasileiras, como os 

CEFET, passaram a ser Institutos Federais de Educação (sistema IF) (Brasil, 2008). Somente 

os CEFET’s de Minas Gerais e do Rio de Janeiro não passaram por este processo, almejavam 

transformar-se em Universidade Tecnológica, como o caso do CEFET do Estado do Paraná, 

possivelmente buscando a valorização associada à Universidade tradicional. Até o ano de 

2002 havia 140 escolas técnicas públicas no país. No ano de 2010, abriram mais 214 

instituições e com o sistema IF, até o ano de 2016, totalizavam 644 instituições, o que gerou 

em torno de 600 mil vagas. Este contexto também propiciou a interiorização das instituições 

de ensino profissionalizante (Faleiros, 2018). 

A partir de 2010 pode-se notar uma consolidação dos cursos superiores de tecnologia 

no cenário brasileiro, tanto no setor público quanto no setor privado, sendo o segundo maior 

responsável pela oferta de cursos e de matrículas (cf. Faleiros, 2018, p. 64). O setor privado 

entre os anos de 2010 e 2016 evidenciou em torno de duas vezes mais cursos 

disponibilizados do que o setor público. Em 2010 a oferta de cursos públicos no Brasil era 

de 9.351, enquanto no setor privado este número era de 20.484. No ano de 2016 a oferta de 

cursos do setor público era de 10.542 e no setor privado totalizavam 23.824 cursos. As 

matrículas no setor público no ano de 2010 correspondiam a 1.643.671 e no setor privado 
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correspondiam a 4.764.062. Já em 2016, o número de matrículas no setor público era de 

1.990.078 e no setor privado era de 6.058.623 (Faleiros, 2018). 

Ainda de acordo com a análise de Faleiros (2018), o número de cursos superiores de 

bacharelado, no ano de 2010, era de 16.586; de licenciatura 7.922 e de tecnologia 4.999. Em 

2016, o número de cursos superiores de bacharelado era de 20.182, de licenciatura 7.356 e 

os cursos tecnológicos totalizando 6.828. Estes números evidenciam que há uma preferência 

pelos cursos de bacharelado, apesar da expansão dos cursos superiores de tecnologia. 

O mesmo autor expõe os dados relativos ao número de matrículas nos cursos 

superiores de tecnologia nos setores público e privado. No ano de 2010, o número de 

matrículas nos CST públicos correspondia a de 115.723, enquanto no setor privado 

correspondia a 665.886. No ano de 2016, o número de matrículas nos CST públicos 

correspondia a 157.000, enquanto no setor privado este número era de 789.229 (Faleiros, 

2018). 

Outro dado demonstrado por Faleiros (2018) enuncia o perfil dos/as estudantes do 

Ensino Superior, no que tange o aspecto etário. Segundo o autor, nos anos de 2000 até 2010 

notou-se uma inserção tardia dos/as jovens no mercado de trabalho, ou seja, a partir da 

permanência por um período maior estudando, para além da formação inicial, buscando 

especializações, mestrado e doutorado. Isto, segundo o autor, advém do aumento do 

incentivo ao Ensino Superior, disponibilidade de bolsas de estudos, financiamentos 

estudantis e programas assistenciais. Para Andrade (2009), a partir de entrevistas realizadas 

nos anos de 2008 e 2009 com dirigentes do Ensino Superior privado, os cursos superiores 

de tecnologia no Brasil foram idealizados para um público de uma faixa etária um pouco 

mais avançada e já inseridos no mercado de trabalho. Contudo, ao longo dos anos verificou-

se recorrentemente a diminuição da idade média dos/as alunos/as nos CST. Ainda de acordo 

com a autora, isto decorre devido a fatores como a saturação na demanda de alunos/as 

adultos/as e a maior visibilidade destes cursos. 

Faleiros (2018) conclui que na sociedade há uma vantagem no mercado de trabalho 

para pessoas com níveis educacionais mais, em detrimento das pessoas com este nível 

educacional mais baixo. Deste modo, a formação superior formal direciona para melhores 

postos no mercado de trabalho, justificando a procura por cursos superiores e o alargamento 

no tempo de estudos antes da inserção no mercado de trabalho. 
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Andrade (2009), através da sua pesquisa intitulada: Cursos Superiores de 

Tecnologia: um estudo da demanda sob a ótica dos estudantes, demonstra que a escolha 

pelo CST ocorre de acordo com: características individuais, percepções, valores e interesses 

particulares; seletividade social presente na escolha profissional; influência externa; 

expectativas de inserção laboral; valor de troca do diploma; os atrativos: custos e duração. 

A autora constatou que dentre os resultados mais relevantes do seu estudo evidencia-se que 

45% dos/as alunos/as escolhe um CST por ser um curso focado em uma área com boas 

chances de emprego; 41% dos/as alunos/as pelo motivo do mercado valorizar o diploma de 

curso superior tecnológico; 34% dos/as alunos/as por ser um curso especializado; 23% por 

ser um curso mais focado em conhecimentos aplicados, por gostar mais da prática; 22% por 

já possuírem experiência na área e estarem em busca do diploma; 20% pela duração do curso 

ser menor e possibilitar uma formação mais rápida, entre outros resultados (cf. Andrade, p. 

89).  

Faleiros (2018) organizou e comparou os dados referentes aos/as egressos/as do 

Ensino Superior público e privado e de tipos de cursos, bacharel, licenciatura e tecnológico, 

que estão inseridos no mercado de trabalho formal. De acordo com dados da Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS) de 2010 a 2015, verificou que 63% de egressos/as de 

bacharelado são provenientes de instituições privadas; 15% de bacharéis egressos/as 

provenientes do Ensino Superior público; 20% são egressos/as do Ensino Superior 

tecnológico de instituições privadas e apenas 2% são egressos/as desta mesma modalidade 

de ensino em instituições públicas. Ao comparar a porcentagem de egressos/as do Ensino 

Superior que estão inseridos no mercado de trabalho formal a partir do recorte de gênero, 

55% são do gênero feminino e 45% do gênero masculino. As mulheres frequentaram, 

predominantemente, os cursos de bacharelado e os homens os cursos tecnológicos (a amostra 

não comparou os/as egressos/as de cursos de licenciatura). Entretanto, na área de Saúde e 

Bem-Estar, o gênero feminino lidera com 213.732 egressas inseridas no mercado de trabalho 

formal, enquanto o gênero masculino com 55.388 de egressos inseridos no mercado de 

trabalho formal (Faleiros, 2018). 

Em um estudo realizado por Carvalhaes e Ribeiro (2019) foi demonstrado que as 

mulheres são maioria no Ensino Superior brasileiro e fazem parte, predominantemente, de 

cursos ligados ao cuidado e ao ensino, enquanto os homens geralmente tendem a ingressar 

em cursos da área de exatas. Para estes autores, a escolha pelos cursos superiores é 
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influenciada por questões sociais, de gênero e raciais. No mesmo sentido, Faleiros (2018) 

afirma que as mulheres atingem níveis escolares mais altos do que os homens, em um 

panorama geral, desde a década de 1990. 

Andrade (2009), sobre os cursos classificados como de curta duração em diversos 

países, dentre eles Brasil, Portugal, Canadá, Chile, Coréia do Sul, França e México, afirma  

“a dificuldade em conferir contornos aos cursos superiores de curta duração diferenciando-

os dos outros cursos superiores, bem como conferir-lhes visibilidade e reconhecimento 

social” (p. 53) e destaca dois aspectos fundamentais para a criação destes cursos nos 

referidos países: 1) a massificação do Ensino Superior e 2) resposta às necessidades 

econômicas. 

Muitos ajustes ocorreram ao longo da história dos cursos superiores tecnológicos. No 

cenário brasileiro contemporâneo, pode-se sintetizar a sua proposta e explicar o seu 

funcionamento atualmente da seguinte forma: 

Os cursos tecnológicos vêm atender a uma demanda do mercado por especialistas dentro de 
uma área de conhecimento, em vez dos generalistas formados pelas outras modalidades de 

Ensino Superior. Os principais atributos da Educação Tecnológica são o foco, a rapidez, a 

inserção no mercado de trabalho e a metodologia. O foco desta modalidade é a formação em 

um campo de trabalho definido, alinhado às necessidades atuais. A rapidez refere-se à oferta 

do curso com uma carga horária menor, de dois ou três anos. Por estarem pautados em 

pesquisas de mercados para sua oferta e funcionamento, visam à rápida inserção do aluno no 

mercado de trabalho de acordo com as tendências do mercado. A metodologia praticada 

abrange técnicas, métodos e estratégias focadas na aprendizagem, no saber e no saber-fazer, 

com propostas didático-pedagógicas voltadas para a prática. Por isso, os cursos tecnológicos 

não constituem cursos permanentes, mas sim cursos que devem ser continuamente revistos, 

redesenhados e reorganizados, para garantir a adequação à mutabilidade das necessidades do 

mercado (...) Os currículos dos CST’s devem ter flexibilidade, interdisciplinaridade, 
contextualização e atualização permanente (Takahashi & Amorim, 2008, pp. 217-218). 

Para Faleiros (2018), as mudanças na legislação contribuíram para a expansão do Ensino 

Superior tecnológico e a maioria dos/as alunos/as do Ensino Superior brasileiro fazem parte 

do Ensino Superior privado. Grande parte das instituições privadas no país conseguiram se 

ajustar de forma satisfatória à formação tecnológica, contudo, há a necessidade de mais 

pesquisas especificamente sobre esta categoria de formação superior (Faleiros, 2018). 

2.4 O curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética no mercado da 

beleza e estética 

2.4.1 O curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 

Os primeiros cursos superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética no Brasil 

datam do início dos anos 2000. Ao longo da sua trajetória ocorreram mudanças e 
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padronizações. Até a unificação, através do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia do ano de 2016, os cursos tecnológicos da área de estética, cosmética, 

embelezamento e imagem pessoal, apresentavam diferentes nomenclaturas e currículos com 

diferentes direcionamentos. Alguns cursos que se voltavam para a área do embelezamento e 

imagem pessoal e outros cursos que se voltavam para a área da saúde. Estes cursos 

permanecem coexistindo, todavia com um delineamento e um limite mais claro que os 

diferencia, apresentando como ponto principal o enquadramento do curso superior de 

Tecnologia em Estética e Cosmética como um curso da área da saúde a partir do referido 

catálogo. 

A partir do ano de 2016 houve, além da padronização de nomenclatura do curso, uma 

forma de padronizar o perfil profissional do/a egresso/a, o objetivo do curso, além das 

questões relativas à infraestrutura mínima para a sua realização. Assim, o curso contou com 

a carga horária mínima exigida de 2000h, o campo de atuação profissional e a associação 

do/a tecnólogo/a em Estética e Cosmética com as ocupações do Cadastro Brasileiro de 

Ocupações (CBO número 3221-30 - Esteticista: Tecnólogo em Estética e Cosmética). 

O objetivo do curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética concentra-se 

em capacitar o/a aluno/a para a execução das seguintes atividades:  

Identifica, seleciona e executa procedimentos estéticos faciais, corporais e capilares, 
utilizando produtos cosméticos, técnicas e equipamentos específicos.  Aplica técnicas de 

visagismo e maquiagem.  Utiliza equipamentos específicos para cada procedimento estético. 

Elabora e aplica programa de avaliação do cliente submetido a procedimentos estéticos. 

Propõe e participa de estudos científicos para o desenvolvimento de novas tecnologias na 

área de tratamentos estéticos inovadores, bem como para a avaliação de novos produtos, 

procedimentos, protocolos e sua aplicabilidade. Planeja, organiza e gerencia empresas da 

área de estética e cosmética. Avalia e elabora parecer técnico em sua área de formação 

(Brasil, 2016). 

O campo de atuação profissional do/a egresso/a se estabelece em agências de modelos, casas 

de repouso, clínicas e centros de estética, empresas de produtos cosméticos, estâncias 

hidrominerais, salões de beleza, institutos de pesquisa e instituições de ensino, mediante 

formação requerida pela legislação vigente. A conclusão do curso superior de Tecnologia 

em Estética e Cosmética possibilita o ingresso em pós-graduação na área da Saúde e Ciências 

Biológicas e outras áreas de estudo (MEC, 2016). 

Segundo dados do MEC, o primeiro curso registrado no Brasil nesta área foi na 

instituição de ensino Unisuam, no Estado do Rio de Janeiro, na região Sudeste, em 2003. Na 

região Sul do Brasil, o pioneiro foi na instituição Ulbra, no Estado do Rio Grande do Sul, 
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também em 2003. Seguido por cursos no Estado de Santa Catarina e no Estado do Paraná. 

Em Santa Catarina, o pioneiro foi o curso da instituição Univali, iniciado em 2005. No 

Estado do Paraná, o pioneiro foi o curso da instituição UTP, iniciado em 2006. As 

instituições citadas possuem em comum pertencerem ao setor privado, evidenciando o 

pioneirismo do setor privado de Ensino Superior quando se refere a criação de cursos novos 

em consonância com as demandas de mercado. 

Em geral, a oferta de cursos superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética 

seguem a lógica do Ensino Superior privado no Brasil, sendo a maioria das ofertas de cursos 

nesta área disponibilizadas em instituições de Ensino Superior privadas neste país.  

Considerando que o campo empírico desta pesquisa se localiza na região Sul do 

Brasil, especificamente no Estado de Santa Catarina, Bastiani, Trevisol e Pegoraro (2018), 

elucidam que a expansão do Ensino Superior neste Estado ocorreu a partir de fundações 

educacionais de direito privado que propiciaram a ampliação do Ensino Superior em Santa 

Catarina.  

No ano de 2015, o total correspondia a 94 instituições no Estado e as instituições 

privadas de Ensino Superior totalizavam 88%. No mesmo ano as matrículas referentes aos 

cursos superiores presenciais totalizavam 72% e já havia uma notável expansão da 

modalidade a distância (Bastiani, Trevisol & Pegoraro, 2018).  

Segundo o MEC, há apenas três cursos de Tecnologia em Estética e Cosmética em 

atividade em instituições públicas no Brasil. Localizam-se na região Sul do Brasil, 

especificamente no Estado do Rio Grande do Sul, no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Farroupilha (IFFar). Este curso está em atividade desde 2019, é o primeiro 

curso público superior de Tecnologia em Estética e Cosmética na região Sul do Brasil e o 

primeiro em uma instituição federal no Brasil. Na região Centro-Oeste encontra-se um curso 

na Universidade Estadual de Goiás, que está em atividade desde 2012. E na região Sudeste, 

encontra-se um curso na Universidade do Estado de Minas Gerais, em atividade desde 2013.  
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Tabela 1 – Cursos Superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética em atividade, por 

regiões do Brasil, por tipo de instituição e modalidade de curso 

 

 

 

Fonte: MEC, 2020a. 

Tabela 2 – Cursos Superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética em atividade na região 

Sul do Brasil, por tipo de instituição e modalidade de curso 

 

 

Fonte: MEC, 2020a.  

O currículo dos cursos superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética apresenta, segundo 

pesquisa realizada por Valdameri (2010), disciplinas que abarcam os conceitos de ética e 

estética, imagem pessoal, saúde, educação e pesquisa, gestão e relações humanas (apresenta-

se o exemplo de um currículo de curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética no 

Apêndice 1). Partindo da análise de projetos pedagógicos e da análise curricular de três 

Universidades localizadas na região Sul do Brasil que ofertam o curso superior de 

Tecnologia Estética e Cosmética, Valdameri (2010) constatou a articulação dos referidos 

conceitos aos saberes científicos, técnicos e tecnológicos nestes cursos, cumprindo com os 

parâmetros solicitados por um curso de nível superior tecnológico. A autora explicita o papel 

dos três pilares que sustentam os cursos superiores tecnológicos: 

A primeira (ciência) elabora e aprofunda os saberes; a segunda (técnica) possibilita 

identifica como e porque aplicar esses saberes com base na ética e estética, e a 

terceira (tecnologia) envolve esse saber com o fazer para cumprir com sabedoria, 

dignidade e apresso suas atividades profissionais (Valdameri, 2010, p. 106). 

Evidenciou-se que os currículos das três IES analisadas apontavam para a área da saúde, 

havendo também a preocupação não somente com a apreensão da técnica, mas com o 

desenvolvimento do relacionamento interpessoal, preceito fundamental da área profissional 

e da atividade de prestação de serviços (Valdameri, 2010). A análise da autora torna-se muito 

relevante ao passo que se nota uma carência na produção acadêmica relacionando a área da 

beleza, estética e cosmética com as questões referentes ao ensino.  
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Tendo em vista que no quadro atual coexistem dois níveis de formação na área da 

estética (técnico e superior) e duas categorias de formação de nível superior (tecnológica e 

bacharelado), realizou-se uma análise comparativa entre as características gerais destes 

cursos e dos perfis de egresso/as destas formações. Esta análise objetivou tornar mais 

evidente o posicionamento da formação superior tecnológica em Estética e Cosmética no 

cenário brasileiro, utilizando-se como exemplo cursos localizados na região Sul. Para este 

efeito, apresenta-se as informações sobre os cursos: Técnico em Estética (formação de nível 

médio), da instituição de ensino SENAC Saúde e Beleza (instituição privada); curso superior 

de Tecnologia em Estética e Cosmética (formação de nível superior), da instituição de ensino 

IFFar (instituição pública); curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética (formação 

de nível superior), da instituição de ensino Univali (instituição privada) e curso superior 

Bacharel em Estética, também da instituição de ensino Univali. As três instituições de ensino 

foram escolhidas por apresentarem relevante e consolidada trajetória no cenário educacional 

brasileiro e por estarem presentes na região Sul do Brasil. Os detalhes referentes aos cursos 

citados estão dispostos no Apêndice 2. 

Cronologicamente, primeiro foram criados no Brasil os cursos técnicos 

profissionalizantes de nível médio na área da estética. Posteriormente, a partir de uma 

necessidade de mercado, de mão-de-obra especializada para suprir as demandas dos/as 

cidadãos/ãs, surgiram respectivamente, os cursos de tecnologia e os cursos de bacharel na 

mesma área. 

O curso de bacharelado em Estética, da instituição UNIVALI, localizado em Santa 

Catarina, conta com 2805 horas de curso, é um curso privado, presencial e disponibilizado 

no período noturno. O curso tecnólogo em Estética e Cosmética, da instituição UNIVALI, 

localizado em Santa Catarina, conta com 2325 horas de curso, é um curso privado, presencial 

e disponibilizado no período noturno. O perfil do egresso dos dois cursos supõe a capacitação 

e habilidades que resultam nas mesmas aptidões, mesmo com a diferença de horas/aula entre 

os cursos. O curso tecnólogo em Estética e Cosmética da instituição IFFar, localizado no 

Rio Grande do Sul, conta com 2240 horas de curso, é um curso público, gratuito, presencial 

e disponibilizado no período noturno. 

Nota-se no perfil de egresso dos cursos superiores citados um direcionamento 

focalizado nos conhecimentos técnicos da área da estética, cosmética e beleza, alicerçados 

na ciência, técnica, inovação e tecnologia. Também referem a conduta ética e formação 
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humanística que se espera dos/as profissionais desta área, propondo que os cursos formem 

profissionais qualificados a partir de uma formação integral. 

Em relação aos cursos técnicos de nível médio, os dois cursos utilizados como 

exemplo contam com 1200 horas de curso. O curso Técnico em Estética, da instituição IFFar, 

é um curso público, gratuito, presencial e oferecido no período noturno. O curso Técnico em 

Estética, da instituição SENAC Saúde e Beleza, localizado em Santa Catarina, é um curso 

privado, presencial e disponibilizado no período matutino. Os perfis do egresso destes cursos 

apresentam diferentes direcionamentos. O curso do IFFar demonstra uma preocupação com 

a formação integral. Ao que indica, pretende formar profissionais que contribuam para a 

melhoria da qualidade de vida da sociedade através da correta aplicação de produtos, 

procedimentos, técnicas e equipamentos. Enquanto o curso do Senac Saúde e Beleza parece 

focar somente no conhecimento técnico e na aplicação deste conhecimento no trabalho, 

fazendo uma breve citação sobre possibilidade destes/as profissionais atuarem em ações 

coletivas e sociais. 

Tradicionalmente a execução de serviços manuais esteve atrelada a apreensão e 

execução da técnica e dentre estes está a prestação de serviços da área da beleza e estética:  

O trabalho em cosmetologia e estética, historicamente foi considerado um trabalho 

não qualificado. Somente após a Academia assumi-lo como formação é que ele 

ganha o status de trabalho qualificado. A questão do trabalho qualificado e não-

qualificado passa pela concepção de que o primeiro exige formação e o segundo 

poderá ou é desenvolvido por qualquer pessoa que se sinta capaz de executá-lo 

(Valdameri, 2010, p. 52). 

No cenário contemporâneo brasileiro, uma formação que abarque uma visão global da área 

profissional, revela-se como exigência do mercado, tanto por parte das empresas quanto 

dos/as consumidores/as. Desta forma, compreende-se a busca pela formação superior na área 

da estética e cosmética e a importância desta formação no nível superior de ensino. 

2.4.2 Panorama do mercado da estética e cosmética e da profissão no Brasil 

e região Sul 

Quando se menciona os termos estética e cosmética, para muitas pessoas, estes 

substantivos automaticamente remetem ao conceito de beleza. O conceito de beleza é 

socialmente construído de acordo com o período histórico e, portanto, influenciado por 

questões econômicas, políticas, sociais e tecnológicas. No período contemporâneo, a ideia 

de beleza está ligada a uma disciplina e investimento em si mesmo/a, quanto mais o corpo 
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se apresentar aparentemente saudável, mais ele é valorizado. O corpo “bem cuidado” aos 

olhos da sociedade pode acarretar ganhos tanto simbólicos quanto ganhos materiais, a partir 

do momento em que esta característica induz à suposição de uma melhor performance e, 

consequentemente, gera uma maior aceitação social (Roling, 2014). Os cuidados com o 

corpo tornam-se relevantes à medida que estão atrelados ao desenvolvimento da autoestima 

e da melhoria da qualidade de vida (Linhares, Branco & Machado, 2011). De acordo com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) (2015), a população 

brasileira deseja cuidar-se interna e externamente, procuram uma boa apresentação pessoal 

e uma imagem saudável. 

Corroborando com estas informações, pesquisas realizadas por Google e REDS 

(2016; 2017a; 2017b) trazem dados sobre o consumo de conteúdos de moda e beleza em um 

contexto mundial e nacional, apresentando indicadores que demonstram um grande interesse 

da população na área de imagem pessoal, estética e cosmética. No cenário contemporâneo, 

este mercado não se limita aos espaços físicos como os salões de beleza e clínicas de estética. 

Desta forma, profissionais autônomos e empresas buscam atuar nas duas frentes. Este 

mercado é muito relevante no mundo digital, tendo em vista que as 52 milhões de pessoas 

buscam neste meio os conteúdos de moda, beleza e estilo de vida (Google & REDS, 2017a).  

A plataforma de vídeos online YouTube recebe 2,9 vezes mais acessos em busca de 

assuntos nesta área que a TV por assinatura e 2,5 vezes mais que as redes sociais (Google & 

REDS, 2017a). Considerando um grupo de 10 pessoas, 4 pessoas acessam a plataforma em 

busca de assuntos relacionados à imagem pessoal, estética e cosmética, precisamente sobre 

conteúdos de moda e vestuário, maquiagem e penteados (Google & REDS, 2017a). 84% 

dos/as consumidores de moda, beleza e estilo de vida no YouTube afirmam que esta 

plataforma oferece conteúdos para todos os tipos de pele e rosto (84%), para todos os tipos 

de cabelo e de penteado (82%), para todos os tipos de corpo (81%), para todos os gêneros e 

orientações sexuais (81%), para todos os estilos de vida (78%) e para todas as condições 

financeiras (77%), demonstrando a importância da plataforma como divulgadora de dados 

indicadores sobre este tema, devido a quantidade de acessos que recebe e por estes acessos 

partirem de diversos públicos (Google & REDS, 2017a). 

Dos/as consumidores/as de conteúdos de imagem pessoal, estética e cosmética na 

plataforma YouTube, 31% identificaram-se como homens e 69% identificaram-se como 

mulheres (Google & REDS, 2017a). Foi constatado que a maioria dos/as consumidores/as 
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de beauty e fashion da plataforma são mulheres na faixa etária entre 18 e 34 anos, 

pertencentes à classe B (58%). Em geral estas mulheres procuram estar sempre atualizadas 

sobre as últimas tendências de moda (65%), valorizam quando as pessoas se referem a elas 

como expert em algum assunto (69%), apreciam dispor de tempo para pesquisar novos 

produtos de beleza antes de comprar (78%), buscam com frequência os produtos mais 

inovadores de moda e beleza (58%) e afirmam que investem o valor que for para se sentirem 

bonitas (52%) (Google & REDS, 2016). Em relação ao conceito de beleza, 85% dos/as 

consumidores/as que acompanham os conteúdos de moda e beleza no YouTube, acreditam 

que a beleza vem “de dentro”, inferindo-se se tratar de um aspecto único de cada pessoa. 

Seguindo essa linha, 54% das mulheres acreditam que beleza significa afirmar a sua 

personalidade e diferença (Google & REDS, 2017b).  

No cenário brasileiro, homens e mulheres buscam conteúdos e serviços nesta área. 

Constatou-se que 76% dos/as brasileiros/as com acesso à internet assistem conteúdos de 

moda, beleza e estilo de vida no YouTube (Google & REDS, 2017a). As mulheres são 

maioria como consumidoras do mercado de imagem pessoal, estética e cosmética, nos 

espaços físicos e digitais. Contudo, o mercado masculino demonstra uma notável expansão 

ao longo dos anos, apresentando produtos, serviços e espaços pensados especificamente para 

este público (SEBRAE, 2015). No que se refere ao público masculino, 85% revelou que se 

importa com a sua imagem pessoal (Google & REDS, 2017a). Os/as consumidores/as 

buscam serviços diversificados e especializados. Procuram por serviços rápidos, como uma 

escovação nos cabelos e esmaltação das unhas, até serviços que dispendem um maior tempo 

de atendimento, como serviços de spa e consultorias de beleza (SEBRAE, 2015). Estas 

informações procuram explicitar a demanda de mercado a ser atendida no país e a 

necessidade de profissionais habilitados para uma prestação de serviços de alta qualidade, 

que apliquem procedimentos seguros, alcançando resultados satisfatórios, respeitando a 

identidade e personalidade do/a cliente. 

O Brasil se evidencia como um país de grande potencial nesta área por ser fonte de 

matérias-primas e de princípios ativos utilizados nas formulações cosméticas, pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias, pela agilidade na parte de regulamentação e registro 

de produtos cosméticos, pelo aumento do consumo destes produtos pelos/as brasileiros/as e 

por compreender a relevância deste setor para a economia do país (Gallas, Vargas & Lenzi, 

2015).  
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Uma busca por cursos superiores na área de imagem pessoal, estética e cosmética em 

outros países, revelou que o Brasil também se destaca por ser vanguarda na criação e oferta 

de cursos superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética, capacitando os/as profissionais 

que irão atuar neste mercado. 

Dados revelados pelo Instituto Euromonitor, referentes ao ano de 2009, 

demonstraram que o Brasil é o país da América Latina que apresenta o valor mais alto de 

investimento em cosméticos por habitante (U$ 116,20 dólares). O Chile estava em segundo 

lugar (U$96,50 dólares), seguido pela Argentina (U$74,90 dólares) (Alma & Costa, 2011). 

Considerando dados da Associação Brasileira de Indústria de Higiene Pessoal e Cosméticos 

(ABIHPEC) (2019), o Brasil ocupa a terceira posição mundial no mercado de cosméticos, 

atrás somente dos Estados Unidos e da China. É o primeiro setor industrial que mais investe 

em publicidade no país.  

No Brasil, em 2018, estavam regularizadas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) um total de 2.794 empresas no setor de higiene pessoal e cosméticos. 

A região Sudeste liderava este mercado com um total de 1.685 empresas. Em segundo lugar 

a Região Sul, com um total de 550 empresas. Em terceiro lugar está a região Nordeste, com 

307 empresas. Em quarto lugar a região Centro-Oeste, com um total de 197 empresas. Em 

quinto lugar a região Norte, com 55 empresas (ABIHPEC, 2019).  

Segundo resultados de uma pesquisa encomendada para a Euromonitor pela Beauty 

Fair, o Brasil apresenta uma grande quantidade de estabelecimentos que oferecem serviços 

na área da beleza e bem-estar para todas as classes sociais. Muitos destes estabelecimentos 

atuam formalmente, como empresas ou profissionais atuantes como 

Microempreendedores/as Individuais (MEI), somando, em 2017, um total de mais de 500 

mil salões de beleza. Entretanto, considerando a alta taxa de informalidade, este valor 

poderia ultrapassar 1,1 milhão, considerando que 48% dos salões de beleza do Brasil atuam 

informalmente. Dos salões formalizados, 83% dos estabelecimentos tinham como foco o 

público feminino. A região Sudeste liderava com mais de 100 mil salões de beleza 

formalizados. Já a região Sul, apresentava 48 mil salões de beleza formalizados. Os dados 

apresentados consideraram os estabelecimentos formalizados e os/as profissionais 

autônomos/as formalizados/as como MEI (Beauty Fair, 2018). 
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 O/A profissional tecnólogo/a em Estética e Cosmética atua como prestador/a de 

serviços no que se refere ao seu posicionamento no setor econômico (Valdameri, 2010). 

Segundo dados obtidos através de matéria divulgada no Jornal Correio Braziliense (2017), 

existiam no Brasil cerca de 80.800 mil profissionais da área da estética, sendo em sua maioria 

mulheres. Este valor foi estimado tendo em conta a alta taxa de informalidade existente e 

carência de indicadores oficiais. 

Dos/as profissionais formalizados/as e classificados/as como MEI, categoria que 

abrange muitos/as profissionais do setor de serviços, dentre as suas atividades econômicas 

mais frequentes a de Cabeleireiro/a está em primeiro lugar. As atividades econômicas mais 

desenvolvidas por mulheres MEI são: tratamentos de beleza, correspondendo a 95,9%, 

serviços domésticos (95,6%) e fabricação de artigos de vestuário (94,8). O nível de 

escolaridade dos/as MEI que concluíram o ensino médio ou técnico era de 47% em 2011 e 

39% em 2019; superior incompleto ou completo 17% em 2011 e 31% em 2019 (SEBRAE, 

2020). Estes dados revelam um aumento no nível de escolaridade superior e possivelmente 

em busca de uma maior especialização por parte destes/as profissionais na sua área de 

atuação profissional.  

De acordo com o SEBRAE (2020), o número de pessoas empregadas formalmente 

em todo o território nacional sob a Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE) número 9602-5/02, correspondente a “Atividades de Estética e Outros Serviços de 

Cuidados com a Beleza” (setor de serviços), é de mulheres. As mulheres correspondem a 

32.886 de empregadas neste setor por ano, apresentando uma massa salarial de 

R$52.165.998,06 reais (aproximadamente $9.231.286,1547 dólares) por ano. O número total 

de homens empregados no setor de serviços sob este mesmo CNAE, corresponde a um total 

de 3.709 total por ano, apresentando uma massa salarial de R$5.560.148,94 reais 

(aproximadamente $983.923,0119 dólares). 

Conectando o recorte econômico ao recorte de gênero e educacional, verifica-se que 

as mulheres empregadas formalmente e cadastradas sob o CNAE 9602-5/02 com ensino 

médio completo correspondem a 23.062 e a uma massa salarial R$33.720.086,03 reais 

(aproximadamente $5.967.100,6955 dólares) por ano e estão em todas as regiões do Brasil, 

mas concentram-se na região Sudeste (SEBRAE, 2020). 
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As mulheres empregadas formalmente e cadastradas sob o CNAE 9602-5/02 com 

Ensino Superior completo correspondem a 6.137 de mulheres a cada ano, apresentando uma 

massa salarial de R$13.568.819,25 (aproximadamente $2.401.135,9494 dólares) ao ano. Há 

registros dessas mulheres em todas as regiões do Brasil, mas concentram-se nas regiões Sul 

e Sudeste (SEBRAE, 2020).  

As mulheres empregadas formalmente e cadastradas sob o CNAE 9602-5/02 com 

mestrado correspondem a 72 de mulheres empregadas a cada ano, movimentando uma massa 

salarial de R$164.511,02 reais (aproximadamente $29.111,8422 dólares). Não há registro 

dessas mulheres em todas as regiões do país. Elas se concentram na região Sudeste, 

principalmente em São Paulo e na região Sul, precisamente no Paraná e Rio Grande do Sul, 

e em menor concentração em locais específicos das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte 

(SEBRAE, 2020).  

As mulheres empregadas formalmente e cadastradas sob o CNAE 9602-5/02 com 

doutorado correspondem a 7 de mulheres empregadas a cada ano, apresentando uma massa 

salarial de R$11.871,29 reais (aproximadamente $2.100,7415 dólares) por ano. Não há 

registro dessas mulheres em todas as regiões do Brasil. Elas se concentram na região 

Sudeste, especificamente em São Paulo e Rio de Janeiro, estão em menor quantidade nas 

regiões Sul, especificamente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul e na região Nordeste, 

especificamente em Pernambuco (SEBRAE, 2020). 

Precisamente na região Sul do Brasil o número de mulheres empregadas formalmente 

no setor serviços sob o CNAE 9602-5/02 no ano de 2009 correspondia a 767 mulheres 

empregadas a cada ano. No ano de 2017 correspondia a 3.870 mulheres empregadas a cada 

ano. O total da massa salarial em 2009 correspondia a R$530.850,00 reais (aproximadamente 

$93.939,1258 dólares) e no ano de 2017 correspondia a R$6.427.624,70 reais 

(aproximadamente $1.137.431,375 dólares) (SEBRAE, 2020). 

Os dados apresentados identificam uma característica contundente da sociedade 

brasileira, nota-se que muitos homens e, majoritariamente, mulheres se interessam por 

consumir produtos e serviços de estética e cosmética, refletindo no crescimento deste setor 

no país, no que se refere ao âmbito econômico e educacional. As mulheres, além de 

consumidoras, também são a maioria como profissionais na área da estética e cosmética. 

Destaca-se a relevância da formação adequada pelos/as profissionais que exercem profissões 
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nesta área e os cursos superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética atendem a esta 

prerrogativa. Para Valdameri (2010, p. 103) “os cursos de graduação nessa área trazem 

novos argumentos (...) atendendo as expectativas desse setor da sociedade”. 

A consolidação da profissão de Esteticista e Cosmetólogo/a, no Brasil, foi marcada 

pela luta para a regulamentação da profissão por professores/as, profissionais da área e 

instituições como a Federação Brasileira de Profissionais Esteticistas (FEBRAPE) (cf. 

Valdameri, 2010, p. 45) e a Associação Nacional de Esteticistas e Cosmetólogos (ANESCO) 

(ANESCO, 2020).  A regulamentação da profissão ocorreu em 2018, através da Lei 13.643 

de 3 de abril de 2018 (BRASIL, 2018) (Anexo 1) e dispõe sobre as delimitações e atribuições 

aos/as profissionais de formação técnica e aos/as profissionais de formação de nível superior 

tecnológica e bacharelado.  

3 Docência e identidades acadêmicas 

3.1 O processo de construção identitária e a identidade acadêmica 

De acordo com Dubar (1997), o processo de construção de identidade se inicia na 

dinâmica da socialização primária, que começa na infância e é compreendida como o 

primeiro momento de um processo contínuo de interação, (re)conhecimento e construção de 

significados, culminando na integração da pessoa à sociedade. 

Posteriormente, ocorre o processo de socialização secundária, envolvendo a 

integração de saberes específicos de um campo e a identidade profissional. A identidade 

pessoal e identidade profissional interagem entre si, em um movimento de dupla transição, 

resultando em ruptura, (re)construção e (re)conhecimento da identidade pessoal pela 

identidade profissional (Dubar, 1997). 

Compreende-se que há três categorias que separam as identidades: a identidade 

pessoal, a identidades sociais e a identidade situada. No âmbito da identidade pessoal estão 

todas as identidades sociais, de forma ordenada e em seu núcleo está o histórico emocional. 

Já as identidades sociais são caracterizadas pela forma como a pessoa participa da/na 

sociedade, se apresenta em vários papéis sociais. E por fim, a identidade situada, que pode 

ser compreendida por ser a identidade social que se sobressai com maior expressão e 

influência em um determinado momento e contexto específico (Lopes, 2007; Santos, 2013). 
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Considerando o conceito de identidade situada, a identidade profissional é uma das 

identidades sociais, que se destaca no contexto profissional. Desta forma, pode-se 

compreender que pelo fato das identidades sociais coexistirem, há sempre influência de 

traços generalizados de uma identidade sobre a outra (Lopes, 2007; Lopes, 2002).  

A identidade profissional subdivide-se em identidade profissional individual e 

identidade profissional coletiva. A identidade profissional individual é uma das identidades 

sociais da pessoa e se refere a própria percepção da pessoa enquanto profissional 

propriamente no contexto profissional. A identidade coletiva refere-se a como esta pessoa 

interpreta e age de acordo com o meio, suas tensões e influências (Dubar, 1997; Lopes, 

2007).  

A interação se faz importante no processo de construção e reconstrução identitária, 

pois é justamente nesta oportunidade que o processo se inicia. Para que a pessoa se 

identifique, há a necessidade desta interação com o meio profissional e com os/as colegas. 

É a partir da comparação com o/a outro/as que se compreende enquanto ser único/a e 

dotado/a de identidade própria, sendo esta identidade fruto de uma construção através de um 

processo, que não se finda, que permite rupturas e se (re)conhecer ao longo da sua trajetória 

profissional (Dubar, 1997).  

Por conseguinte, para compreender o processo de construção da identidade 

acadêmica, deve-se compreender que ela é uma identidade profissional docente, e assim, 

apresenta pontos em comum com a identidade docente e pontos que a caracterizam como 

uma identidade especificamente acadêmica devido as particularidades do trabalho em uma 

instituição de ensino de nível superior (Santos, 2018).  

Sendo assim, é necessário apontar as especificidades relativas a identidade docente, 

que caracterizam-se por: um conjunto de saberes e competências; interação entre trajetória 

biográfica, o contexto social, cultural e institucional e a vivência pessoal do/a professor/a; 

influência de pontos biográficos, históricos e sociais nessa identidade profissional, em um 

processo ativo (Santos, 2018). 

Partindo de uma análise do modelo teórico de Santos (2018), fundamentado em Dotta 

(2011), notou-se que as identidades acadêmicas se configuram, se constroem e se 

reconstroem em um processo dinâmico influenciado por fatores internos e externos, no que 

se refere ao quadro familiar, isso se dá nas relações sociais, nas experiências pessoais e 
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profissionais, passadas e presentes, e no ambiente profissional. Considerando que todos 

esses pontos estão inseridos em uma sociedade, em uma cultura e em um contexto social 

específico. 

Imagem 1 – Fatores que participam da construção identitária acadêmica segundo Santos 

(2018) 

 

Fonte: Santos (2018, p. 227). 

 A docência universitária apresenta aspectos específicos que influenciam nas identidades de 

seus e suas docentes. De acordo com Santos (2018), existem fatores e atividades atreladas 

especificamente ao ambiente universitário, propiciando que a identidade acadêmica se 

diferencie da identidade docente de professores/as de outros níveis de ensino e assim, 

proporcionando características próprias do/a docente universitário/a, delineando o que é ser 

acadêmico/a.  

As especificidades das identidades acadêmicas correspondem a uma interação entre 

professor/a e instituição, em que a Universidade assume um papel que designa o que é ser 

“acadêmico/a”. É sobre fazer parte da academia e da comunidade acadêmica, considerando 

que a área científica e unidade curricular ministrada tem relevância, pois fazem parte da 
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construção de uma identidade epistemológica relacionada ao campo científico ao qual 

estes/as professores/as fazem parte. Também se verificam traços de uma identidade 

organizacional relacionada especificamente ao local de trabalho (Santos, 2018). 

Santos (2013), em seu estudo sobre as identidades acadêmicas de professores do 

Ensino Superior, verificou um outro ponto em comum entre estes/as docentes, a carência de 

tempo para interagirem, dialogarem e trocar experiências entre si e o consequente prejuízo 

na atividade docente devido a este fator. Designou a este fenômeno o nome de “trabalho 

coletivo isolado”, revelando mais uma característica ligada ao professorado do Ensino 

Superior. 

Dotta, Lopes e Giovanni (2011) referem que, apesar das intersecções e delineamentos 

da profissão, os contextos de cada profissional são diversos e há uma dificuldade em 

estabelecer uma padronização destes contextos. Assim sendo, não é imperativo que a mesma 

ocupação profissional padronize os/as seus sujeitos/as, suas experiências e identidades. 

Afirmam as autoras que há uma relação entre o desenvolvimento pessoal em interação com 

os/as outros/as sujeitos/as e com as diretrizes institucionais, que podem se desdobrar em 

diferentes envolvimentos e percursos profissionais, dentro de uma mesma instituição e de 

uma mesma função empregatícia. Dependendo do contexto profissional em que este docente 

está inserido, podem ocorrer diferentes percepções da realidade, diferentes reflexões tanto a 

nível individual quanto a nível de grupo.  

As identidades profissionais promovem-se a partir de interações que os atores sociais 

desenvolvem entre si em determinados contextos. A forma como estes estão organizados, às 

margens de liberdade, autonomia, de coesão interna que existem (ou não) serão influenciadas 

e influenciarão os atores sociais que os habitam.  As formas como os contextos se organizam 

instauram um conjunto de relações de grupos, de poderes e de resultados informais que, ao 

mesmo tempo que origina processos de aprendizagem cultural, resulta de relações cotidianas, 

de formas de agir. Assim, dessas relações podem resultar identidades diferenciadas, ora 
inovadoras, ora reprodutoras de mentalidade e de capacidade de ação estratégica (Dotta, 

Lopes & Giovanni, 2011, p. 576). 

Desta forma, nota-se que a identidade resulta de um processo de socialização que constitui 

as pessoas e delineiam as instituições. É um processo individual e simultaneamente coletivo, 

transversal às esferas da objetividade e da subjetividade, do biográfico e do estrutural, 

atingindo uma estabilidade, mas uma estabilidade provisória, pois permite sempre a 

reconstrução (Dubar, 1997). 

Considerando as especificidades dos cursos superiores de tecnologia dispostas na 

Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002, nota-se a influência das situações 
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externas ao ensino, como a realidade em que a instituição está inserida social e 

economicamente e como isto impacta a instituição e seus/as funcionários/as, incluindo os/as 

professores/as. Considerando que a Universidade precisa se (re)configurar de acordo com o 

mercado de trabalho e suas exigências, fazendo um elo entre o saber, aplicabilidade e 

utilidade (Santos, 2018). 

3.2 Aspectos relativos à docência em cursos superiores de tecnologia no ensino 

privado brasileiro 

3.2.1 Legislação  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, refere sobre a docência 

no Ensino Superior: 

Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, 

no mínimo, trezentas horas. Art. 66. A preparação para o exercício do magistério superior 

far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por Universidade com curso de doutorado em 

área afim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. 

A Resolução CNE/CP 3 de dezembro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, 

sobre a docência refere:  

Art. 12. Para o exercício do magistério nos cursos superiores de tecnologia, o docente deverá 

possuir a formação acadêmica exigida para a docência no nível superior, nos termos do 

Artigo 66 da Lei 9.394 e seu Parágrafo Único. Art. 13. Na ponderação da avaliação da 

qualidade do corpo docente Aas disciplinas da formação profissional, a competência e a 

experiência na área deverão ter equivalência com o requisito acadêmico, em face das 

características desta modalidade de ensino. 

A Lei 13.643/18, que regulamenta a profissão de Cosmetológos/as e Esteticistas, sobre a 

docência superior afirma que somente tecnólogos ou bacharéis podem ministrar aulas.  

Art. 6º Compete ao Esteticista e Cosmetólogo, além das atividades descritas no art. 5º desta 

Lei: II - a direção, a coordenação, a supervisão e o ensino de disciplinas relativas a cursos 

que compreendam estudos com concentração em Estética ou Cosmetologia, desde que 

observadas as Leis e as normas regulamentadoras da atividade docente. 

Como a própria LDB 9.394/96 refere, não se faz obrigatória a necessidade de formação 

pedagógica para o exercício da docência no Ensino Superior. A Resolução CNE/CP 3 de 

dezembro de 2002, referente especificamente aos cursos superiores de tecnologia, enfatiza a 

competência e experiência na área profissional para o exercício da docência, assim como a 

Lei 13.643/18 de regulamentação da profissão, não designa uma obrigatoriedade de 
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formação pedagógica para ministrar disciplinas específicas da estética e cosmética nos 

cursos técnicos e superiores. 

3.2.2 O/A docente e a(s) atividade(s) docente(s) 

Maffessoni (2010), destaca que somente a partir de 1980 começaram as reflexões e 

discussões pertinentes à formação pedagógica dos/as docentes do Ensino Superior. 

Ocasionando uma normativa referente a formação dos/as docentes de nível superior na Lei 

9.394/96, que sugere uma formação propriamente a nível de pós-graduação para docentes 

universitários. Entretanto, observa-se uma brecha na referida Lei, pois pode se considerar 

apto/a à docência universitária, a pessoa com notório saber reconhecido, sem a necessidade 

de diploma. 

Considerando a expressiva quantidade de instituições privadas não universitárias no 

país. Dotta, Lopes e Giovanni (2011) referem que há uma tendência destas instituições 

apresentarem um corpo docente com uma titulação mínima, ou seja, graduação e 

especialização, em detrimento da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado).  

Carmo, Fleck e Santos (2015) realizaram um estudo com professores/as 

universitários/as de Universidades públicas e privadas a fim de compreender a relação 

destes/as docentes com o local de trabalho, considerando a natureza administrativa da 

instituição. Dentre os principais resultados, pode-se destacar que existem diferenças na 

percepção sobre a atividade docente entre professores/as de Universidades públicas e de 

Universidades privadas. Nos dois casos, Carmo, Fleck e Santos (2015), verificaram uma 

relação entre a docência e a transformação do/a aluno/a em profissional, sendo o/a docente 

um/a mediador/a para que isso se concretize. Para os professores/as de instituição pública, a 

formação continuada objetivando uma melhoria na sua atividade profissional é um ponto de 

grande relevância. Os/as docentes de instituições privadas se aproximam das percepções 

dos/as docentes de Universidade pública, mas relatam que não recebem um amparo da 

instituição de ensino para se dedicar ao desenvolvimento de pesquisas e, consequentemente, 

entregar mais à sociedade. 

No que se refere às motivações pela escolha profissional docente, obtiveram-se 

resultados semelhantes e os pontos chave destacados foram: o apreço pela atividade de 

pesquisa e pela atividade de ensino; um convite para lecionar; fatores relacionados ao salário. 

Carmo, Fleck e Santos (2015) destacam que os pontos “convite para lecionar” e “apreço pela 
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atividade de ensino” ocorreram especificamente entre os/as docentes de instituições 

privadas.  

Corroborando com Carmo, Fleck e Santos (2015), Maffessoni (2010) menciona o 

acontecimento de “se tornar professor/a da noite para o dia” (cf. Maffessoni, 2010, p. 62), 

envolvendo muitos/as professores/as do Ensino Superior. Esta situação, possivelmente, 

ocasiona-se pelo “convite para lecionar”, sem ser necessariamente um plano de carreira 

anteriormente planejado pelo/a profissional que torna-se docente no Ensino Superior 

privado. 

Outro ponto de destaque se refere à utilização dos termos “aluno/a” e “profissional”, 

sendo o primeiro comumente utilizado pelos/as docentes de Universidade pública e o 

segundo comumente utilizado pelos/as docentes de Universidade privada. Demonstrando, 

desta forma, uma divergência na percepção entre estes/as docentes sobre os/as seus/as 

alunos/as e sobre o direcionamento das aulas, inferindo-se que os/as docentes da 

Universidade privada tendem a focar mais na capacitação e preparo dos/as discentes 

propriamente para a inserção no mercado de trabalho (Carmo, Fleck & Santos, 2015). 

No que diz respeito à pesquisa acadêmica, os/as professores/as relataram as 

problemáticas envolvidas com essas atividades nas diferentes instituições. Houve 

concordância total de que os/as docentes universitários/as são influenciadores/as da 

atividade de pesquisa. Entretanto, relataram uma certa omissão de interesse por parte do 

corpo discente a estas atividades no período da graduação (Carmo, Fleck & Santos, 2015). 

Constatou-se que na Universidade privada há uma falta de incentivo por parte da 

instituição para a pesquisa acadêmica, relatou-se uma deficiência na infraestrutura e uma 

necessidade de valorização do/a docente em níveis assistenciais e salariais para o 

desenvolvimento desta atividade, o que pode indicar uma discussão pertinente e uma 

problemática a ser melhorada, visto que o Ensino Superior supõe se alicerçar nos pilares 

ensino, pesquisa e extensão. Desta forma, conclui-se que as deficiências que interferem na 

atividade de pesquisa são organizacionais e estruturais, apresentando alguns pontos em 

comum e especificidades de acordo com o tipo de instituição (Carmo, Fleck & Santos, 2015). 

Maffessoni (2010) elenca três pontos que podem influenciar nos saberes docentes de 

professores/as da educação tecnológica de nível superior, são eles: 1) os percursos de 

formação pedagógica dos/as professores/as universitários/as, no que se refere aos aspectos 
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da incorporação ou a falta de incorporação de metodologias de ensino e especificamente da 

pedagogia no processo formativo destes/as docentes; 2) a relação entre profissionalidade e 

saberes docentes; e 3) os desafios contemporâneos à docência na Universidade.  

Somente os/as docentes formados em cursos de graduação da área da educação e das 

licenciaturas, passam por disciplinas de formação pedagógica durante o curso superior. 

Situação que propicia um domínio do saber científico e uma carência de saberes relacionados 

à didática, pedagogia e do processo de ensino e aprendizagem pela maioria dos/as docentes 

do nível superior (Maffessoni, 2010). A autora destaca a relevância da experiência prática 

no mercado de trabalho para os/as professores/as do Ensino Superior tecnológico e a relação 

desta experiência prática com o ensino. Nestes cursos, grande parte dos docentes atuam 

profissionalmente nas suas áreas de formação inicial em paralelo à docência.  

A partir desta característica dos/as docentes do Ensino Superior tecnológico, 

convencionou-se a percepção de que o/a profissional que sabe executar a técnica e as suas 

atividades profissionais no geral, também sabe como ensiná-las. Esta concepção diverge do 

conceito de profissionalidade docente, por supor como dispensável uma formação didático-

pedagógica, própria da atividade docente, que necessita de uma formação continuada, 

qualificação e atualização. Para Maffessoni (2010), a profissionalidade docente se 

caracteriza como um conjunto de saberes específicos da profissão, que determinam o que é 

ser professor/a e como desenvolver a profissão, considerando que está sempre situada em 

contexto histórico, social, econômico e político específicos, sofrendo tensões, influências e 

mudanças a partir da conjuntura em que se encontra, não sendo uma atividade profissional 

neutra nem estagnada. A autora refere ainda que os desafios postos aos/as docentes do 

Ensino Superior, referem-se a diferentes modelos de produção e do trabalho, ocasionando 

uma ressignificação do trabalho, que culmina em uma crise identitária. Concomitantemente 

à crise identitária, há uma crise da profissionalidade docente, ligada à função docente e às 

relações que configuram o processo de ensino e aprendizagem no contexto em que está 

inserido.  

A partir de pesquisa realizada por Carvalho e Souza (2014) com docentes da 

educação profissional tecnológica, a procura por alicerce científico sobre questões didático-

pedagógicas, carece de uma discussão sobre as problemáticas da educação, de forma mais 

ampla e reflexiva. A ausência de uma epistemologia específica da educação profissional 

tecnológica, resulta na ausência de uma pedagogia direcionada para as disciplinas 
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propriamente técnico-científicas. Ainda de acordo com os autores, há professores/as que 

buscam a formação pedagógica para além da sua formação inicial, nos cursos de graduação 

em Pedagogia, entretanto, o curso é direcionado especificamente para o ensino de crianças, 

não englobando disciplinas que contemplem o ensino de adultos/as e a formação do/a 

professor/a. Situação que também ocorre com frequência a nível de pós-graduação na área 

da educação. Atualmente, quando se pensa no papel do/a professor/a em sala de aula, busca-

se um afastamento do tradicionalismo e conservadorismo atrelados à ideia de transmissão 

do saber que propõe o/a professor/a como o/a único/a detentor/a do conhecimento, que 

possui um “dom” para transmiti-lo ao aluno/a. O professor/a, nas palavras de Moreira (2015, 

p. 17), “é aquele que pode – e deve – conduzir a construção de saberes pelo aluno”, 

afastando-se do conceito do/a aluno/a como uma “tábula rasa”, colocando-o/a no centro do 

processo de ensino-aprendizagem, como agente do seu aprendizado, em um processo 

dialógico de mão dupla entre professor/a e aluno/a. 

No entender de Moreira (2015), a formação acadêmica e científica é fundamental, 

mas não é suficiente para o preparo do/a docente do Ensino Superior tecnológico, tornando-

se indispensáveis as vivências práticas.  

Compartilhar informações e experiências dos anos de vivência do professor no mercado sobre 

o qual leciona pode ser de grande ajuda para os alunos, uma vez que os seres individuais 

constroem percursos que reverberam na sociedade e vice-versa (ELIAS, 1994). A teoria, 

quando associada às dificuldades e aos impedimentos que cercam a práxis profissional, pode 

ser muito enriquecida. O aluno do curso tecnólogo pode ver agregada a sua formação um 

diferencial: o apontamento de possíveis questões que surgirão no exercício da profissão, 

trazidos por alguém que vivenciou a situação (...) O professor do curso tecnólogo é, neste 

sentido, uma figura estratégica: ao mesmo tempo em que permite ao aluno acesso às 

informações e às teorias que embasam a prática da profissão, pode orientá-lo para a sua 

otimização – pessoal e mercadológica. O discurso e o fazer, pois, são faces de uma mesma 
moeda. A partir de sua vivência e dos saberes que desenvolveu, o docente pode orientar o 

aluno além da sala de aula (Moreira, 2015). 

Sousa (2019), a partir de pesquisa realizada com tecnólogos-professores, conclui que 

muitos/as ingressaram na profissão sem o necessário preparo para esta atividade.  A autora 

constatou haver professores/as com dificuldades no que se refere à pedagogia. Contudo, 

inferiu a autora, os/as professores/as consideram que a prática também é formadora, que há 

reflexão sobre a ação da prática docente e ajustam a sua prática a partir de feedbacks de 

alunos/as ou apontamentos de outros/as docentes mais experientes; que valorizam os saberes 

das disciplinas e o compromisso com a formação integral do/a aluno/a. Os/as professores/as 

relataram uma dificuldade em conciliar o trabalho e o investimento na própria formação. 

Constatou que a entrada na docência se deu por diversos motivos, circunstanciais e pessoais. 
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Verificou que os/as tecnólogos-professores se motivam a partir da ideia de transformação da 

vida do/a discente e não apresentam indícios de abandonar a docência (Sousa, 2019).  

No âmbito do desenvolvimento profissional, Sousa (2019) verificou que os/as 

professores/as passam por diferentes fases durante a sua trajetória e que essas fases 

influenciam tanto na sua prática docente quanto na construção da identidade profissional 

ligada à docência, sendo elas:  

A pré-formação (fase da escolarização básica na qual adquire informalmente crenças e 

conhecimentos sobre a profissão); a formação inicial (aquisição dos conhecimentos 

profissionais para o exercício da profissão); iniciação (o exercício profissional, no qual se dá 

a transição da condição de aluno para a de professor, compreendendo do ingresso até os cinco 

anos de atuação na carreira); e a formação permanente (após os cinco anos de atuação como 
profissional, compreendendo a participação em atividades planejadas pela instituição ou 

buscadas pelo próprio professor, promovendo um contínuo aprendizado da profissão) (Sousa, 

2019, p. 36). 

A formação interdisciplinar ganha especial atenção nos cursos tecnólogo, incluindo o curso 

superior de Tecnologia em Estética e Cosmética. Moreira e Lopes (2017) afirmam uma 

incontestabilidade da necessidade do pensamento colaborativo entre disciplinas, motivado 

principalmente por um mercado de trabalho que precisa de profissionais capacitados/as para 

transitar em diferentes contextos. 

Desta forma, espera-se que um/a professor/a de um curso superior de tecnologia, seja 

um professor/a atento as demandas do mercado de trabalho, que tenha vivências práticas 

neste mercado, possua uma formação acadêmica preferencialmente ligada a(s) disciplina(s)  

ministra, sendo esta formação no próprio curso no qual leciona ou em área complementar. 

Também torna-se relevante a formação pedagógica, legitimando a profissionalidade 

docente, afastando-se da ideia de “quem sabe fazer, sabe automaticamente ensinar”. Estes 

podem ser alguns dos pontos chave para a compreensão da prática docente e da construção 

da identidade de professores/as de cursos superiores de tecnologia. 

4 Metodologia  

4. 1 Investigar em educação, paradigma investigativo e pesquisa qualitativa 

O investigar nas ciências sociais, e consequentemente, o investigar em educação, 

deparou-se com diversos paradigmas investigativos ao longo da história, que resultou em 

um processo de consolidação das ciências sociais como ciência. Partindo do pressuposto que 

a pesquisa acadêmica, em qualquer área de estudo, emerge de um questionamento por parte 

do investigador, pretende-se responder a esse questionamento produzindo conhecimento. 
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A pesquisa acadêmica sobre a educação e a atividade educacional, de acordo com 

Amado (2014), difere da pesquisa em outras áreas das ciências sociais, a partir do momento 

em que se nota uma especificidade relacionada ao fenômeno educativo. Desta forma, a 

investigação em educação requer uma perspectiva de investigação adequada ao seu 

fenômeno, ao seu propósito, visto que deve ultrapassar “a seara do recolhimento de dados 

pura e simplesmente, mas toma-se como objeto de estudo o fazer e a realidade concreta dos 

sujeitos envolvidos, assumindo-se uma análise crítica desses contextos educacionais” 

(Valdameri, 2010, p. 19). 

De acordo com Pereira (2015), é dentro de um “(...) contexto de diversidade 

sociocultural, ontológica e psicológica, e de relações de força e conflitos de interesse que a 

educação se constitui e que importa compreender” (p. 49). 

A educação, segundo Charlot (2006), pode ser referenciada como uma área de saber 

e uma área de práticas e políticas, que engloba as ciências sociais nas suas diferentes 

vertentes para a produção de conhecimento. É uma área plural, visto que não se fecha em si 

mesma, o que a legitima é justamente a circulação e a integração de conceitos, 

conhecimentos, métodos originários de diferentes instâncias das ciências sociais. Para o 

mesmo autor, a investigação em educação deve ter meios e fins estabelecidos, objetivando 

alcançar um resultado investigativo válido. A investigação em educação não se deve basear 

em opiniões sobre o assunto, mas sim se alicerçar em métodos controlados e dados 

confiáveis para que os resultados sejam científicos. 

O enquadramento deste estudo no âmbito qualitativo torna-se adequado pelo fato de 

que a “Investigação Qualitativa tem atrás de si toda uma visão do mundo, dos sujeitos 

humanos e da ciência, que influencia a escolha e está presente na aplicação de qualquer 

técnica ou procedimento” (Amado, 2014, p. 205). Nesta perspectiva, dentre os paradigmas 

investigativos, o paradigma fenomenológico-interpretativo revela-se condizente à pesquisa, 

visto que procura compreender os/as sujeitos/as no “sentido de explorar as interpretações, 

os sentidos da ação, os sentimentos dos sujeitos e não as variáveis (causas) que possam estar 

na base de seus comportamentos e atitudes” (Amado, 2014, p. 49). Utilizando uma 

abordagem biográfica, busca-se conhecer e compreender a construção das identidades 

acadêmicas dos/as professores/as participantes da pesquisa.  
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4. 2 O campo empírico e participantes 

O campo empírico deste estudo é um curso superior de Tecnologia de Estética e 

Cosmética de uma Universidade privada do Sul do Brasil. O curso em questão apresenta 

uma carga horária total de 2.325 horas, com duração total de seis períodos e está em atividade 

desde 2008. De acordo com o projeto pedagógico do curso, as aulas ocorrem no período 

noturno e é ofertado na modalidade presencial e semipresencial.  

O primeiro contato com o campo empírico realizou-se através de uma análise do 

projeto pedagógico do curso para conhecê-lo, adentrando nas suas especificidades, assim 

como para dispor de uma primeira impressão dos/as seus docentes, através da sua formação 

e das disciplinas que ministram no curso. 

A pesquisa documental refere-se à utilização de “publicações de organismos que definem 

orientações, enuncia, políticas, expõe projetos, prestam contas de realizações (...), até 

documentos pessoais, incluindo o projeto político pedagógico das IES (...) A pesquisa com 

documentos mantém estreita relação com a concepção de pesquisa qualitativa, pois viabiliza 

a construção de críticas textuais quanto à forma e o conteúdo das mensagens (Valdameri, 

2010, p. 166). 

O segundo contato com o campo empírico ocorreu através de entrevista com informante-

chave, sendo relevante, pois a informante atua profissionalmente como coordenadora de um 

curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética. Os/as informantes-chave 

caracterizam-se como “pessoas que pela sua experiência de vida quotidiana, pelas suas 

responsabilidades, estatuto etc., estejam envolvidas ou em contacto muito próximo com o 

problema que se quer estudar” (Amado, 2014, p. 214). 

Este contato com a informante-chave resultou em uma entrevista prévia, que 

objetivou conhecer a perspectiva de um/a profissional inserido/a no âmbito acadêmico do 

Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética. Esta entrevista foi orientada por um 

roteiro baseado na problemática e nos objetivos do projeto de pesquisa elaborado para este 

estudo. Esta entrevista visou compreender o seu percurso acadêmico e profissional, 

evocando memórias sobre as etapas percorridas até o momento atual, elencando pontos que 

colaborassem posteriormente na elaboração do roteiro de entrevista para a recolha de 

informações com os/as docentes participantes da pesquisa. As dimensões focalizadas no 

roteiro desta entrevista prévia foram: percurso de formação inicial, percurso de formação em 

pós-graduação, atuação profissional e a articulação entre as três dimensões – pedagógica, de 

pesquisa e de extensão (Apêndice 3). 
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A escolha dos/as participantes teve por critério serem professores e professoras de 

disciplinas específicas do curso, pois “convém que elas tenham algo em comum, mas 

também algumas experiências próprias e diferenciadas” (Amado, 2014, p. 214). 

Alguns/algumas destes/as participantes lecionam múltiplas disciplinas no curso, por esse 

motivo, o convite aos/às participantes ocorreu focando em uma disciplina apenas, naquela 

que é compreendida como a disciplina principal do/a docente. Consequentemente, procurou-

se abordar nas entrevistas esta disciplina em específico, contudo, eventualmente, os/as 

professores/as citam as outras disciplinas ministradas por eles/as, desta forma, há uma 

influência destas outras experiências docentes nas informações obtidas através entrevistas. 

Isto posto, realizaram-se entrevistas com cinco professores/as, precisamente os/as docentes 

das disciplinas de: estética facial; maquiagem; cosmetologia básica; colorimetria, corte e 

tratamentos capilares e eletroterapia.  

Para obter mais detalhes sobre estes/as participantes, realizou-se concomitante a 

entrevista o preenchimento de um questionário sociodemográfico. O questionário 

possibilitou a caracterização sociodemográfica dos/as professores/as entrevistados/as a partir 

de respostas objetivas. 

4. 3 Processos, procedimentos e fundamentos  

4.3.1. Recolha de dados  

Legitimando os preceitos da pesquisa qualitativa, a recolha das informações realizou-

se por meio de entrevistas, sendo este o método escolhido por considerar-se “(...) um dos 

mais poderosos meios para se chegar ao entendimento dos seres humanos e para a obtenção 

de informações nos mais diversos campos” (Amado, 2014, p. 207). 

Considera-se a entrevista como um método complexo de recolha de informações. Por 

trabalhar com as subjetividades de pessoas, pode haver divergências nas interações, e deve-

se alertar para o fato de que situações imprevisíveis podem ocorrer durante o processo 

(Ferreira, 2014). 

A entrevista, neste estudo, seguiu a abordagem biográfica, escolhida por permitir 

explorar as perspectivas dos/as entrevistados/as sobre os processos sociais que os/as 

envolvem, acessando uma subjetividade que pretende propiciar a compreensão da 

construção das identidades acadêmicas deles/as (Amado, 2014).  
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A abordagem biográfica supõe a valorização do/da profissional a partir da sua 

história de vida, da sua trajetória, considerando que todas as histórias têm valor em si mesma. 

Considera-se eventos particulares e eventos coletivos. Observando-se aspectos 

compartilhados entre histórias que podem ser úteis para o planejamento educativo e para a 

formação dos/as docentes, valorizando a experiência de quem se entrevista (Sancho & 

Hernández, 2011). 

Para Sancho e Hernández (2011), as práticas educativas são balizadas por um 

contexto sócio-político situado e sofrem influências que refletem na prática docente. Obter 

os relatos biográficos destes/as docentes pode ocasionar uma nova percepção sobre a prática 

docente e de como agem e se constituem neste cenário complexo. Os referidos autores 

entendem que podemos aprender com os relatos das trajetórias de vida dos/as profissionais, 

principalmente no que se refere aos/as professores/as e o peso político atrelado a sua 

atividade profissional, compreendendo que a educação não é um espaço neutro e desprovido 

de problematização. 

O roteiro da entrevista organizou-se em três dimensões: formação inicial, percurso 

profissional e questões específicas do curso (Apêndice 4), simultaneamente com um 

questionário sociodemográfico (Apêndice 5).  

Com o questionário sociodemográfico buscou-se respostas objetivas, a fim de obter 

informações que poderiam não emergir durante a entrevista, mas que ainda assim tornar-se-

iam relevantes para a caracterização dos/as participantes. 

Buscando manter o anonimato dos/as participantes e da instituição de ensino, foram 

omitidas quaisquer informações que possam identificá-los/las. Firmou-se o compromisso de 

utilizar as informações recolhidas através das entrevistas exclusivamente para elaboração 

deste trabalho acadêmico, para tanto, disponibilizou-se para todos/as os/as participantes um 

termo de consentimento informado antes da realização das entrevistas (Apêndice 6). 

O processo da recolha dos dados empíricos decorreu na seguinte sequência: 1) 

convite para participar da pesquisa e marcação de local e horário; 2) encontro com o/a 

participante no local e horário previamente combinados; 3) explicação, a partir de um 

panorama geral, dos objetivos da pesquisa e das entrevistas; 4) preenchimento e assinatura 

do termo de consentimento pela pesquisadora e pelo/a participante; 5) preenchimento do 

questionário sociodemográfico pelos/as participantes; 6) realização da entrevista.  
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Previu-se a realização de seis entrevistas, entretanto cumpriram-se cinco. As 

entrevistas, que foram gravadas em áudio, tiveram duração entre 1 hora e 1 hora e 30 

minutos. Posteriormente estas entrevistas foram transcritas na íntegra e, com o apoio do 

software Nvivo, iniciou-se o processo de análise de conteúdo. 

4.3.2 Tratamento dos dados  

A categorização das informações obtidas nas entrevistas realizou-se com o auxílio 

do software Nvivo - programa auxiliar de análise qualitativa de dados. Utilizou-se o referido 

software para elaboração de uma nuvem de palavras com as 100 palavras que aparecem com 

mais frequência nas entrevistas, aceitando palavras derivadas, com um mínimo de 4 letras. 

4.3.3 Análise dos dados 

A leitura flutuante, vertical e transversal teve a intencionalidade de captar 

individualidades e generalizações sobre os/as participantes dentro das dimensões abordadas, 

sendo essa uma característica da análise de conteúdo (Campos, 2004). O método de análise 

de conteúdo objetiva descobrir o(s) sentido(s) de um documento, a partir da hermenêutica, e 

os resultados desta análise buscam ser condizentes com o objetivo da pesquisa (Campos, 

2004). 

Na análise de conteúdo o/a investigador/a se atenta para o sentido objetivo das 

mensagens, mas também para o simbólico, inferindo significados às mensagens, aguçando 

a sua capacidade intuitiva, e buscando se desprender de formalismos exagerados. A análise 

de conteúdo parte de uma perspectiva de frequenciamento. Observa-se a frequência dos 

conteúdos reproduzidos entre os participantes, conteúdos comuns a todos/as e conteúdos que 

não são comuns a todos/as participantes. Busca-se a relevância implícita do conteúdo, desta 

forma, também deve ser considerado um conteúdo emergido durante uma entrevista que não 

se repete nas outras, mas que proporciona uma especial colaboração para o estudo (Campos, 

2004). 

Para a análise de conteúdo deste estudo foram definidas três categorias de análise e 

subcategorias, baseadas e pré-definidas a partir das três dimensões do roteiro de entrevista. 

Contudo, essa predefinição das categorias pode se tornar limitante por não abranger assuntos 

que ocasionalmente podem vir à tona durante a entrevista (Campos, 2004). 
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4.3.4 Sistema categorial  

As categorias de análise foram divididas em três blocos seguindo o padrão 

estabelecido no roteiro de entrevista, sendo o primeiro bloco baseado nas informações sobre 

a formação acadêmica dos/as participantes (Imagem 2). 

A primeira dimensão foi a Formação Acadêmica e objetivou compreender quem 

são os/as professores/a, a partir da perspectiva das suas trajetórias acadêmicas e como as 

trajetórias influenciam nas atividades docentes que exercem.  

Imagem 2 – Categorias de Análise da Dimensão 1: Formação Acadêmica  

 

 

 

A segunda dimensão, intitulada Percurso Profissional (Imagem 3), focalizou o 

percurso profissional dos/as participantes buscando identificar como as experiências dentro 

e fora do ensino impactam na docência, abordou também questões sobre a experiência 

profissional da atividade de docência no Ensino Superior. 
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Imagem 3 – Categorias de Análise da Dimensão 2: Percurso Profissional  

 

A terceira dimensão, Questões Específicas do Curso, focalizou as questões 

específicas do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética (Imagem 4), abordando 

questões sobre a docência no curso, sobre a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e 

como ocorrem as relações na Universidade. 
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Imagem 4 – Categorias de Análise da Dimensão 3: Questões Específicas do Curso  

 

 

5 Análise e discussão dos dados  

5.1 Caracterização dos/as participantes 

 As informações apresentadas no Quadro 1 demonstram características demográficas, 

de formação e também profissionais dos/as professores/as entrevistados/as e da informante-

chave. Os nomes foram substituídos pelas letras, A, B, C, D e E para garantir o anonimato. 
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Quadro 1 – Caracterização acadêmica e profissional informante-chave e professores/as 

participantes 

 

Participantes 
Informante-

chave 
A B C D E 

Idade atual Sem informação 54 59 36 32 35 

Idade que 

entrou na 

formação inicial 

Sem informação 
20 em Artes. 25 
em Farmácia. 

46 25 19 18 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Masculino 

Formação 

inicial 
Administração Artes e Farmácia 

Cosmetologia e 
Estética 

Cosmetologia e 
Estética 

Cosmetologia e 
estética 

Fisioterapia 

Especialização Estética Não se aplica 
Estética 

Corporal e 
Facial 

Estética Clínica Estética Clínica 
Fisioterapia 
Dermato-
Funcional 

Mestrado Administração 
Ciências 

Farmacêuticas 
Educação Não se aplica 

Ciências 
Farmacêuticas 

Não se aplica 

Doutorado 
Administração e 

Turismo 
Ciências 

Farmacêuticas 
Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Experiência 

como docentes 

em outros 

níveis de ensino 

Sem informação Não se aplica 
Sim, nível 
técnico. 

Não se aplica Sim, cursos livres. 
Sim, cursos 

livres, técnico e 

especialização. 

Experiência 

como docente 

do Ensino 

Superior por 

instituição 

Privada Privada Privada Privada Privada Privada 

Tempo de 

docência no 

Ensino 

Superior 

(aproximado) 

Sem informação 16 anos 11 anos 7 anos 9 anos 7 anos 

Disciplina que 

ministra no 

curso de 

Tecnologia em 

Estética e 

Cosmética 

Não se aplica Cosmetologia Estética facial 

Cortes e 

tratamentos 
capilares 

Maquiagem Eletroterapia 

Atua no 

mercado fora 

da docência 

Coordenadora de 

curso 

Não, mas tem 
interesse em 

abrir uma 
startup. 

Já atuou como 
esteticista 
facial. No 

momento 
apenas como 

docente. 

Sim, como 

cabeleireira. 

Sim, como 
maquiadora, 
consultora de 

imagem, designer 
de sobrancelhas e 

micropigmentadora 

Sim, como 

fisioterapeuta 
dermato-

funcional e 
responsável 

técnico de uma 
marca de 

equipamentos de 
eletroterapia. 
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Os/as docentes entrevistados/as possuem formação inicial em graduações e especializações 

ligadas ao curso, considerando os conhecimentos específicos atribuídos à área da beleza, 

estética e cosmética. Sendo que três desses/as docentes possuem formação inicial no próprio 

curso de tecnologia. Observa-se que três de cinco entrevistados/as possui mestrado, sendo 

que duas docentes possuem mestrado em Ciências Farmacêuticas, e uma docente possui 

mestrado em Educação. Uma docente possui doutorado em Ciências Farmacêuticas.  

Três docentes transitam entre níveis de ensino, ou seja, ministram aulas em cursos 

livres profissionalizantes, no nível técnico e na pós-graduação, para além da docência na 

graduação. Infere-se que para isso necessitem de uma capacidade de adequação e adaptação 

das suas aulas e na forma de gerir as atividades docentes, por haver diferenças e 

especificidades em cada nível de ensino referido. No que se refere à docência no Ensino 

Superior, todos/as os/as docentes possuem experiências apenas no ensino privado.  

A maioria dos/as participantes é do sexo feminino. Em relação ao tempo na docência 

superior, o/a docente com menos tempo nessa atividade a desempenha há 7 anos e o/a 

docente com mais tempo tem 16 anos de experiência.  

Como já referido, os/as docentes entrevistados/as foram convidados/as para a 

participação da pesquisa a partir de disciplinas específicas que ministram no curso, sendo 

elas: cosmetologia, corte e tratamentos capilares, estética facial, eletroterapia e maquiagem. 

Apesar de ministrarem outras disciplinas no curso, a ênfase da entrevista deu-se a partir 

destas, por ser a disciplina principal ministrada pelo/a professor/a. 

Em relação ao exercício de atividade profissional além da docência, referindo-se à 

atividade profissional ligada à formação inicial, quatro docentes atuam profissionalmente no 

mercado de trabalho externo à docência. Uma docente atua exclusivamente na docência. 

Entretanto, esta professora demonstrou ter interesse em trabalhar na área de sua formação 

inicial, pois considera que o/a professor/a deve estar conectado de forma mais direta e 

atuante no mercado de trabalho, a fim de uma atualização mais constante e a obtenção de 

informações relevantes que possam ser utilizadas em sala de aula de forma prática. 
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Quadro 2 - Caracterização sociodemográfica dos/as participantes 

 

Média da idade atual dos/as participantes 43,2 anos 

Média da idade de ingresso no Ensino 

Superior 26,6 anos 

Sexo 
4 participantes feminino 

(80%) 

1 participante masculino 

(20%) 

Naturalidade 
Todos/as os/as participantes nasceram em cidades da região 

Sul do Brasil. 

Residência atual 
Todos/as os/as participantes residem em cidades da região 

Sul do Brasil. 

Residência própria 4 possuem  1 não possui 

Principal meio de mobilidade 4 participantes  1 outros 

Estado civil 3 casados (60%) 2 solteiros (40%) 

Escolaridade cônjuge 

2 cônjuges com titulação de pós-graduação.  

1 cônjuge com titulação de graduação. 

Escolaridade mãe 3 ensino fundamental, 1 ensino técnico e 1 pós-graduação. 

Escolaridade pai  3 ensino fundamental, 1 ensino técnico e 1 pós-graduação. 

Escolaridade irmãos/ãs 4 graduação no Ensino Superior, 2 pós-graduação. 

 

A idade média dos/as participantes é de 43,2 anos de idade e estão na docência no Ensino 

Superior há 10 anos (em média). Todos/as os/as participantes são docentes em uma 

Universidade privada na região Sul do Brasil, são nascidos e residem em cidades desta 

região. As cidades de residência atual destes/as participantes são as cidades onde estão 

instaurados os campis da referida Universidade ou cidades próximas. Essas cidades possuem 

em comum um custo de vida relativamente elevado, sendo que todas são localizadas na 

região litorânea.  

A maioria (80%) dos/as participantes possui residência e meio de transporte próprios 

e a maioria também é casada (60%). Os dados demonstram uma possível influência do 

núcleo familiar do/a participante na busca pela formação acadêmica, considerando o nível 

de escolaridade dos pais, mães, irmãos/ãs e cônjuge. Outra possibilidade referente à busca a 

formação inicial seria a maior facilidade de ingressar no Ensino Superior atualmente, 
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havendo mais cursos disponíveis e em diversas regiões, não somente nos grandes centros; 

facilidades de acesso no que se refere ao processo seletivo em Universidades privadas se 

comparado com as Universidades públicas e  a oferta de cursos tecnólogos, específicos para 

a atuação profissional e por ser um curso de menor duração, o que pode atrair muitos/as 

alunos/as, principalmente profissionais que já atuam na área e gostariam de obter uma 

titulação. Duas das docentes entrevistadas pontuam que já trabalhavam na área da estética e 

cosmética, mesmo sem a graduação e uma delas relata que desejou entrar no curso pelo 

reconhecimento profissional no mercado de trabalho. 

5.2 Análise categorial 

5.2.1 Dimensão 1 - Formação Acadêmica  

Esta categoria se refere a escolha profissional dos/as participantes e ao seu percurso 

acadêmico, incluindo a profissão escolhida, o curso de graduação escolhido, cursos de pós-

graduação (especialização, mestrado e doutorado), cursos de formação continuada e cursos 

livres de aperfeiçoamento profissional que o/a docente participou ao longa da sua trajetória. 

Objetivamente, busca-se compreender as motivações para o ingresso no Ensino Superior e 

cursos adjacentes e se o/a docente possui formação pedagógica. 

A partir das informações obtidas através do projeto pedagógico do curso, nota-se que 

se trata de um curso multidisciplinar que conta com professores/as de diversas formações 

acadêmicas, não necessariamente com formação inicial em Estética e Cosmética e pós-

graduações específicas da área (Apêndice 7). Destes/as professores/as 14,28% são 

especialistas, 57,14% são mestres/as e 28,57% são doutores/as e, ainda, 28,57% dedica-se 

integralmente ao trabalho na instituição e 57,14% divide a trajetória profissional entre o 

ensino e outras atividades profissionais fora da docência. 

A partir das respostas da informante-chave, nota-se que há a valorização da formação 

superior tanto a nível de conhecimento quanto a nível financeiro. É descrito pela informante 

que o curso possui característica multidisciplinar. 

A partir das respostas dos/as participantes, nota-se que a escolha profissional e a 

entrada na formação inicial ocorreram a partir de diferentes motivos e situações, conforme 

demonstram os trechos das entrevistas: 

A graduação em Farmácia, ela veio como uma mudança de rota. Eu mergulhei no mundo 

científico da farmácia. Mas eu sabia bem o que eu queria, queria trabalhar com que eu 
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trabalho hoje. Quando eu entrei no mundo da farmácia, especificamente no terceiro período 

na disciplina de cosmetologia, eu vislumbrei que eu poderia aliar o meu espírito científico, a 

minha vontade de produzir algo que fosse palpável, material que pudesse trazer para as 

pessoas algum tipo de bem-estar com a minha visão de desenvolvimento criativo. E isso o 

produto cosmético, para mim, consegue dar conta. (Professora A.) 

Eu comecei em 1993. Me encantei pela estética através de uma amiga que fez o curso e 

começou a trabalhar e ela falava daquilo com tanta paixão que foi me encantando. Eu era de 

outra área totalmente diferente e decidi morar 4 meses numa cidade a 550 km da minha cidade 

para fazer um curso que tivesse um reconhecimento. O Senac na época era uma das melhores 

escolas na área da estética, tinha cursos técnicos, cursos de curta duração, cursos rápidos, 

mas é o que era muito bem aceito em todo país. De lá para cá nunca mais parei. Sempre atuei, 

comecei simples na minha casa e dali em diante eu sempre tive muitos clientes. Eu fiz o curso 

técnico e a gente nunca mais para de estudar, de fazer novos cursos, até chegar na graduação. 

(Professora B.) 

Eu vi um outdoor da Cosmetologia e Estética e pensei que gostaria de ter uma formação na 

área da beleza porque eu nunca me vi fora da minha área. O profissional, ele é visto com 

outros olhos, entre um que tem técnico e outro que tem tecnólogo, um Ensino Superior é 

melhor. (Professora C.) 

Antes da graduação, eu já fazia atendimento de sobrancelhas, mas não era visto como um 

trabalho. Eu sempre desejei ser arquiteta. Só que no momento a nota ficou bastante alta. 

Então eu fui escolhendo... Escolhi nutrição, psicologia... Dentre essas opções, apareceu o 

curso de Cosmetologia e Estética, eu nunca tinha ouvido, até porque era em 2006, era muito 

recente a área de graduação na estética. Eu me identificava um pouco com essa área, então 

também coloquei como opção. Eu sempre desejei ter uma profissão que fosse de acordo com 

as minhas habilidades práticas. O que me fascina muito na área da beleza é a transformação 

ou a harmonização, o design estético que trabalha com todas as ferramentas da linguagem 
visual. Sempre gostei de harmonizar beleza e foi isso que contribuiu para minha na entrada 

do curso de estética. (Professora D.) 

Eu sou fisioterapeuta. Não era muito a minha vontade. Meu pai queria que eu fizesse 

medicina, eu até achava interessante, mas eu tenho muito receio de corte, de sangue, apesar 

de que na fisio, eu acabei vendo boa parte disso e hoje eu trabalho com queimados. Eu nunca 

pensei em fazer a graduação de fisioterapia quando era mais novo. Eu estava em um quadro 

de treinamento, eu sempre gostei do exército, da parte das atividades diferenciadas, sabe? 

Quando eu fui fazer os exames, eu já era faixa preta em tae-kwon-do e ia seguir carreira no 

exército. Aí eu tive uma desmotivação, eu operei apendicite bem na época dos 18 anos. E 

tinha um excesso de contingência, o exército estava muito mal financeiramente e aquilo me 

desmotivou um pouco. Nessa época eu já tinha feito o vestibular e já tinha passado para 

fisioterapia, eu lembro que o meu pai acabou me incentivando. No final das contas eu gostei. 

(Professor E.) 

Nota-se a partir destes trechos que houve motivações internas e externas para a escolha 

profissional e o ingresso no Ensino Superior. Pode-se elencar, objetivamente, uma 

motivação interna pessoal, de mudança profissional; uma motivação externa, a partir de uma 

amiga; uma motivação externa, que ocorreu por acaso, pois o curso não era a primeira 

escolha da entrevistada, apesar de se identificar com a área da beleza e estética; uma 

motivação externa, a partir da influência paterna e uma motivação interna, a partir do desejo 

de formação superior e reconhecimento na área. 
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Em relação a especialização, uma docente relata que ingressou a partir de uma 

exigência da Universidade para que pudesse continuar atuando como professora, mas não 

foi exigido o ingresso no mestrado ou doutorado, a especialização seria o suficiente. A 

docente ainda relata a carência de especializações mais específicas para cada área de 

formação que a estética capacita, sendo um curso muito abrangente e que direciona para 

vários seguimentos profissionais. No caso da docente em questão, se houvesse uma 

especialização direcionada para a área de estética e tratamento capilar, teria optado por esta, 

em detrimento da especialização em Estética Clínica, que direciona para o atendimento de 

estética corporal e facial.  

Eu fiz de estética facial e corporal porque era o que tinha... Como eu tinha que atuar como 

professora, eu tinha que ter uma pós e só tinha nessa área, então eu fiz para poder atuar como 

professora. Ela me agregou na parte de pele, de conhecimento corporal e facial e de aparelhos. 

Eu não posso pensar só na minha área, se eu for montar uma clínica, com salão de beleza e 

estética, eu sei o que dá para fazer, o que não dá, os equipamentos, se o profissional está 

trabalhando corretamente, tudo isso. É isso que eu penso. Mas eu quero fazer ainda uma pós 

só de cabelo. (Professora C.) 

A mesma situação ocorre em outras áreas da estética. Por exemplo, a pessoa formada em 

Estética e Cosmética, que possui como a sua principal atividade profissional a Maquiagem, 

dificilmente encontra um curso de pós-graduação especificamente nesta área para se 

especializar, apenas cursos técnicos ou cursos livres de aperfeiçoamento profissional, o que 

limita e pode desmotivar alunos/as que desejam seguir carreira acadêmica, mas não se 

identificam com os cursos atualmente oferecidos no contexto nacional. Sendo que, 

atualmente, existe uma graduação de nível superior no Estado de São Paulo em Tecnologia 

em Estética e Cosmética com ênfase em Maquiagem, precisamente na Universidade 

Anhembi Morumbi, de acordo com o site da instituição e com dados disponibilizados pelo 

sistema e-MEC. Demonstra-se o crescimento da área e de suas vertentes no mundo 

acadêmico e a necessidade da oferta de cursos acadêmicos que atendam todas as vertentes 

profissionais para as quais o curso habilita. 

Os/as outros/as docentes entrevistados relataram sentirem-se satisfeitos com os 

cursos de especialização que cursaram, pois atenderam as suas expectativas dentro das suas 

áreas de formação e atuação profissional. 

Relativamente ao mestrado, três docentes possuem esta titulação (dois em Ciências 

Farmacêuticas e um em Educação). Os/as que não possuem mestrado relataram que a 

dificuldade para o ingresso nessa pós-graduação advém principalmente da falta de horário 
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livre para se dedicar e do alto investimento financeiro necessário. Uma das docentes ainda 

relatou que se houvesse uma possibilidade de bolsa, faria o mestrado, mesmo com pouco 

tempo disponível por ser professora e atuar como cabeleireira. 

O mestrado tem que ter mais tempo para dedicação e eu como sou sozinha aqui, tenho que 

tomar conta de tudo. E o dinheiro que vai. Mas se eu ganhasse, com certeza, eu faria e iria 

me dedicar bastante, nem se eu tivesse que me virar em dez, mas eu iria fazer para dar conta. 

Mas se eu tenho que pagar, eu não tenho como, infelizmente. (Professora C.) 

O docente E relata que gostaria de cursar o mestrado, entretanto por uma dificuldade 

geográfica, houve a impossibilidade de ingressar no curso que considerava possuir maior 

identificação. Contudo, ainda demonstra interesse e diz que pretende ingressar em um 

mestrado conectado com a sua área de formação inicial. 

Eu tenho a especialização hoje. O mestrado eu queria fazer um que fosse voltado para minha 

parte, mas não para fazer por título. Tem um de fisiologia que eu gostei muito, mas que era 

no Rio Grande do Sul e eu não tive possibilidade de fazer. Fisiologia, que é superimportante, 

é o que eu gosto. Hoje, aqui em Florianópolis, eu estou me organizando para fazer o mestrado 

em Ciências Médicas, para que eu possa direcionar os meus estudos para a parte clínica de 

recuperação de lesões, que tem tudo a ver com estética por conta de fase de formação de 

colágeno, fase de clareamento, melhor funcionamento do tegumento, há uma abordagem 

clínica muito relacionada com o estético, mas que não é só isso. (Professor E.) 

Sobre a escolha pela área de formação do mestrado, as docentes com mestrado em Ciências 

Farmacêuticas identificam de forma diferente as suas motivações. A partir da fala de uma 

das professoras, infere-se que o mestrado em Ciências Farmacêuticas foi um caminho natural 

após a graduação em Farmácia, assim como o doutorado na mesma área, além da explícita 

vontade e intenção de se tornar professora no Ensino Superior. 

Eu fiz um ano de estágio na USP, um estágio na área de cosmetologia que é o que eu gostava, 

que eu tinha identidade e que lá atrás eu vislumbrei que um dia eu iria trabalhar como docente. 

Fiz o doutorado e o mestrado com uma professora de uma disciplina chamada farmacotécnica 

e nos cursos de farmácia, a farmacotécnica é a disciplina que ensina a fazer produtos, 

inclusive os cosméticos. E durante todo o tempo do mestrado, durante todos os anos de 

doutorado, eu fiz estágio docência repetidas vezes na disciplina dela, eu assumi a parte 

prática, ajudava a fazer provas. (Professora A.) 

Enquanto a outra docente, formada em Cosmetologia e Estética, buscou uma área de 

formação que pudesse se conectar com a cosmetologia, por não haver mestrado propriamente 

na área da estética e cosmética, desta forma sua escolha acabou se direcionando para a área 

da Farmácia. Relatou ainda que houve um incentivo por parte da Universidade para entrar 

no mestrado e que sentiu inseguranças e dificuldades, mas concluiu o curso e nota a 

contribuição positiva do mestrado para o exercício da atividade docente. 
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Eu fui ver as opções que pudessem contribuir para a área da estética. Tinha em educação só 

que eu não queria só a educação, não era muito meu perfil aquilo. Eu pensei que talvez fosse 

melhor eu ter outros conhecimentos que não fossem específicos para professor, que fosse na 

área da ciência. A gente tinha sempre um estímulo da Universidade para que fizesse o 

mestrado, fizesse o doutorado, para qualificar o curso também. Só que eu tive muito receio 

sobre como entrar no mestrado porque às vezes você tinha que fazer já praticamente a sua 

dissertação, o projeto para ser aprovado, tinha proficiência em inglês, um monte de coisa. 

Minha graduação é em estética e a pós é em estética, não tenho nada da farmácia é um 

universo totalmente diferente. No início começou difícil. Então, eu pensei “se eu tirar nota 

baixa, eu vou parar”. Nunca acontecia, eu sempre continuava. Até o ponto que eu vi que 

terminei. O mestrado contribuiu para aquele olhar um pouco mais crítico e um olhar um 
pouco mais de pesquisadora. (Professora D.) 

Apenas uma das entrevistadas buscou o mestrado em Educação e relatou que a escolha 

ocorreu porque já desejava seguir carreira acadêmica e se tornar docente. Desta forma, 

constatou que o mestrado em Educação seria o mais adequado, inclusive por não encontrar 

um mestrado na área da estética, pois caso contrário, talvez tivesse direcionado os estudos 

para esta segunda opção. A sua pesquisa no mestrado buscou uma conexão entre educação 

e estética, conforme relata a docente: 

Por que o mestrado em Educação? Primeiro porque eu pretendia seguir a carreira acadêmica, 

era essa minha intenção e segundo porque eu queria aprender mais sobre o que é educar, 

sobre a ciência da Educação. E também, lógico, eu acredito que tivesse mais dentro da área 

da estética, eu teria optado. Na época não tinha tanta opção, na própria Universidade hoje 
existe a possibilidade de entrar em Ciências Farmacêuticas, na época não tinha muito como 

encaixar isso. Eu optei pela educação por isso. Sobre o meu tema, eu queria alguma coisa 

ligada a estética e dentro da educação. Eu achei muito interessante justamente avaliar o 

projeto pedagógico, como ele cumpria com o objetivo da formação desses cursos. 

(Professora B.) 

Nota-se a relevância de mais pesquisas acadêmicas que relacionem a área da educação com 

a área da estética e cosmética e todas as suas possibilidades. Foi notória a dificuldade de 

encontrar bibliografias sobre esta temática para auxiliar na elaboração deste trabalho, 

indicando uma carência na produção acadêmica por pessoas da área da educação e estética, 

que busquem nesta intersecção as especificidades educacionais da área, trazendo essas 

discussões para a academia. Buscou-se outras pesquisas com a temática deste trabalho e, a 

princípio, não foi possível identificar trabalhos que vinculassem a questão da construção das 

identidades acadêmicas de docentes de cursos superiores de Tecnologia em Estética e 

Cosmética, destacando-se a relevância e o caráter inédito desta pesquisa. 

Em relação ao doutorado, uma das docentes possui doutorado em Ciências 

Farmacêuticas e como já referido, a trajetória ocorreu como um caminho natural após o 

término do mestrado e a intencionalidade de tornar-se docente no Ensino Superior. Uma das 

entrevistadas relata que iniciou o doutorado, mas que por situações externas não pode 

concluir. Descreve a entrada no doutorado como um “sonho”, mas que necessitava de tempo 
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para dedicação, por se tratar de algo que exige muito do/a pesquisador/a.  

A maioria dos/as participantes relataram que costumam buscar cursos livres na sua 

área de atuação profissional, por agregar na sua prática profissional de forma rápida e 

objetiva, demonstrando essa rapidez e agilidade das mudanças na área da estética no que se 

refere a técnicas, tratamentos, produtos e equipamentos e a consequente necessidade de 

atualização do profissional e professores/as. 

O que eu tenho feito com bastante frequência são cursos de aperfeiçoamento, pois na nossa 

área toda hora surgem novas técnicas, novos procedimentos, novos conceitos e acho que nós 

precisamos estar sempre bem atualizados e eu procuro fazer isso. (Professora B.) 

Para ter mais conhecimento. Eu estou sempre fazendo cursos de um dia, dois, três, depende. 

Tem cursos que a coordenadora manda para o meu e-mail, se tenho interesse, eu faço. Tem 

cursos que partem de mim, tem cursos que eu gosto e eu procuro, mas de ambas as partes. 

(Professora C.) 

Nomeadamente ao que se refere a formação pedagógica, os/as professores/as relatam que 

não tiveram uma formação especificamente pedagógica para lecionar no Ensino Superior. 

Relataram haver oficinas oferecidas pela própria Universidade que tratam de questões 

referentes à pedagogia e que buscam participar. Relataram uma motivação pessoal e 

institucional para participar destas oficinas.  

Vocês vão perceber que os professores têm pouca formação na área de educação. Eu não tive 

nenhuma formação específica pedagógica, porque não tive nenhuma disciplina direcionada 

para apoio pedagógico, para teorias de ensino. As disciplinas que eu tive mais próximas disso 

foram aquelas que preparavam para ministrar seminários e organizar grupos de pesquisa, era 

muito mais focado para o pensamento do pesquisador do que para o pensamento do professor. 

Embora tenhamos formação dentro da Universidade a cada semestre. As formações 

continuadas têm um direcionamento bastante importante para o aspecto geral pedagógico e 

isso é muito bom. Quando eu cheguei eu tive dificuldade até de saber direcionar um plano de 

ensino de ter discernimento com relação ao aspecto pedagógico, porque não tive formação 

específica. (Professora A.)  

Tem os cursos de formação continuada de professor, eles vão ensinando e treinando a gente. 

São cursos que eles passam as estratégias de ensino, como que você entra para sala de aula. 

Como que você vai fazer, separar as matérias, o que vai ser o ensino hoje, o que que você vai 

passar disso, qual é a tua estratégia de ensino hoje, até para o aluno ficar bem a par da 

situação. Como abraçar, como lidar, tudo isso. Às vezes tem um aluno que é um pouco mais 
difícil, e como que a gente vai lidar com essa situação também. (Professora C.) 

Não. A não ser pequenas oficinas. A Universidade oferece um plano de formação continuada, 

Apesar de que na área da estética, é uma área um pouquinho diferente das outras, tem muita 

teoria e prática e as minhas disciplinas são bastante de prática criativa. Então sai um pouco 

daquele quadrado de metodologia. Especificamente uma formação pedagógica não, só essas 

pequenas oficinas. (Professora D.) 
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Torna-se também relevante pontuar a percepção de uma das docentes sobre o que é a 

“metodologia’, inferindo-se que compreende como algo conservador, rígido, inflexível, 

incapaz de atender disciplinas que tratem de exercitar a criatividade. 

5.2.2 Dimensão 2 - Percurso Profissional 

Atuação profissional fora da docência 

Sobre a atuação como profissional fora da docência todos/as os/as participantes, 

exceto uma entrevistada, relatam que atuam ou que já atuaram em uma atividade profissional 

no mercado de trabalho. A docente que nunca atuou observa que não poderia durante a sua 

trajetória acadêmica, pois perderia as bolsas que a ajudavam a se manter. Entretanto, no que 

se refere ao contexto atual, constata ter interesse em fazer esta conexão da sua prática docente 

com a prática no mercado de trabalho por compreender que um/a professor/a do curso 

tecnólogo necessita deste link para uma melhor performance em sala de aula e menciona que 

está direcionando suas pesquisas acadêmicas para uma situação de mercado. 

Não, ainda não, mas tenho interesse. Tenho interesse em montar uma startup de produção de 

insumos cosméticos a partir de resíduos. Já tenho várias pesquisas nisso, estou direcionando 

toda a minha energia para isso. Eu estou com cerca de 15 orientações, eu estou direcionando 

algumas delas para me dar background. (Professora A.) 

Comecei na minha casa, abri depois o meu Centro de Estética, tive outras profissionais 

trabalhando em parceria comigo. Quando eu fui chamada na Universidade para dar aula, eu 

trabalhei ainda um tempo, mas depois ficava difícil conciliar as duas coisas e eu queria me 

dedicar mais à área acadêmica e acabei fechando. Considero que continuo atuando dentro da 

área da estética porque em sala de aula a gente ensina, a gente aprende e a gente atende as 

nossas voluntárias que vem servir de modelo. Considero que eu estou atuando o tempo todo, 

nunca parei. Porque não é só uma disciplina teórica. Estou me organizando para voltar a 

atender porque eu sinto muita falta. (Professora B.) 

Eu trabalhei por cinco anos como auxiliar para depois atuar como cabeleireira sozinha, 

independente. Eu fui contratada para trabalhar aqui no laboratório. Eu fiz o concurso para 

poder atuar como cabeleireira, passei, fiquei e estou aqui há onze anos. Comecei como 

técnica do laboratório, depois como professora, depois que eu terminei a pós, cerca de uns 

cinco anos mais ou menos. (Professora C.) 

Eu sou o responsável técnico de uma marca, eu resolvo tudo que é problema relacionado a 

eletroterapia, dou os treinamentos dos equipamentos, tiro dúvidas... A minha prática clínica 

eu já fiz por muito tempo, então eu acabo fazendo esse link, essa potencialização, porque me 

ajuda na área clínica quando eu vou atender e eu atendo sim, mas não tanto quanto antes. 

Hoje eu dou mais dou aula, mas eu ainda tenho uma clínica. (Professor E.) 

Nota-se a necessidade de conhecimentos técnicos da área da estética, de logística, 

administração e gestão na prática profissional dos/as entrevistados/as. Sendo coerente com 

o currículo, com a formação do corpo docente, com a questão da interdisciplinaridade do 
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curso e das vivências que se supõe necessárias para um/a professor/a de um curso tecnólogo, 

propriamente do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética. 

Ingresso na docência 

Referente ao ingresso na docência, os/as participantes passaram por processos 

parecidos com outros anteriormente relatados em pesquisas sobre docentes universitários de 

instituições privadas, como o “convite para lecionar”, a facilitação da entrada na docência 

na instituição, independente de já ser ou não um desejo da pessoa se tornar docente. Para 

duas entrevistadas, já havia esse desejo e trilharam os seus percursos pensando na docência 

no Ensino Superior e em seguir carreira docente.  

Quando eu terminei o doutorado e escolhi para onde eu queria ir, eu quis vir para a 

Universidade, essa minha experiência em farmacotécnica facilitou que eu tivesse uma 

exceção dentro da farmacotécnica aqui. Eu acho que um aspecto que para mim é muito 

importante é que eu tinha o norte sabia aonde eu queria chegar eu queria ser professora, me 

surpreende que até eu não tenha procurado uma formação pedagógica. E queria ser professora 

de alguma coisa muito técnica, era muito claro para mim a partir do início do curso de 

farmácia trabalhar como docente na área de cosméticos, eu não vislumbrava nenhuma outra 

área, só cosméticos. (Professora A.) 

Na verdade, quando ingressei no curso eu já tinha muito em mente que eu gostaria de dar 

aula. Eu sempre pensei muito em passar o conhecimento. Na verdade, foi logo depois que eu 

me formei. Eu sei que o curso ainda tinha bastante dificuldade com professores e aí foi o 

momento que eles tinham uma vaga e me convidaram para ingressar. (Professora B.) 

Entretanto, para os/as outros/as três entrevistados/as, a docência veio como algo não 

premeditado. Uma das docentes relata explicitamente que nunca havia pensado em ser 

professora, que foi “empurrada” para dar aula, com uma sensação de contrariedade. Um dos 

entrevistados relata que o “caminho foi levando”, que “de repente” se viu na docência. Na 

fala de outra docente nota-se um tom de surpresa, como se se a experiência de entrar no 

Ensino Superior como professora/a tivesse sido um susto. Ela chega a fazer um trocadilho 

com a frase “do dia para a noite”, comumente utilizada para algo que ocorre de supetão, e 

sugere que passou a ser professora literalmente da tarde para a noite, pois o convite para 

lecionar na Universidade ocorreu a tarde e naquele mesmo dia já teria que ministrar uma 

aula a noite. 

Eu nunca pensei em ser professora. Na verdade, fui incentivada, começaram a me empurrar 

para dar aula e eu comecei a acompanhar outra professora para poder ir para sala de aula, 

porque até então eu era bem insegura. Fui atuando um pouco para pegar mais jeito, para pegar 

mais didática e a instituição vai passando didática para você. (Professora C.) 
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Na verdade, eu comecei a dar aula da tarde para noite. Não é do dia para a noite a expressão, 

é da tarde para noite. Numa segunda à tarde a coordenadora falou “tu vais começar a dar aula 

a noite” e comecei. (Professora D.) 

De repente eu me vi fazendo, dando esse treinamento. Fiz uma audição, dei uma aula, era um 

curso técnico e eu já dava aula na pós-graduação. Quando eu me formei na pós-graduação 

me chamaram para dar aula, por causa das minhas notas, era 9,5 a mais baixa que tive no 

meu boletim. Como eu disse, o caminho foi me levando, mas eu vi que eu tinha que ser 

professor na minha vida quando eu vi que eu estava de certa forma fazendo a diferença e 

auxiliando quem estava em formação. (Professor E.) 

 O que é ser professor/a no curso superior de tecnologia em Estética e Cosmética 

Nesta subcategoria encontram-se relatos dos/as docentes sobre o que é ser professor/a 

no curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, a partir das suas perspectivas 

sobre a docência e sobre o curso.  

Ser professora de cosmetologia no curso de estética acho que é trazer para aquelas pessoas, 

que não tinham nenhuma formação, um novo mundo, um mar de informações que elas 

precisavam decifrar. Da mesma forma quando você vai para o país que você não domina a 

língua, eu como professora enxergava essa dificuldade nos alunos, então eu era uma 

introdutora, pelo menos eu me via assim, introdutora de um mundo que elas precisavam 

decifrar, o mundo dos ingredientes cosméticos. E nem sempre tive sucesso, é uma coisa muito 

difícil até para o aluno de farmácia. Essa dificuldade de me fazer entender, de fazer o produto 

cosmético se tornar algo mais simples, mais corriqueiro, eu senti mais na estética do que na 

farmácia. Mas no meu caso, eu ser professora de estética de uma disciplina bem técnica, 

voltada mais para química do que para estética era um desafio para mim e para os alunos. Eu 

consigo unir o teórico e prática da farmácia com o teórico e prático da estética (Professora 
A.) 

É você saber a teoria e saber a prática e aprender tudo, o que que tem no mercado de 

cosmetologia, o que está entrando no mercado. (Professora C.) 

O meu papel como professora das disciplinas que eu ministro é trazer os conhecimentos da 

literatura, mas com a prática eu venho mostrando o que pode e o que pode não dar certo, 

porque nem tudo que está ali na literatura bonitinho é assim que acontece. A gente trabalha 

com pessoas eu acho que essa experiência de trazer o que está na literatura e juntar com a 

prática das infinitas possibilidades é o meu papel. Claro, não só esse. Só o conhecimento não 

é suficiente, ele precisa ter o conhecimento, ele precisa saber das experiências que a gente já 

passou, mas acima de tudo ele precisa ter uma essência de um bom profissional, trabalhando 

dentro da ética e da biossegurança, independente da área que ele está. Trazer um 

conhecimento teórico, uma prática, uma experiência para que o aluno saiba de várias 

possibilidades e estimular esse olhar humano do aluno em relação aos clientes e pacientes 

que ele vai receber. Eu acho que só ficando com a teoria, a prática e bons resultados, hoje 

não é o suficiente até porque a parte emocional de uma pessoa está muito ligada ao resultado 

que vai ter. (Professora D.) 

Eu já dava aula há muito tempo, não tem mistério. A primeira aula não foi muito difícil, 

porque eu fui falar sobre uma coisa que eu dominava muito que era eletro, então foi minha 

primeira aula, a eletro, e tinha aula de anatomia, que eu dava também, de fisiologia também 

que eu gostava, mas que não tanto, mas mesmo assim me sentia confortável na hora de falar. 

Eu chego e exponho. (Professor E.) 
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A partir dos relatos nota-se alguns pontos chave transversais a docentes deste curso, são eles: 

elo entre teoria e prática, conhecimento técnico na área da estética e cosmetologia, formação 

humana e ética, compartilhamento de experiências com os/as alunos/as e necessidade de 

atualização constante. 

Experiências passadas e atuais que impactam na docência 

Nota-se que os/as entrevistados/as percebem a relevância de experiências passadas e 

atuais que impactam na sua atividade docente. Adquiriram habilidades a partir dessas 

experiências que podem ser desde vivências da infância e adolescência até experiências 

acadêmicas ou no mercado de trabalho em outras áreas profissionais, além da estética. 

Uma das entrevistadas relata que nunca trabalhou fora da docência, exceto por um 

ano na indústria farmacêutica, mas o restante da sua vida profissional aconteceu realmente 

no meio acadêmico, não tendo trabalhado fora da Universidade. Outra entrevistada relata ter 

sido proprietária de um Centro de Estética, portanto, necessitava gerir, administrar e treinar 

os/as profissionais que trabalhavam no seu estabelecimento. Uma das docentes relata que 

começou sua carreira profissional como secretaria de um salão de beleza na sua cidade natal 

e que antes de tornar-se cabeleireira, atuou como cabeleireira auxiliar. Um dos docentes 

relata que experiências da infância, do atendimento de clientes/pacientes e dos treinamentos 

para profissionais que ministra por uma marca de aparelhos eletroterápicos, impactam na 

sua docência atualmente. 

Durante todo o tempo do mestrado e doutorado, fiz estágio docência repetidas vezes na 

disciplina dela eu meio que assumi a parte prática, ajudava a fazer provas. Não trabalhei 

durante a faculdade, era dedicação integral. E tampouco enquanto eu fiz um mestrado e 

doutorado. Eu tinha bolsa, eu não poderia trabalhar mesmo se não perderia minhas bolsas. 

(Professora A.) 

Eu acho que tudo que a gente aprende na vida contribui naquilo que você faz. São 

experiências, são vivências que você traz e em algum momento vai aproveitar. Lógico, 

muitos conceitos mudam, muitas técnicas mudam, isso não é só na área da estética. Eu 

comecei dois cursos superiores antes, que eu não terminei, mas que me trouxeram muita 

experiência, eu fiz 4 semestres de ciências contábeis, que proporciona muita visão de gestão. 

Eu acho que a gente tem muitas experiências favoráveis e desfavoráveis, então naquelas que 

não foram boas, você consegue ver onde você errou e ajudar as pessoas a não cometerem os 

mesmos erros. Como eu tive um centro de estética e muitas coisas a gente precisa ou ensinar 

ou aprimorar nas pessoas que vem trabalhar contigo e eu sempre gostei muito de ensinar. 

(Professora B.) 

Voltando para o meu ensino médio, eu tive uma professora de matemática e eu nunca me 

esqueço dela. Foi minha referência como professora, para mim foi a melhor professora que 

eu tive na minha vida. Ela corrigia, mas ela corrigia no quadro junto com a gente. E é o que 

eu faço, ela não largava, todo mundo aprendia, era difícil um aluno ir mal, ia mal porque não 
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queria mesmo ou algum outro tipo de problema, mas não tinha como ir mal por que ela fazia 

junto com a gente e ela explicava os mínimos detalhes. Ela é minha referência. (Professora 

C.) 

Flexibilidade. Lidar com as pessoas. Em todas as áreas que eu trabalhei, atendia direto o 

público, um caixa atende, um vendedor atende, essa comunicação existe. A minha 

experiência que continua até hoje, começou desde lá, sobre como se comunicar com as 

pessoas e ver as diferentes personalidades. Conversar e explicar. A sua base é a comunicação. 

(Professora D.) 

Eu sempre tive uma oratória muito boa, a arte de fala. O meu pai é jornalista e quando eu era 

pequeno, morei muitos lugares. Na escola que eu estudava havia uma disciplina que era 

obrigatória, que era música ou teatro e eu fiz teatro e gostava.  Eu estudei cinco anos de teatro, 

dos 7 anos até os 11 anos mais ou menos. Isso foi muito bom na parte de fala e saber interagir 

com meus colegas. Meu pai sempre falou que eu tinha um refinamento na hora de conversar 

com as pessoas de uma forma geral. Na faculdade, nas apresentações dos seminários, eu 

comecei a apresentar os trabalhos. Comecei a pegar um gosto aí. Mesmo na hora de tratar o 

meu paciente, eu dava uma aula para a pessoa que eu estava tratando, sobre o problema dele, 

porque se ele entende o problema, ele cuida e o meu trabalho vai ser mais eficiente. Sempre 

foi assim. Estudar e explicar foi ocasionando um apreço. Por ter essa vivência teórica acabava 

auxiliando alguns colegas meus que eram mais práticos, não que eram melhores ou piores do 
que eu, eles eram mais práticos, isso acontece. (Professor E.) 

Desta forma, observa-se que habilidades de gestão, administração, oratória, flexibilidade, 

relacionamento interpessoal, atendimento de clientes, vendas e de ensino ocorridas fora da 

docência do Ensino Superior impactam no exercício das suas atividades docentes 

atualmente. 

Identificação profissional 

Questionou-se aos/às participantes como se identificavam profissionalmente, se 

como professores/as ou com a profissão relacionada à formação inicial. Observou-se 

divergências sobre a percepção dos/as entrevistados/as. 

Eu coloco cosmetóloga. Eu coloco cosmetóloga porque é a minha formação, tem lá no meu 

diploma e é o que eu faço, então coloco cosmetóloga. (Professora C.) 

Me identifico mais como professora, porque quando eu atendo as minhas clientes, quando 

vou fazer um design, qualquer procedimento, eu dou uma aula, explico para ela tudo que a 

gente vai fazer. Eu faço uma aula naquela explicação para que a cliente entenda. Acho que 

uma vez, professora você nunca mais deixa de ser professora, apesar de estar dentro ou fora 

de sala de aula. (Professora D.) 

Minha profissão, é professor. Hoje eu não sei na verdade. Engraçado você perguntar por que 

quando eu vou falar... Vou botar fisioterapeuta ou professor? Eu boto os dois, boto primeiro 

Professor barra Fisioterapeuta. (Professor E.) 

Há divergências entre os participantes sobre qual é a sua atividade profissional principal, se 

identificam a docência como principal ou a atividade profissional relacionada à formação 

inicial. Uma entrevistada relatou que apesar de se sentir valorizada como professora 
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universitária, ainda assim quando precisa informar qual é a sua profissão, informa que é 

Cosmetóloga, porque é o que consta no seu diploma de graduação. Um docente inicialmente 

ficou em dúvida, mas após refletir, informou que se identifica com as duas profissões. As 

outras três docentes entrevistadas relataram que se identificam com a profissão de 

professora. Destas docentes, uma não trabalha fora da docência e as outras duas já 

trabalharam ou trabalham fora da docência. Uma docente relatou se identificar mais como 

professora, atribuindo essa identificação a facilidade que possui de explicar e ensinar sobre 

as técnicas e procedimentos inerentes à profissão, inclusive para as suas clientes quando têm 

dúvidas e arremata afirmando que a partir do momento que se torna professora, nunca se 

deixa de ser professora.  

Lembranças do primeiro dia de aula no Ensino Superior 

Questionou-se sobre o primeiro dia de atuação como docentes no Ensino Superior, 

como foi a experiência e o que sentiram. Considerando as falas de três participantes 

entrevistados/as, os relatos foram: não recorda, não marcou, sentimento de tensão e/ou 

vergonha. Por outro lado, dois professores/as relataram sentimentos de segurança e 

tranquilidade em relação a ministrar a primeira aula no Ensino Superior, como um caminho 

natural. 

Não vou te mentir, eu não me lembro. Deveria ser uma coisa marcante, não é? (Professora 
B.) 

Me lembro. Eu queria que tivesse um buraco para eu ir embora, um buraco para me enfiar e 

ali ficar. Eu fiquei com vergonha. Não parece, mas eu sou bem tímida, apesar de não parecer. 

Mas eu fui, eu estudei e fui apresentar a aula. Só que eu sabia muito bem da aula prática, e a 

teoria? Onde eu tive um pouquinho de dificuldade foi na teoria. Uma coisa é saber para ti e 

outra coisa é saber passar. Correu bem, mas eu ficava nervosa na frente das alunas. Não 

nervosa, mas eu ficava um pouco sem jeito. Normal, coisa da cabeça, acontece. (Professora 

C.) 

Desta forma constata-se que o ingresso na docência não ocorre da mesma forma para 

todos/as, pode ter sido uma experiência positiva ou até mesmo negativa. No caso da docente 

C a sensação da lembrança negativa fica explícita na sua fala, quando refere que sentiu-se 

“empurrada” para dar aula. Infere-se que se sentiu pressionada para ingressar como docente. 

Quando afirma que sentiu vergonha e dificuldade no momento do ensino, pode tratar-se de 

uma carência de formação pedagógica, além de uma questão pessoal relacionada à timidez. 
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Maior satisfação como professor/a 

Pretendeu-se compreender qual a maior satisfação como professor/a do Ensino 

Superior, a fim de entender o porquê estão na docência e o que os/as motiva. 

A minha maior satisfação é quando eu consigo motivar o aluno a crescer dentro do que eu 

trouxe para ele. Quando ele entende, assimila e aquilo fez sentido para ele. Ele usufrui, ocupa 

ou busca ainda mais. Quando bate entendeu? Quando tem eco. (Professora A.) 

Poder ensinar. Por quê quanto mais conhecimento eu adquiro, mais eu consigo ensinar e 

passar adiante. (Professora C.) 

É ver que muitas vezes você fez a diferença na vida de alguém quando aquele aluno muitas 

vezes não se sentia capaz de fazer algo. Ser um instrutor dessa etapa de mostrar à pessoa do 

que ela é capaz. Essa possibilidade de passar um pouco do que a gente sabe, teórico-prático, 

dá bastante satisfação. Mas aquele brilhinho no olhar assim, tu ensinaste algo e a pessoa se 

redescobriu ou se descobriu, isso é muito gostoso. (Professora D.) 

Como o professor é quando meus alunos vêm e me ensinam alguma coisa. Quando tu vês 

que eles aprenderam, absorveram da forma que você mandou fazer, da forma que você 

ensinou e que está valendo para eles, que eles estão trabalhando, que eles estão se 

desenvolvendo, que eles estão gerando esse efeito profissionalmente neles e estão gostando, 

estão curtindo o que estão fazendo, é a profissão deles e você ensinou. Tem um pouco do teu 

caminho ali naquele meio, daquela pessoa que está vindo para o mercado. (Professor E.) 

Nota-se que a sensação de satisfação está ligada diretamente com o ensino, com a prática, 

com o saber-fazer, em perceber que o/a discente aprendeu e que pode executar a técnica 

sozinho/a. Indo ao encontro do que a Professora A comenta, sobre o curso ainda estar 

formando técnicos, apesar de ser um curso superior, ela demonstra uma preocupação com 

uma formação mais crítica do/a aluno/a tecnólogo/a. 

Não estou dizendo que deveria ter uma disciplina de filosofia na grade de um curso de 

estética, mas que o aluno deveria ser incentivado a uma eletiva na área, para formar um ser 

pensante, ele vai lidar com pessoas, ele tem que ter discernimento, vocabulário, um estofo 

para se sentir de igual para igual com todos. Não é um técnico, a gente ainda está formando 

muito técnico. A compreensão do ser humano é uma coisa muito importante para o esteticista. 

Note bem, eu acho que uma coisa é o curso, as disciplinas obrigatórias, o que vai te fazer 

esteticista. As disciplinas técnicas. Outra coisa é formação. (Professora A.) 

Mudanças ao longo da docência 

Questionou-se aos/às participantes se percebiam mudanças na sua forma de pensar e 

ministrar as aulas no Ensino Superior ao longo de suas trajetórias docentes. Nota-se a 

tendência a uma abertura para posicionar o/a aluno/a no centro do processo de ensino-

aprendizagem, toma-se a consciência da relevância de uma metodologia de ensino ativa. A 

Professora A reflete sobre a dificuldade do/a professor/a de pensar de outra forma, que não 

seja tradicional e afirma que é dolorido abrir mão do conhecimento e pensar o processo 
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educacional como uma construção em conjunto com o/a aluno/a, onde ele/a está no centro e 

não o/a professor/a.  

Esse modelo de professor como eu faço ainda, professor tradicional, esse o modelo deve ser 

rompido. Mas dói para o professor e dói para o aluno. Porque é muito fácil você discorrer 

sobre um assunto. Todo professor é narcisista, ele adora falar sobre. É difícil abrir mão do 

poder do conhecimento. Mas o conhecimento não é dele, não foi ele que criou. Quais são as 

pesquisas que eu fiz, que são as bases do produto cosmético? Nenhuma. Eu acho que essa 
consciência todos têm, mas ainda não conseguem colocar em prática. É muito zona de 

conforto, você dá aula teórica, você dá prova. É zona de conforto para o aluno também, é 

zona de conforto para todo mundo. Só que isso está fazendo os alunos dormirem na aula, 

faltarem quando podem, literalmente é um absurdo você ficar 4 horas ouvindo uma pessoa 

falar. Não pode. (Professora A.) 

Por se tratar de um curso teórico-prático, os/as professores/as relatam que existem aulas 

teóricas e aulas práticas. Nas aulas teóricas, o conteúdo geralmente é exposto de forma 

dialogada utilizando ferramentas como os slides para ilustrar o conteúdo. As aulas práticas 

ocorrem geralmente com a análise de estudos de caso reais e/ou hipotéticos, atendimento 

entre alunos/as e atendimento de modelos provenientes da comunidade. Os estudos de caso 

tornam-se mais perceptíveis nas disciplinas ligadas à estética clínica e imagem pessoal e 

embelezamento, como: estética facial, corte e tratamentos capilares, maquiagem e 

eletroterapia. Em relação a disciplina de cosmetologia, ministrada pela Professora A, a 

entrevistada relata que seria interessante uma vivência prática de laboratório para facilitar o 

entendimento e aprendizagem dos/as alunos/as. 

A mesma percepção sobre a abordagem tradicional no ensino explicita-se na fala da 

Professora D. Relatou ter iniciado a sua carreira com um posicionamento tradicional, mas 

que busca inovar na forma de ensinar atualmente. 

Vai dependendo da disciplina também. Mas no início eu era um pouco mais tradicional. Pelo 

fato de não ter a experiência. Como fazer a dinâmica de uma sala de aula, na verdade. Então 

você começa um pouco mais tradicional que não tem erro, digamos assim, entre aspas o não 

tem erro. Porque às vezes o erro está ali por ser tradicional, dentro de um curso que é tão 

mercadológico e criativo e ativo. Mas nas disciplinas práticas, mesmo iniciante, eu conseguia 

fazer isso essa troca de atividades, de resolução de problemas ou de práticas mesmo, eu 

sempre tentava fazer essa troca. (Professora D.) 

Infere-se que uma formação pedagógica alinhada com o currículo e proposta do curso 

facilitaria o processo de organização, planejamento e de como ministrar as aulas pelos/as 

professores/as, de forma que ampliasse o aproveitamento dos/as alunos/as. 
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O que é ser docente no Ensino Superior 

Buscou-se compreender o que os/as participantes compreendiam por ser docente no 

Ensino Superior de uma forma geral. Em meio a uma reflexão muito interessante procurando 

o termo que mais se encaixava, dentre educador, motivador, orientador, formador, a 

Professora A concluiu que ser professor/a no Ensino Superior é ser um “mediador do 

conhecimento”. Segundo a participante, o/a docente tem uma responsabilidade com seus/as 

alunos/as. Necessita-se que o docente compartilhe experiências e proporcione liberdade para 

seus/as alunos/as. 

É ser educador. Mas também é ser um motivador, um educador motivador, orientador, várias 

palavras. Eu me sinto como uma educadora como uma motivadora como alguém que traz a 

sua experiência para formar, um formador. É alguém que tem uma responsabilidade muito 

grande. O professor capacita. Ele é o encaminhador, é um conjunto. O professor é um 

mediador. Acho que é essa palavra: um mediador do conhecimento. Eu me sinto assim. O 

professor tem um poder de convencimento muito grande. Cada vez menos, mas tinha, o que 

o professor diz é lei, afinal ele estudou, ele é formador. Então o professor tem que ter um 

cuidado muito grande para ele dar a liberdade para os alunos pensarem sobre o assunto que 

ele está ministrando. O professor não pode ser dono de nada. (Professora A.) 

Outras experiências como docente  

São professores/as que transitam entre os diferentes tipos e níveis de formação, desde 

treinamentos rápidos para a apreensão e execução de uma técnica até o nível de pós-

graduação. Desta forma, a carência de uma formação pedagógica poderia afetar a prática 

docente no que se refere à compreensão do que se espera da docência em cada tipo e nível 

de ensino. Seria relevante uma adequação na forma de pensar, planejar e conduzir as aulas 

nos diferentes níveis, para evitar a formação de técnicos em um curso tecnólogo, conforme 

refere a Professora A, para ir ao encontro de uma formação própria de nível superior no 

tecnólogo, considerando as características, objetivos, limites e possibilidades deste tipo de 

formação.  

Uma docente possui experiências no nível superior, em cursos de bacharel em 

Farmácia e bacharel em Estética e tecnólogo em Estética e Cosmética. Um docente possui 

experiências em treinamentos rápidos para profissionais por uma marca de equipamentos 

eletroterápicos, em curso técnico em Estética, também no tecnólogo em Estética e 

Cosmética, no bacharel em Estética e na pós-graduação, na especialização em Fisioterapia 

dermato-funcional. Uma das docentes indica que ministra cursos livres profissionalizantes 

nas áreas maquiagem e embelezamento de sobrancelhas, também tem experiência no nível 
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técnico. Uma das docentes refere que possui experiência em treinamentos de funcionários/as 

da sua clínica de estética, em curso de nível técnico em Estética, no bacharel em Estética e 

no tecnólogo em Estética e Cosmética. Uma docente relata que possui apenas a experiência 

como professora no tecnólogo em Estética e Cosmética. 

Percepções de si como professor/a 

Nesta subcategoria revelam-se as percepções que os/as docentes possuem de si 

mesmos/as como professores/as, trazendo memórias passadas e presentes da sua docência, 

das suas aulas, do seu posicionamento e imagem profissional. 

Eu tenho uma imagem de muito exigente. Eu já trabalhei bastante isso. Eu também sou uma 

pessoa bastante tímida, mais introvertida e não sou muito aberta para abraçar, beijar, fazer 

festa e eu senti que isso atrapalhava bastante. Eu não me importo de ter essa imagem mais 

disciplinadora, mais exigente. Eu penso que o aluno está aqui e ele tem que aproveitar o 

momento que está vivenciando, ele tem que aproveitar esse momento para sugar da gente, eu 

sempre coloco isso para os meus alunos: aproveitem e suguem o máximo da gente para vocês 

aprenderem tudo que puderem, aqui é só o começo. Mas eu já consegui mudar um pouquinho 

essa imagem, superando um pouquinho essas minhas limitações, de ser mais quietinha, não 

tão extrovertida, eu já superei e eu fico feliz por que os alunos vêm dizendo “profe é você 

que vai dar aula no próximo semestre? Tem que ser você”. Isso deixa a gente feliz, quando 

você atingiu o seu objetivo e os alunos gostaram. A gente tem consciência que não agrada 

100%, sempre vai ter aquele que não gosta da sua aula, que não gosta de você, que não gosta 

do teu jeito, a gente procura dentro das metodologias atingir todo mundo, mas não é fácil, 

nunca se atinge todo mundo da forma como a gente gostaria. Faz parte. (Professora B.) 

Eu acho que foi com 23 anos que eu comecei a dar aula. Eu tenho um porte pequeno, eu sou 

uma pessoa pequena e o modelo mental de um professor na maioria das vezes é aquela pessoa 

um pouco mais velha. Quando eu comecei a dar as disciplinas, eu lembro quando eu comecei 

a dar biossegurança, eu achei que precisava passar uma imagem um pouco mais séria, mais 

concentrada, didática no sentido de exercer o papel de professor. Me colocar naquela postura, 

um pouco mais amadurecida, mas na verdade eu não era assim. Eu era jovem, muito jovem. 

Eu lembro que eu comecei a me vestir, com roupas mais sociais e eu era mais séria. Percebi 

que muitos alunos, às vezes, quando se aproximavam relatavam “achava que tu eras mais 

brava e mais séria”. Parece que a hora de estudar, é hora de estudar e a hora de brincar, é hora 
de brincar. Então às vezes parece que eu me fecho. Fecho a minha expressão um pouco, 

porque é a hora de concentração. E a hora de brincar, para mim, quase não existia em sala de 

aula. Foi durante o mestrado que eu fui me soltando mais porque eu comecei, acredito eu, a 

agregar mais confiança em mim mesma e comecei a perceber que eu não precisava passar 

uma imagem de confiança porque agora eu estava confiante. Então eu poderia brincar mais, 

me soltar mais nas aulas do que me fechar e ficar mais séria. Eu tento ser acessível e flexível, 

mostrando as horas que a gente pode ser mais descontraída e as horas que a gente tem que 

ser mais séria. (Professora C.) 

Trata-se da percepção que os/as próprios docentes têm de si mesmos/as, o que pensam sobre 

a sua imagem profissional e o sobre o que acreditam que os/as alunos/as percebem desta 

imagem. O ponto chave desta subcategoria apriorística é justamente a “imagem profissional” 

e como essa imagem interfere na relação professor/a-aluno/a e na construção identitária.  
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A partir de pesquisa realizada por Thives (2011), que buscava compreender através 

do ponto de vista de alunos e alunas universitários/as, quais os possíveis impactos da imagem 

profissional de professores/as universitários/as, no que se refere a profissionalidade docente 

e comunicação pedagógica, a pesquisadora constatou que para estes/as alunos/as o cuidado 

com a imagem profissional seria imprescindível e que também se relaciona totalmente ao 

processo de empatia e motivação dos/as alunos/as. Os/as alunos/as participantes da pesquisa 

consideraram que a postura profissional e o vestuário são os dois aspectos mais relevantes 

da imagem profissional. Para a autora, há três pontos principais que participam da 

idealização da boa imagem profissional de um/a docente, sendo eles: técnica, referindo-se 

aos conhecimentos inerentes à docência; físico, abrangendo aspectos relacionados a saúde, 

higiene e asseio do/a docente e a moralidade, relacionando a características relacionadas à 

humanidade e respeito.  

Thives (2011) elucida que a comunicação não-verbal, relacionada aos gestos faciais 

e corporais, para além do vestuário, podem expressar uma identidade. Logo, quando a 

Professora D afirma que no início da sua carreira docente, buscava transmitir uma imagem 

“mais séria”, justificando que no imaginário social, o ideal da imagem de um/a professor/a 

seria essa “pessoa mais séria” (inferindo-se tratar de um sentimento de credibilidade perante 

essa imagem profissional) e, para isso, utilizando ferramentas como o vestuário e gestos 

faciais e corporais que transmitiam uma imagem de “pessoa séria e brava”. Nas palavras da 

entrevistada, verifica-se que a comunicação não-verbal transmite uma mensagem e assume 

um papel que interfere na relação entre professor/a e alunos/as. Podendo essa mensagem ser 

positiva ou negativa e interferir de diferentes formas na prática pedagógica. 

No que se refere à construção da identidade, há o conceito de (re)conhecer-se no/a 

outro/a, sendo um processo de via dupla (Dubar, 1997). Desta forma, quando a Professora 

B e a Professora D assumem imagens de professoras “exigentes, sérias e bravas”, infere-se 

que isso parte do desejo de se reconhecer como professoras universitárias por supor que 

identificam essas características em bons/as professores/as, nos/as professores/as que são 

respeitados/as.  

A imagem profissional do/a professor/a se relaciona com a sua identidade 

profissional e sobre as possíveis mudanças que podem ocorrer ao longo da carreira docente. 

A Professora D relata que após a conclusão do mestrado sentiu-se professora e que, a partir 

deste marco, poderia deixar de transmitir uma imagem de pessoa “séria e brava” e buscar 
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credibilidade e respeito perante os/as alunos/, pelo fato de se sentir realmente segura e 

confiante na sua prática docente. Esse sentimento de segurança e confiança, transmitido 

através da comunicação não-verbal, refletiria na sua relação com os/as alunos/as e nas suas 

aulas. 

A imagem profissional está diretamente ligada à profissionalidade e 

profissionalização docente. Thives (2011, pp. 25-26) refere que  

Talvez um conceito para elucidar a imagem profissional de docentes universitários 

como ícones de sua profissionalidade, seja o descrito por Cunha (2010), na maneira 

em que salienta a importância do docente ter consciência de seu impacto na 

sociedade e que perceba que o seu exemplo é a principal forma de ensinar. Portanto, 

zelar por sua imagem profissional é condição para construção responsável de sua 
profissionalidade e profissionalização.  

A autora afirma ser imprescindível a transmissão de uma imagem coerente com a profissão 

e os valores atrelados a ela, mas afirma que cada professor/a possui as suas peculiaridades e 

a sua forma de se expressar, valorizando as características “únicas, criativas e sensíveis a sua 

forma de ser e agir” (p. 27). Desta forma, 

Pode-se acrescentar novos rumos na prática pedagógica, que vem acentuando a 

questão da comunicação não-verbal, da percepção do olhar do aluno, do sentir as 

emoções demonstradas pela ação de seus gestos, postura, imagem, coerência no que 

os docentes dizem, agem e comunicam. Os cuidados que cada docente tem investido 

em se sentir bem, feliz, bem cuidado pode ser refletido no processo de aprendizado 

dos alunos no sentido de que estes alunos irão perceber através da comunicação não-

verbal dos seus professores, que poderão ter a mesma autoestima elevada, produtiva 

e inspiradora ou o contrário (Thives, 2011, p. 25). 

Nota-se uma preocupação por parte dos/as participantes da pesquisa com a imagem 

profissional e a busca pela transmissão de uma mensagem positiva, crível, confiante e segura 

no que diz respeito a prática docente. 

Percepções sobre a docência na Universidade privada 

Nesta categoria revelam-se traços já identificados como características da 

Universidade privada, corroborando com a fundamentação teórica deste trabalho. A 

entrevistada fala sobre a sua visão do/a aluno como um/a cliente e questões sobre a 

remuneração de professor/as universitários/as de Universidade privada. 

Os alunos são nossos clientes. O professor, ele ministra uma disciplina quando ele tem 
alunos, se ele não tem alunos, ele não tem disciplina, se não tem disciplina não tem salário, 

automaticamente. Toda empresa precisa de clientes. A Universidade se mantém pelos 

clientes que são os alunos. Então é só um perfil de diferente de cliente, mas é um cliente. Ele 

reclama, elogia, ele necessita e a gente busca sempre o melhor para oferecer, os alunos são 

clientes de uma outra forma. (Professora D.) 
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Após a docente encerrar esta fala, perguntou-se se essa visão do/a aluno/a como uma/a 

cliente corresponde a uma característica específica da Universidade privada. 

Sim, porque ela precisa disso para manter sua infraestrutura. Com os alunos e o valor das 

mensalidades são pagos os professores e mesmo assim a Universidade precisa de mais 

dinheiro para poder pagar e manter a estrutura. Tudo é movido ao dinheiro, para poder 

oferecer parceiros, convênios. Não que eu veja o meu aluno igual a como eu vejo meu cliente, 

são visões diferentes, mas não deixa de ser, eu preciso respeitar, eu preciso trazer o melhor 
porque se ele não está aqui sentado não tem a disciplina e não tem o salário. O professor de 

uma Universidade, principalmente privada, ganha hora aula, ele ganha por disciplina. Por 

exemplo, neste semestre não teve aluno suficiente para disciplina de biossegurança e de 

visagismo, então são cargas horárias que eu não recebo. É quase como se a gente fosse um 

comissionado. Se você atende, você recebe. Se não atende, não recebe. E isso acaba 

oscilando, a cada semestre. O professor tem um salário que acaba sendo fixo dentro daquele 

semestre, mas não quer dizer que semestre que vem eu vou ter o mesmo, posso ter mais como 

eu posso ter menos. (Professora D.) 

Perguntou-se se não há nenhum tipo de remuneração fixa e a resposta da entrevistada indicou 

que não, apenas a remuneração por horas/aula trabalhadas e que não há uma garantia do 

valor recebido a cada semestre, dependendo diretamente da quantidade de disciplinas que se 

ministra. 

Verifica-se a lógica mercadológica na educação privada, presente na experiência e 

na fala da entrevistada, em que até mesmo os/as discentes são vistos/as e categorizados/as 

como clientes. Considerando que a linguagem não é neutra e que o termo “aluno” e o termo 

“cliente” diferem entre si no que se refere ao seu significado. De acordo com Bueno (1996, 

p. 43), “aluno” significa “educando, discípulo, escolar, aprendiz” e “cliente” significa 

“freguês, usuário de um serviço” (Bueno, 1996, p. 143). Pode-se, inclusive, inferir um 

distanciamento entre professor/a-aluno/a a partir do momento que o segundo é visto como 

usuário de um serviço oferecido.    

 O termo “cliente” supõe uma relação de compra e venda, em que o/a vendedor/a 

vende e o/a cliente compra. Neste contexto, seria como se o/a docente estivesse na posição 

de vendedor, vendendo o seu conhecimento e o/a aluno/a como se estivesse constantemente 

avaliando se esse produto (o conhecimento “oferecido” pelo/a docente), é bom para si ou 

não. Considerando não ser útil para si, poderia mudar de Universidade, assim como um/a 

cliente insatisfeito/a muda de loja. Entretanto, a Universidade, conforme relata a docente 

entrevistada, necessita desses alunos/as para que mantenha a sua infraestrutura e os próprios 

salários do corpo docente. Sendo assim, explicita-se o tom empresarial das instituições 

privadas e a necessidade destas instituições estarem se reinventando e oferecendo novos 
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produtos, ou seja, novos cursos e sempre se atualizando, para manter a sua clientela satisfeita 

e assídua aos seus serviços.  

Por um lado, é fato a necessidade de novos cursos que atendam o mercado de 

trabalho, que formem para novas profissões ou que capacitem e formalizem profissões já 

existentes que ainda não possuíam formação superior, como é o caso da Estética. Por outro 

lado, pode colocar o/a professor/a em uma situação complicada, pois o/a docente não possui 

garantias referentes ao seu salário de um semestre para o outro, a manutenção da sua vaga 

na instituição e pode estar trabalhando sob constante pressão devido aos fatores citados. 

Outro aspecto que pode ser relevante é o fato de alguns/algumas docentes precisarem 

ministrar mais disciplinas para complementarem o seu salário ou por não haver outro/a 

professor/a disponível, conforme elucida a fala do Professor E:  

Tinha aula de anatomia que eu dava também, de fisiologia também que eu gostava, não tanto, 

mesmo assim me sentia confortável na hora de falar. Isso é ruim para o professor, ele não 

gostar muito da disciplina porque ele acaba não sendo o melhor que ele pode. Tem que ter 

esse cuidado. (Professor E.) 

A quantidade de disciplinas ministradas pelo/a docente também poderia afetar diretamente 

a sua relação e participação em projetos de extensão e na pesquisa acadêmica. Há 

entrevistados/as desta pesquisa que relatam uma indisponibilidade de tempo para orientar 

trabalhos de conclusão de curso e participar ativamente de pesquisas e projetos de extensão 

na Universidade. 

Quando se formou ou se sentiu professor/a 

Buscou-se identificar quando os/as entrevistados/as se formaram ou se sentiram 

professores/as. Observou-se diferentes perspectivas em relação ao “tornar-se” professor/a, 

conforme demonstram os trechos das entrevistas. 

No primeiro momento que eu comecei a dar aula eu já estava muito, muito preparada, como 

eu disse, eu passei seis anos fazendo estágio docência. A minha orientadora era muito 

ocupada e ela delegava muito para mim. Então eu já me sentia professora antes de começar. 

Foi um caminho natural. (Professora A.) 

Eu acho que é quando você vê os primeiros resultados. Você vê os primeiros alunos que vem 

e te agradecem pelo conhecimento que você os ajudou adquirir, que eles elogiam e agradecem 

as suas aulas, quando te buscam depois de formados para procurar orientação, eu acho que é 

isso. O que eu gosto é passar a experiência, meu conhecimento, eu amo fazer isso, eu procuro 

ensinar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu vivenciei, tudo aquilo que eu ainda 

vivencio sem omitir nada. Pensando eu quero que eles sejam melhores do que eu. (Professora 

B.) 
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Depois de dois anos dando aula que eu me senti mais nesse modelo, que eu me senti mais 

segura. Com segurança pessoal. Eu acho que para você pegar realmente, se adaptar e ficar 

pronta para o que der e vier, eu me senti depois de dois anos, hoje eu entro para sala de aula 

e me sinto em casa, é bem tranquilo para mim. (Professora C.) 

Acredito que depois do mestrado. (Professora D.) 

Se para uma entrevistada formar-se e sentir-se professora foi algo natural, por ter praticado 

durante a experiência de estágio e docência na sua trajetória acadêmica, para outros/as 

entrevistados/as não ocorreu da mesma forma. Para uma das entrevistadas, ocorreu após dois 

anos de docência, depois de sentir que aprendeu com a prática como ser professora, 

determinando esse período de dois anos para a aprendizagem da profissão docente. Para 

outra participante, o sentimento de se formar professora está diretamente relacionado à 

valorização do seu trabalho como professora pelos/as alunos/as. Para outra professora/a 

entrevistada o marco foi a conclusão do mestrado, pois sentiu-se mais segura na sua prática 

docente. 

Visão sobre a valorização do/a professor/a universitário/a 

Buscou-se compreender se os/as participantes se sentiam valorizados/as como 

professores/as e a sua percepção sobre a posição do professor/a universitário/a no cenário 

brasileiro atual. 

Sinto. Especialmente quando eu falo sou professora universitária. Apesar de existir uma 

constatação que ele é muito desvalorizado, em geral, o professor universitário é o topo do 

professorado, então eu vejo que há uma distinção maior em ser professor universitário do que 

farmacêutico. O professor está acima. (Professora A.) 

Quem forma o profissional são os professores, deveria ser lógico isso, que o professor deveria 

ser muito valorizado, mas infelizmente na área da educação a gente nota que isso está muito 

aquém do que deveria. Claro que no geral deveria melhorar muito essa valorização em todos 

os sentidos, de respeito seja do aluno, às vezes até de algumas instituições com o próprio 

professor também. Financeiramente também existe muita queixa nessa nessas questões, mas 

como pessoa eu me realizo muito com isso. (Professora B.) 

Não me sinto desvalorizada. Como cabeleireira sim. Vindo com a faculdade, esse negócio já 

está sendo mudado, a gente está sendo mais respeitada. É outro conceito, tu és vista com 

outros olhos. Cabeleireira aonde você vai tem um monte, em cada bairro. (Professora C.) 

Por eu ser professora da Universidade, por eu ter o meu nível superior, até o mestrado, eu me 

sinto muito mais valorizada do que eu mesma me valorizo. Eu vejo um olhar bem interessante 

onde eu vou dar cursos ou palestras ou congresso, eles falam “a professora mestra”. Sempre 

colocam isso como algo muito positivo, bastante valorizado. (Professora D.) 

Todos/as os/as participantes constataram em suas falas que há uma valorização notória do/a 

docente universitário/a, em detrimento de docentes do ensino fundamental e do ensino médio 

no cenário brasileiro. Os/as entrevistados/as relatam se sentirem mais valorizados/as 
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socialmente como professores/as universitários/as, em relação a sua profissão fora da 

docência. 

5.2.3 Dimensão 2 – Questões Específicas do Curso 

Disciplina que ministra 

Nesta subcategoria, buscou-se compreender a percepção dos/as docentes sobre as 

disciplinas que ministram no curso, com ênfase na disciplina em que se realizou a entrevista. 

Procurou-se compreender como se identificam com a disciplina e qual a importância dela 

para a formação do/a profissional Tecnólogo/a em Estética e Cosmética. 

É um entendimento global do produto cosmético. É o produto cosmético. É o que você aplica. 

Você até pode fazer estética sem cosmético, pode usar eletroterapia... Mas é difícil, não é? 

Tanto é que o curso é Estética e Cosmética. (Professora A.) 

Eu considero a facial um pouco mágica porque a cliente às vezes entra com a pele de um jeito 

na tua cabine e você já consegue mudar o aspecto daquela pele, por mais que não seja 

duradouro se não tiver uma sequência, eu acho isso um pouco mágico. É como se fosse uma 

metamorfose. E no corporal eu acho que isso é um pouco mais difícil. (Professora B.) 

Colorimetria, cortes e tratamentos capilares. A relevância é você aprender o que o mercado 
está oferecendo para você. Por exemplo, tem muitos mitos e propagandas enganosas. 

(Professora C.) 

Eu sou professor de eletro, é a minha disciplina. A eletro me cativa porque é uma parte mais 

de aplicabilidade, eu consigo colocar o que a gente está ensinando no curso de uma forma 

mais interessante para o aluno e de maior aplicabilidade, porque é aquilo ela vai usar na 

prática profissional. Anatomia serve? Claro que serve, é importantíssimo. Só que não é 

aplicabilidade prática. Então se torna chato e o aluno não quer mais saber daquilo. A prática 

motiva mais, porque as pessoas gostam, as pessoas querem saber, se interessam, todo mundo 

vem com vontade. Teórica de preferência que eu nunca mais pegue. “Ah tem que dar 

professor, não tem ninguém.”, Ok, vamos lá. Mas eu não gosto muito não. E isso é ruim para 

o professor, ele não gostar muito da disciplina porque ele acaba não sendo o melhor que ele 
pode. Tem que ter esse cuidado assim. (Professor E.) 

Os pontos centrais nas falas dos/as entrevistados/as se referem à importância da 

compreensão global sobre produtos cosméticos, por se considerar imprescindível para a 

prática na profissão; sobre a importância da aplicação prática das técnicas; sobre 

desmistificar mitos e propagandas enganosas sobre a estética e a cosmética; e, por fim, sobre 

a notória promoção de autoestima, percebendo-se a possibilidade de promoção de saúde 

mental através da aparência física a partir de procedimentos estéticos. 

Ensino, pesquisa e extensão no curso 

Através de informações obtidas no site da instituição sobre a qual incide este estudo, 

há três linhas de pesquisa dentro do curso superior de Tecnologia de Estética e Cosmética: 
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1) avaliação da eficiência dos procedimentos estéticos, 2) gestão estratégica e 

empreendedorismo no mercado de beleza e estética e 3) análise sensorial e avaliação da 

eficácia de produtos cosméticos. Cada linha de pesquisa conta com um número de quatro a 

cinco professores/as pesquisadores/as vinculados/as.  

Nesta subcategoria procurou-se compreender como ocorre a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão no curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética a partir da 

visão dos/as professores/as entrevistados/as. 

Existe. Mas poderia ser bem melhor. Mas existe. Me parece que o curso consegue fazer esse 

link mais até com a extensão do que com a pesquisa. (Professora A.) 

A gente que vem acompanhando todos esses anos todos do curso, eu que fui aluna da primeira 
turma, depois professora, vemos quantos artigos fantásticos, muito bons que tem. Os alunos 

têm se dedicado. É lógico que isso não é 100%, como é normal, mas a qualidade melhorou 

muito e eu acho que temos grandes produções científicas sim. Mas eu acho que talvez o que 

esteja faltando é divulgar mais essas produções, achar uma maneira de divulgar melhor isso. 

(Professora B.) 

Eu sou uma prova que acontece isso. Eu sou a professora responsável por um projeto de 

extensão. Eu faço atividades em algumas disciplinas minhas que eu trago mulheres para 

dentro da sala de aula e os alunos fazem workshops para elas. Eu estimulo o aluno a se ver 

como um professor, ele vai ter que ensinar aquelas mulheres, dentro daquele determinado 

tema que ele já aprendeu durante o semestre. Eu coloco essa experiência da extensão dentro 

da disciplina e também tem a correlação de usar a experiência do projeto social, da 
experiência comunitária com a pesquisa. A gente faz trabalhos de iniciação científica 

baseados nessas experiências e com tudo que é feito na extensão. Da minha parte eu tento 

correlacionar, envolver aquela experiência com resultado de pesquisa. (Professora D.) 

Notou-se uma articulação entre o ensino e as atividades de aplicabilidade prática das técnicas 

e procedimentos estéticos em projetos de extensão promovidos pelo curso. Verificou-se que 

a produção acadêmica ocorre expressivamente nos trabalhos de conclusão de curso. 

Observou-se que houve uma melhoria na produção científica do curso durante a sua trajetória 

nas primeiras turmas e o momento atual, em que existem produções relevantes. Sugeriu-se 

uma melhoria no que se refere a divulgação científica dos artigos produzidos pelos/as 

alunos/as. 

Ensino 

Em relação ao ensino, buscou-se compreender como os/as entrevistados/as pensam, 

organizam, planejam e ministram as suas aulas, como articulam a sua prática profissional e 

os cursos de aperfeiçoamento profissional que participam com o ensino em sala de aula. 

Eu trabalho com preocupação de trazer o que existe em termos de estado da arte, ou seja, o 

que se conhece de mais atual, as bases daquele tipo de classe de produto. Mas também o que 
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tem de mais atual, então no preparo das aulas eu utilizo aquele conhecimento geral que está 

nos livros, mas trago também uma preocupação muito grande com o que vai ser ainda 

tendência, o que se tem de novo. No preparo da aula eu reviso o semestre passado. Para dar 

esse ano dou uma olhada no mercado para ver o que que tem de novo. O preparo da aula é 

sempre um contínuo. Você não pode dar a mesma aula um semestre atrás do outro, tu tens 

que atualizar. O preparo da aula é muito parecido, eu tenho metas de conteúdo para ser 

ministrado, isso é clássico. Mas o que eu estou tentando cumprir é que eu não tenha mais que 

preparar tudo, como eu estava falando antes. (Professora A.) 

Quando eles chegam no quarto período, eles já passaram por praticamente toda a teoria que 

eles precisam. Eles deveriam ter aprendido toda parte teórica da disciplina, mas a gente 

retoma muito para relembrar, recortar os conceitos. A minha disciplina é maioria prática. Eu 

procuro fazer com que o aluno pratique realmente, coloco muitas aulas práticas, muitos 

atendimentos entre eles, muitos atendimentos com pessoas voluntárias que vem da 

comunidade, porque eu acho que é a prática, é a vivência que vai realmente dar mais 

segurança dentro dos atendimentos. Nas aulas práticas, procuro 100% acompanhar, todo 

momento dando atenção, corrigindo, acompanhando. Eu faço que eles vivenciem um 

atendimento, desde os cuidados com a organização do seu espaço, do seu material, como se 

eles realmente estivessem recebendo um cliente. Também tento fazer com que eles 

pesquisem bastante, que eles façam a leitura dos artigos, que eles defendam artigos 

científicos, é o que eu procuro fazer para estimular a pesquisa. (Professora B.) 

Eu sigo sempre o cronograma de aula corretamente. Tudo que eu vou passar, eu explico e 
faço junto com elas, não deixo nem elas fazerem sozinhas em casa para não se perderem. 

Aula prática e teoria junto funciona muito bem. Cada semestre eu utilizo uma estratégia nova, 

o que não deu certo, eu vou mudar, eu estou sempre renovando. Eu vou explicar no primeiro 

dia de aula o plano de aula, como é que vai ser. Eu não largo para fazer em casa, se não 

ninguém vai entender nada. E nem vou ficar só explicando o slide senão o aluno vai ficar 

perdido. Vão querer me jogar para fora de aula. Tem os problemas que eu vou fazendo junto 

com as alunas, eu vou explicando e voltando no slide. Depois elas têm seis aulas práticas, eu 

trago para o laboratório para o atendimento de modelos, porque agora as alunas já estão 

prontas, estão seguras para poder atender o cliente, mas é tudo junto comigo. Tudo 

organizado e nunca me deu problema, eu vou acompanhando do início ao final. Sempre com 

meu auxílio, eu não deixo fazer nada sozinho. Eu vou perder o interesse do aluno e eu não 
quero isso. Eu prefiro dar tudo na mão e fazer junto do que largar sozinha e eu nunca tive 

problema, penso que é melhor. (Professora C.) 

Eu sou bem metódica, tento ver o início, o meio e o fim. Quando eu penso numa aula, eu 

penso que o aluno precisa entender o princípio daquele assunto, compreender o que é aquilo, 

que ele consiga analisar e executar. Existe um passo a passo, cada aula é pensada para o 

resultado do final do semestre, da conclusão da disciplina. Eu sigo essa sequência, essa lógica 

que ele tem que conhecer, entender, analisar e executar. Analisar e executar não 

necessariamente é uma coisa prática, mas que seja uma coisa pensante. Mesmo sendo teórico, 

eu preciso que ele execute, mas não só através de uma prova. O aluno cria um caso, um 

problema e ele ou outro aluno tem que resolver aquele problema. (Professora D.) 

Eu vejo os pontos que eu tinha dificuldade quando eu estava na faculdade, quando eu estava 

na pós-graduação e eu penso “como é que eu gostaria de aprender?”. Obviamente que como 
eu gostaria de aprender não atinge todo mundo, mas eu vejo que atinge uma boa parte. Eu 

aceito críticas para ir melhorando. Eu não tenho vergonha de perguntar. A gente tem reuniões 

pedagógicas também. Às vezes o aluno me dá, na primeira ou na segunda aula, umas dicas. 

Aí eu mudo. Então, na verdade eu preparo de acordo com a turma. Eu tenho aquele material 

de base, que a gente só vai acrescentando, uma vez que o material de base é teórico-científico, 

com validação, com muitos recursos. Eu desenho no quadro, eu sou muito orista. Eu estudo 

e sou dinâmico. Nas práticas eu acabo deixando um pouco mais na mão delas. Eu mostro 

como é e peço para elas lerem formas de fazer. Eu deixo mais na mão delas para incentivar. 

Montar aula é versátil, mas você segue o cronograma. E você tem que ser versátil porque 

senão você desestimula o aluno. Não é fácil ser versátil e estimular o aluno de todas as formas. 

Tem gente que não gosta do jeito que você dá aula. Não é comum, no geral, deixar o aluno 
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mais solto. Eu vejo alguns professores um pouco mais tradicionais, mais conservadores e eu 

acho que tem professores mais novos no nosso corpo docente hoje, pessoas com uma cabeça 

mais receptiva e alguns professores um pouco mais tradicionais, mais antigos. Essa juventude 

que vem hoje, ela é diferente, não tem como você dizer que não, porque é diferente. É muito 

mais tecnológica, muito mais autodidata. Então é uma aula que tem que ser mais dinâmica, 

ela tem que ser adaptada. (Professor E.) 

Nota-se que todos/as os/as professores/as planejam suas aulas antecipadamente e seguindo 

o cronograma. Apenas o docente E relata que pode vir a adaptar as suas aulas a partir da 

opinião dos/as alunos/as. A docente A refere que gostaria de planejar menos as aulas, mas 

que ainda não atingiu seu objetivo. Afirma ainda como é importante atualizar as aulas a cada 

semestre e conectar o conhecimento de base com as novas tecnologias. As docentes A, B e 

C demonstram um planejamento metódico e fechado, em que determinam todas as atividades 

que os/as discentes devem cumprir e como devem cumprir. A docente B e o docente E 

referem que procuram estimular os/as discentes a buscarem a leitura de artigos científicos. 

Evidencia-se a conexão entre teoria e prática. Os/as docentes utilizam diferentes métodos: 

slides, atividades de colorir, aula expositiva, prática de atendimento entre alunos/as e entre 

alunos/as e comunidade. 

Torna-se relevante pontuar a influência de uma experiência passada da docente C na 

sua forma de ensinar. A docente refere em outro momento uma antiga professora de 

matemática que costumava fazer todas as atividades junto com seus alunos e alunas e que 

por este motivo, ninguém ia mal na disciplina. A docente afirma que essa professora é uma 

referência para ela. Nota-se na sua fala que ela se espelha nessa professora e repete alguns 

desses padrões. 

Em relação ao ensino, pesquisa e extensão, a informante-chave relata que se nota 

uma fragmentação na área da pesquisa no curso, contudo, justifica essa fragmentação devido 

a particularidade de um curso de tecnologia, por apresentar um direcionamento que aponta 

para o mercado de trabalho, e complementou que isto ocorre em todo o país. A informante 

afirma que o curso possui articulação com o ensino e a extensão. 

Perfil do/as aluno/as  

O foco deste trabalho se concentra nas identidades acadêmicas dos/as professores/as, 

mas é na articulação entre as especificidades do curso, do corpo docente e do corpo discente 

que a docência acontece e, consequentemente, a construção das identidades acadêmicas 

destes/as professores/as. Desta forma, buscou-se compreender o perfil dos/as alunos/as do 

curso através da perspectiva dos/as docentes. 
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Eu noto isso mais no tecnólogo. No bacharel também, mas é mais no tecnólogo porque ele 

sabe que tem menos tempo, ele acaba focando mais, ele vem mais com a cabeça focada no 

tecnólogo. E muitos vêm com uma formação, eles têm pressa em crescer naquilo que eles 

querem e eu percebo que o aluno que não vem, que vem do ensino médio, ele demora a 

compreender para que mundo ele veio. Os alunos que já têm já carreira no mercado, eles 

aproveitam melhor o curso. (Professora A.) 

É perceptível na fala da docente A o fato de que alunos/as com alguma experiência 

aproveitam melhor o curso. Originalmente, os CST foram pensados para profissionais 

atuantes no mercado de trabalho que buscavam um diploma, uma profissionalização. 

Atualmente, o curso é buscado por pessoas de diferentes idades, a partir de diversas 

motivações. Os/as entrevistados/as notam diferenças no aproveitamento do curso entre 

alunos/as mais jovens, saídos do ensino médio diretamente para a Universidade para os/as 

alunos/as mais velhos e mais experientes que já atuam no mercado de trabalho.  

Em consonância com o que foi referido pela informante-chave, os demais 

participantes referiram que o corpo discente é formado majoritariamente por mulheres. 

Segundo a informante, já passaram 366 alunas mulheres e apenas 4 alunos homens pelo 

curso, revelando uma particularidade do curso e do perfil de aluno/a.   

O foco dos/as discentes parece realmente ser a inserção no mercado de trabalho, em 

detrimento da possibilidade de se seguir carreira acadêmica. 

A maioria que eu percebo é 90%, 95% voltados ao mercado. Poucos eu vejo esse olhar de 

pós, de mestrado e doutorado. (Professora D.) 

Uma das docentes elucida a relação entre carreira acadêmica e a rápida inserção no mercado 

de trabalho, utilizando como exemplo as especializações na área da estética e cosmética e a 

dificuldade de se fechar turmas para a especialização nomeadamente em Cosmetologia, 

demonstrando, possivelmente, uma falta de interesse do corpo discente e talvez uma carência 

de incentivo pela própria Universidade.  

É muito difícil de achar mesmo, mas eu já propus três vezes uma pós de cosmetologia para a 

Universidade e não fecha turma. Depois que eles vão para o mercado de trabalho, parece que 

eles são sufocados pelo dia a dia, pela demanda da vida financeira. Ou talvez porque de 

alguma forma as pós-graduações já não estejam mais falando a linguagem do mercado. Por 

que eu vou ter uma aula sobre fisiologia da pele se eu já tive isso? (Professora A.) 

Complementa explicando o que considera ser a motivação pela preferência por cursos livres 

de aperfeiçoamento profissional de curta duração por alunos/as e profissionais já inseridos/as 

no mercado de trabalho e sugere um modelo de especialização mais focado em uma 

determinada área, com uma menor duração para atrair os/as alunos/as e profissionais. 
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Elas fazem porque agrega.  Agrega como produto para ela poder no dia a dia como serviço. 

Uma pós é teórica, a pós não motiva porquê de alguma forma ela reforça a academia e não o 

mercado, embora ela se diga de mercado, ela ainda está precisando descobrir um pouquinho 

mais o ponto para entregar mais qualificação e menos teoria, fazer melhor esse link com o 

mercado. Uma pós de curta duração, acho que esse é o modelo vai ter mais sucesso. 

(Professora A.) 

Constata-se a ligação entre o curso tecnólogo e o mercado de trabalho e características 

relacionadas ao perfil dos/as alunos/as, demonstrando que pretendem uma rápida inserção 

no mercado, que buscam técnicas novas para se aperfeiçoarem nesta mesma lógica, em 

cursos de aperfeiçoamento rápidos. 

Intercâmbio internacional dos/as alunos/as 

A Universidade que se constituiu o universo deste estudo possui empresas parceiras 

e uma delas promove o intercâmbio internacional para os/as alunos/as do curso Superior de 

Tecnologia em Estética e Cosmética. Buscou-se compreender como é este intercâmbio e o 

que os/as docentes pensam sobre essa experiência.  

Costumam. Eu tenho uma aluna que fez intercâmbio na França. O bacharel não conta, mas 

as do tecnólogo... Não é frequente, mas tem quem faça. Sim. É, na França. Não é uma coisa 

tão frequente, mas aqui no curso de bacharel todo semestre vão. (Professora A.) 

Agora não foi mais ninguém. Acho que ninguém teve interesse pelo custo. Eu acho que pelo 

custo e por causa da crise também. É um intercâmbio de trabalho, vai trabalhar num spa, 

você tem horário para entrar, horário para sair, folgas. Aprende outras coisas, vai aprender a 

lidar sozinha, tu vais para outro tipo de mercado completamente diferente do Brasil, 

aprendem muito. Tivemos um aluno que veio completamente diferente. Mais maduro. Eles 

vêm com outro aprendizado. Acho que lá fora é também mais exigente do que aqui no Brasil. 
É isso, vai aprender outra língua também. Vem com um aprendizado melhor. (Professora C.) 

O intercâmbio internacional ocorre na França e é um intercâmbio de trabalho, não um 

intercâmbio acadêmico. A experiência ocorre em um spa e o/a intercambista aprende em 

situações de trabalho reais, exercitando as suas habilidades práticas adquiridas no curso 

superior. Os relatos demonstram que os/as alunos/as do curso bacharel em Estética, 

oferecido pela mesma instituição, costumam buscar mais frequentemente a experiência do 

intercâmbio do que os/as alunos/as do curso de tecnologia. Os/as docentes percebem a 

relevância desta experiência para a formação profissional e pessoal do/a aluno/a. 

Interdisciplinaridade 

Procurou-se verificar a existência da interdisciplinaridade no curso. Verificou-se a 

ocorrência de um diálogo entre disciplinas do curso, assim como um diálogo entre cursos 

que se complementam, como é o caso do curso superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética e o curso bacharel em Farmácia da Universidade onde se realizou a pesquisa.  
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Conversam. Pode não estar no ideal, mas procura-se a conversa. Não sei se tu lembras que 

houve um evento no qual eu e mais duas professoras fizemos um debate e trouxemos temas, 

por exemplo, acne, melasma... Os alunos faziam perguntas e nós como se fossemos a banca, 

respondíamos sob o nosso olhar sobre a mesma pergunta. Os alunos perguntavam para nós, 

numa mesa redonda e nós discutíamos os pontos de vista daquele tema com o aluno também. 

Não há como você separar as áreas dentro da realidade do mercado, não o mercado hoje, 

nunca houve como separar. Os conhecimentos não são estanques, eles são diferentes, eles 

não são isolados, tudo está conectado. É real, tudo está conectado dentro do mercado da 

estética. É um mundo altamente conectado, então o professor tem que estar conectado 

também. (Professora A.) 

Eu acho que a gente tem uma comunicação legal, a gente sempre procura trabalhar da mesma 

forma. Dentro da própria Universidade tem as nossas reuniões de professores, nossas 

formações continuadas, sempre se trabalhou muito isso, para ter essa integração dentro do 

curso. Esse relacionamento com os professores é super bom. (Professora B.) 

Sim, na formação continuada a gente conversa sobre isso. A gente troca algumas 

informações. A gente sempre vai interagindo juntas. A gente sempre trabalha junto no início 

do semestre e no meio do semestre também. São duas vezes por ano, esses dois encontros. 

Assim está bom e você vai seguir também a matriz curricular. A matriz, o plano de ensino, 

não tem erro. (Professora C.) 

A relação que a gente tem é muito boa, muito positiva, muito complementar de se discutir 

sobre disciplinas. Complementar para não ficar repetitivo, para a gente tentar ajudar o aluno 

a entender. (Professor E.) 

Os/as professores relataram que existe o diálogo entre professores/as e suas disciplinas, que 

buscam interagir buscando o melhor planejamento para as suas aulas e pelo fato das 

disciplinas se complementarem. A questão da interdisciplinaridade é abordada nas 

formações continuadas oferecidas pela própria Universidade para os/as docentes. 

Diálogo entre cursos 

O diálogo entre cursos é propiciado pelo corpo docente, por possuir professores/as 

com diferentes formações iniciais, contando com uma professora/a farmacêutica, que 

trabalha em conjunto com alunos/as da Estética e da Farmácia. Desta forma, aproveitando e 

desenvolvendo as habilidades dos/as alunos/as de ambas formações. 

Engraçado, eu sempre misturo as áreas, eu misturo porque eu não sou esteticista, mas eu vivo 

o mundo do esteticista. Eu vivo mais o mundo do esteticista do que o mundo o farmacêutico, 

porque eu tenho mais proximidade com o mundo do esteticista do que com o mundo da 

indústria cosmética. O farmacêutico desenvolve o produto em parceria com o esteticista. A 

gente consegue unir as áreas. (Professora A.) 

Rede de relacionamentos acadêmica 

Nesta categoria, buscou-se elencar os aspectos relativos ao relacionamento entre 

professores e a instituição de ensino e o relacionamento entre professores/as e professores/as, 
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além do relacionamento entre professores/as e alunos/as, por ser um elemento fulcral no 

processo de (re)construção identitária acadêmica. 

Relação professor/a-instituição 

Uma das docentes relatou que escolheu a instituição em questão para lecionar, 

utilizou realmente o termo “escolhi”. Outra docente relatou que perguntou para a 

coordenadora o que ela teria que fazer para lecionar na instituição, então mais uma vez, 

houve este processo de escolha de trabalhar no local. Uma das docentes demonstra em seu 

relato uma dimensão afetiva pela Universidade, relatando seu gosto por ela. As três docentes 

citadas sempre trabalharam, desde o início das suas carreiras docentes no Ensino Superior, 

neste estabelecimento de ensino. 

Por enquanto eu não tenho interesse realmente em dar aula fora daqui, hoje eu não tenho 

interesse. Eu estou aqui há onze anos e eu gosto muito daqui. E querendo ou não... Me 

acostumei. Não me vejo fora daqui. (Professora C.) 

Todos/as os/as entrevistados/as relataram sentir-se bem em trabalhar na instituição e 

acolhidos por ela. Dos/as cinco participantes, apenas um passou por experiência profissional 

docente em outra Universidade, os/as outros/as quatro trabalharam apenas nesta instituição 

de ensino. As suas experiências como docentes no Ensino Superior ocorreram 

exclusivamente no setor privado e dividem-se entre os cursos de tecnologia, bacharelado e 

especialização, na área da estética, farmácia e fisioterapia, sendo que as duas últimas têm 

conexão com a área da estética. 

Relação professor-a/professor-a 

Em geral verificou-se através dos relatos um bom relacionamento interpessoal entre 

os/as docentes do curso. Contudo, uma das docentes refere que sente um tratamento diferente 

por parte dos/as outros docentes por ter uma formação acadêmica mais “ampla”, termo 

utilizado pela entrevistada, sendo esta formação em Farmácia. Outra entrevistada relata que 

há um bom relacionamento, mas com um certo distanciamento, inferindo-se que não há uma 

amizade no âmbito pessoal, mas sim uma relação de trabalho amigável. A mesma 

entrevistada relata perceber concorrência entre professores/as em outras instituições, com o 

objetivo de ministrar mais disciplinas e, consequentemente, um melhor salário 

possivelmente. Entretanto, afirma não perceber essa concorrência entre o corpo docente do 

curso. 
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Eu sinto uma relação de respeito por eu ter uma formação mais ampla, eu sinto um certo 

distanciamento, mas acima de tudo é de respeito. Eu sempre tive uma relação muito tranquila 

entre os meus pares. Eu acho que bem integrativa também. (Professora A.) 

Bem tranquila. (Professora C.) 

A relação com os professores, pessoal e profissional, é bem amigável, principalmente da 
minha parte. Não vejo, nunca enxerguei como concorrente alguma coisa nesse sentido. É que 

tem alguns cursos que a gente observa que cada um quer pegar mais disciplinas, tem toda 

essa concorrência de professor, eu faço meu trabalho e está tudo bem. Então amigável, 

flexível e respeito também entre todos. Alguns você tem mais acesso pela frequência de se 

ver, então fica um pouco amigo, mas não um amigo que está muito na vida pessoal, mas 

aquela pessoa que às vezes tu conversas sobre algum detalhe da tua vida pessoal, mas não 

são todos. (Professora D.) 

A gente nunca sabe quem é que não gosta da gente, mas eu tento ser agradável com todo 

mundo e acabo tendo sim uma aceitação legal do pessoal, porque a gente quer ser agradável 

e fazer andar o negócio. Acho que é muito boa a relação com o corpo docente no geral. 

(Professor E.) 

Em linhas gerais, constatou-se um bom relacionamento interpessoal entre os/as docentes e 

os termos chave referidos por eles/as nas entrevistas para se chegar a esta conclusão foram: 

respeito, tranquila, amigável, flexível, boa relação. 

Relação professor-a/aluno-a 

Buscou-se compreender a dinâmica da relação entre docentes e seus/as alunos/as. 

Uma das entrevistadas relatou que por estar no papel de formar os/as alunos/as, não os 

enxerga como iguais, mas que os/as respeita como profissionais. Uma das docentes relatou 

que não se sente superior por estar na posição de professora, que deseja uma proximidade 

com seus/as alunos/as e demonstra abertura para uma possível amizade. Um dos/as docentes 

relata que tenta ser sempre agradável, que é uma pessoa muito política e o que ocorre na sala 

de aula é uma gestão de pessoas e deve-se ter uma sensibilidade para isso. 

Eu acho que eu tenho uma relação que não é no nível vertical nem horizontal, não os enxergo 

nem eles me enxergam como iguais porque não são e eu não posso. Eu estou numa posição 

de formá-los, mas eu permito um trânsito, pelo menos eu acho, entre o aluno e eu. Então eu 

enxergo os alunos como alguém que amanhã está no mercado e tem o mesmo respeito que 

eu tenho por um profissional que já está no mercado. Essa é minha visão. (Professora A.) 

Bem tranquila, eu não tenho problema com as minhas alunas, eu deixo bem à vontade. Não 

sou aquela pessoa que não deixa vir até mim, “ sou professora, sou superior”, não. Eu procuro 

sempre trazê-las bem para perto de mim e eu falo para elas: elas me ajudam, eu ajudo elas 

em tudo, eu não crio um bloqueio de nada, eu deixo o acesso muito tranquilo em relação a 

mim até para a gente também começar a ter uma amizade, eu não quero o aluno distante de 

mim. Quero o aluno perto. (Professora C.) 

Na verdade, o que tu fazes é uma gestão de pessoas. (Professor E.) 
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No geral, os/as entrevistados/as posicionam-se como professores/as que permitem um 

diálogo de via dupla com os/as alunos/as, mas possuem diferentes perspectivas sobre os 

limites da relação entre professores/as e alunos/as. Relatam ter uma boa relação com o corpo 

discente. 

Percepções sobre o curso 

Nesta categoria buscou-se elencar os pontos fortes do curso e os desafios, 

compreendidos como pontos que poderiam melhorar no curso, a partir da perspectiva dos/as 

docentes entrevistados/as. 

Pontos fortes 

Forrmação. Profissionalização. Deixa eu explicar. Antigamente quem era o dentista há 50 

anos atrás, teoricamente é aquele formado em uma faculdade de odonto, mas tinha o dentista 

prático. Tinha o farmacêutico prático que podia atuar como farmacêutico. Ele aprendeu 

simplesmente, há 50 anos atrás, a manipular. Uma formação empírica. E eu vejo que esse 

caminho é o caminho da estética, onde até ontem o prático fazia, porque não tinha formação 

para todos, nem tinha a formação. É a consolidação da formação, profissionalismo, é a isso 

que eu me refiro. Deixou de existir o prático. Nunca vai deixar de existir na estética, mas a 

tendência é que com as regulamentações quem toca na pele de uma pessoa é um profissional, 

não é um prático. É essa visão. Essa é a luta! (Professora A.) 

Eu acho que o tecnólogo tem uma carga horária bem grande. Tem como adquirir muito 

conhecimento, tem uma formação bastante adequada para atuação no mercado. Lógico que 

precisa sempre melhorar, os cursos precisam sempre estar revisando. Especialmente hoje, 

dentro da questão da regulamentação, vai ter que atender muito bem aos requisitos 

profissionais. Dentro da nossa formação eu acho que o bacharel é mais adequado por que a 

área da estética envolve bastante as questões de saúde e uma matriz curricular de bacharel 

consegue atender melhor toda a demanda do conhecimento teórico, científico e prático, eu 

penso assim. Eu acho que a vivência prática tem bastante dentro do tecnólogo, mesmo com 

o tempo mais curto. A qualidade dos professores. Os nossos professores realmente são muito 

bem preparados para isso e a qualidade, independentemente do tempo mais curto do que o 

bacharel. E a questão do aprofundamento científico dos trabalhos de conclusão de curso do 

tecnólogo, se dedicam a isso mesmo como no bacharel. (Professora B.) 

Eu vejo que o ponto forte é que estão sempre buscando que os professores melhorem cada 

vez mais. Isso eu tenho visto desde quando eu entrei aqui para dar aula. A coordenadora 

sempre participando com a gente, sempre apoiando a Universidade, disso a gente não tem o 

que falar. E por ser um núcleo menor, a gente apoia mais o aluno, a gente consegue dar mais 

atenção. (Professora C.) 

O ponto forte do curso, eu vejo o corpo docente que é um corpo docente que não tem só a 

teoria, mas também a prática o contato com o mercado e com a sua área de atuação. Isso é 

extremamente importante, ter essas duas experiências, a teoria e a ciência. A nossa estrutura 

física, eu vejo como muito boa. Tanto em relação a cosméticos e equipamentos a laboratórios, 

o próprio laboratório anatômico, ele é visto como um ponto muito positivo por ter peças 

humanas, o aluno não aprende só numa peça de borracha ou outro material. Os parceiros eu 

acho que é um ponto forte. A gente tem uma gama de parceiros bem legais que oportunizam 

os alunos a irem em palestras, cursos, a ter essa conexão com o mercado de trabalho. Esse 

contato com a nossa rede de parceiros eu acho que engrandece bastante a prática do aluno 
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nessa conexão, tanto é que durante o curso alguns são contratados para trabalhar com alguns 

parceiros. (Professora D.) 

É uma área muito emergente, é uma área de atuação clínica muito importante. A saúde da 

pele e o embelezamento geram uma somatização, um bem-estar. Porque se você considerar 

que a pessoa que tem muita acne não sai na rua porque têm vergonha, ela tem um distúrbio 

psicossomático que pode levar à depressão. Tem muitos pontos positivos, na contribuição 

social, muito. Até mesmo a atuação clínica muito variada, muito versátil. Nas casas ou lares 

de idosos... A estética nesses locais vai trazer um benefício, um bem-estar muito bom para o 

paciente. Vou chamar de paciente porque tu estás trabalhando ele de forma psicossomática, 

porque ele vai interagir melhor com o meio dele. Tu tens essa interação do esteticista em 

vários âmbitos. Como usar cosméticos para um adolescente que está crescendo, na escola, 

palestra de cuidados da pele, como usar um cosmético adequado para o tipo dele, para ele 

prevenir o processo de acne, isso é saúde. O ponto positivo hoje é que é uma área emergente, 

você consegue uma abordagem bem ampla, bem bacana, bem boa. É uma faculdade para o 

futuro, uma área emergente, uma área importante. (Professor E.) 

Os pontos fortes destacados pelos/as professores/as foram a formação, a valorização e a 

profissionalização do/a esteticista para atuar o mercado de trabalho. Quando se refere a 

profissionalização, pode-se inferir uma valorização da profissão a partir do curso superior 

que culminou na regulamentação da profissão em Lei, diferenciando técnicos, tecnólogos e 

bacharéis, definindo os limites e possibilidades da profissão para cada nível de formação. A 

regulamentação da profissão busca garantir, corroborando com o relato da Professora A, que 

quem exerce atividades de estética profissionalmente, é de fato um profissional, formado e 

capacitado. 

É unânime a percepção dos/as entrevistados/as sobre a qualificação do corpo docente, 

verificando-se que esta qualificação se vincula a uma articulação entre a formação 

acadêmica e as experiências de mercado destes/as professores/as. 

A carga horária do curso tecnólogo e conexão do curso com o mercado de trabalho 

através de empresas parceiras da Universidade, se destacam como pontos fortes. 

O fato de ser uma área abrangente, multidisciplinar, que propicia a manutenção e 

promoção de saúde e atuação em diversos âmbitos também se destaca como um ponto forte. 

 

 

Pontos que poderiam melhorar no curso 

Os/as docentes também elucidaram pontos que poderiam ser melhorados no curso, 

conforme demonstram os trechos das entrevistas a seguir. 
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Faz falta uma estrutura mais de vivência de laboratório. Não que o aluno fosse se tornar um 

formulador, mas trazer essa vivência de matéria-prima, trazer para o aluno do início do curso. 

(Professora A.) 

Não estou dizendo que deveria ter uma disciplina de filosofia na grade de um curso de 

estética, mas que o aluno deveria ser incentivado a uma eletiva na área, para formar um ser 

pensante. Não é um técnico, a gente ainda está formando muito técnico. Eu acredito que não 

dá para esquecer, para relegar a um segundo plano essa formação humanista para um 

profissional tecnólogo, não dá. (Professora A.) 

Dentro da disciplina de Conexão e Mercado procurei trabalhar bastante sobre essa questão 

da docência, falei bastante dentro das minhas aulas sobre a importância, sobre a possibilidade 

de se chegar à docência. Mas eu acho que dentro das instituições está faltando esse incentivo, 

talvez. Eu aprofundaria mais na área da estética clínica de facial e corporal. (Professora B.) 

 Eu acho que só a parte de divulgação. Ter uma placa ali fora de cosmetologia que não tem, 

que as vezes tem pessoas que não sabem que aqui tem cosmetologia. Só isso. De resto 

tranquilo. (Professora C.) 

O curso já foi bastante reformulado, eu sou aluna do curso, mas vai fazer 12 anos que eu me 

formei. Muita coisa já mudou. Hoje eu vejo um curso bem legal, eu vejo que o curso já 
amadureceu bastante e ele pegou todas as áreas que seriam complementares para esteticistas. 

Acho que eu não mudaria mais nada no curso, eu o vejo agora bem legal, bem atual. Em 

relação ao conjunto de disciplinas, acho que está bem interessante. Para a formação do aluno, 

para o objetivo do curso, eu acho que a gente está bem estruturado de laboratórios, de 

professores, de ementa do curso, a gente deixa bem claro sobre a atuação do esteticista para 

o aluno, qual que é a abrangência dessa área. (Professora D.) 

Para mim, o que mudaria hoje no curso, que é uma coisa que sempre vai ter que melhorar, é 

questão de materiais, os equipamentos. Hoje a gente precisa de equipamentos para ter uma 

melhor aula, um melhor atendimento no laboratório. O que poderia mudar talvez é a própria 

cabeça das meninas, talvez uma ética inicial para saber o que que é estética. A valorização 

do aluno que chega em relação ao curso de estética. Isso é uma coisa que eu mudaria 

colocando alguma disciplina voltada para a formação pessoal do aluno. Ele não sabe o que é 

estética. A estética é mais do que só maquiagem. Alguma coisa que direcionasse o aluno no 

início para a valorização profissional. Vivências práticas logo no início, porque a pessoa entra 

e não sabe o que quer. Tem que fazer valer mesmo a estética no âmbito multidisciplinar, isso 

é uma coisa que vale a pena ser falado. Você não tem estudos clínicos da estética, você vê 

estudo da fisio, tem pouca coisa de material científico da estética. Inserir o esteticista num 

âmbito multidisciplinar. (Professor E.) 

Dentre os pontos a melhorar destacam-se: a divulgação do curso, a vivência prática em 

laboratório de cosmetologia, aulas práticas desde o início do curso, a formação integral do/a 

aluno/a, a produção científica realizada por esteticistas e o incentivo para que alunos/as 

sigam para a carreira docente, além disso, para que os/as próprios/as alunos/as se valorizem 

enquanto profissionais da estética e compreendam as responsabilidades da profissão. 

Houve uma divergência de opiniões sobre a infraestrutura do curso. Nota-se que há 

docentes que acreditam necessitar de melhorias, assim como há uma docente que relatou que 

não mudaria nada por considerar que o curso já está suficientemente estruturado no que se 

refere a corpo docente, infraestrutura, ementa e a formação.  
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Como refere a Professora A, ainda se forma técnico no curso tecnólogo. No nível 

superior, o foco não deve ser apenas a apreensão e execução da técnica, no “saber-fazer”. 

Torna-se relevante ampliar a perspectiva e compreender o “como” e o “porque” fazer. 

Independentemente de ser um curso de menor duração, que possui como prioridade o 

atendimento das demandas de mercado e dos/as cidadãos/as, o curso de tecnologia é um 

curso de nível superior. Idealmente, pretende-se que os/as alunos/as e futuros/as 

profissionais consigam fazer um elo entre a apreensão e execução das técnicas, a partir de 

uma conexão entre os conhecimentos adquiridos no curso para se chegar aos resultados 

almejados e a reflexão do porquê utilizar-se determinados produtos, técnicas e 

procedimentos para se chegar a esses resultados. 

Torna-se relevante salientar as melhorias citadas no que se refere a formação integral 

do/a aluno/a. O conhecimento técnico é necessário para a prática profissional. Contudo, não 

deve ser o único ponto a ser desenvolvido no curso, por se tratar de uma profissão que lida 

diretamente com pessoas, com autoestima, com embelezamento e promoção de saúde física 

e mental. 

Sugere-se um aprofundamento teórico e reflexivo nos cursos acerca da abrangência, 

importância e das responsabilidades da profissão, buscando conscientizar os/as discentes de 

qual é a sua posição socialmente e seu papel enquanto um/a profissional da área da estética. 

Necessita-se de profissionais com uma visão crítica sobre esta área e, consequentemente, 

uma consolidação da valorização social da formação superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética e reconhecimento da profissão. 

Professores/as formados/as na área da estética no curso  

Esta categoria apriorística emergiu a partir de relatos dos/as docentes sobre 

necessitar-se de mais professores/as com formação inicial precisamente na área da estética 

no curso. 

É uma área à parte porque ela consegue “linkar” o que ela faz, o que ela forma, o que ela 

propõe, com o mercado, com a práxis, com a prática do esteticista. Eu vejo que é uma das 

áreas que mais consegue. Porque na origem dos cursos de estética, embora o farmacêutico 

fosse o profissional que definiu os rumos, o profissional da estética estava lá dentro também 

nas disciplinas práticas. Quem administra as disciplinas profissionalizantes são profissionais 

da estética. Eu como farmacêutica nunca pude tocar na pele de alguém porque não é minha 

formação. O professor esteticista, que fez a graduação em estética e que fez curso de pós-

graduação e entrou na academia, consegue fazer uma ligação muito mais rápida entre a 

demanda de mercado e o que ele dá em aula. O curso de estética é um curso que se não tiver 
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isso não faz sentido. Ele não tem um conhecimento teórico que se transformou em prático, 

ele tem um conhecimento teórico que se transformou em teórico-prático.  E isso é muito 

vantajoso. Então o profissional formado em estética, que tem uma formação adicional 

pedagógica, que eu capacite para ser um docente, é o profissional da excelência, 

principalmente das disciplinas práticas. Que tenha vivência.  (Professora A.) 

Hoje nós temos a profissão regulamentada, foi uma batalha bem grande e a gente ainda tem 

muito caminho pela frente. Os cursos de nível superior foram fundamentais para isso, eu acho 

que sem isso nós não conseguiríamos e a boa formação é fundamental. E a gente só espera 

que a estética cresça. Eu acho que ainda precisa melhorar as questões de ensino, ainda precisa 

de mais esteticistas presentes nessa formação. Eu acho que a área da estética está precisando 

muito isso, de alunos que realmente se dediquem a seguir a carreira da docência. Nós 

precisamos de mais professores aptos para isso, a gente precisa trabalhar e estimular bastante 

isso nos nossos alunos. (Professora B.) 

Eu tento mostrar para os alunos a minha experiência em relação ao mestrado que foi bastante 

positiva, a gente tem outras oportunidades. Eu sempre falo muito sobre isso, sobre as áreas 
que o esteticista pode atuar e uma delas é a docência. Então é um caminho que envolve a 

pesquisa, que envolve também o ensino, eu tento estimular nessa parte. E o intercâmbio 

também porque a gente está sempre pensando no que que acontece lá fora. Então de certa 

forma acho que a gente estimula os alunos a buscarem coisas novas. (Professora D.) 

Os participantes relataram a importância da regulamentação da profissão por Lei, por 

propiciar a profissionalização e a valorização de Cosmetológos/as e Esteticistas. Ainda, 

referiram a relevância de professores/as com formação inicial na área da estética e cosmética 

pelo/a fato deste/a profissional conseguir conectar a prática e a teoria da área da estética e 

cosmética. Sugerindo que um/a professor/a com esta formação inicial aliada a uma formação 

pedagógica, seria o/a professor/a de excelência, por ter as vivências práticas da área, o 

conhecimento técnico e teórico relativo à profissão e os componentes pedagógicos para 

conseguir trazer essas vivências e conhecimentos para seus/as alunos/as. 

Curso, Profissão e Mercado 

Nesta categoria relacionam-se os aspectos do curso, da profissão e do mercado. Desta 

forma, busca-se explicitar a partir das perspectivas dos/as professores/as questões acerca do 

curso, da profissão de Cosmetológo/a e Esteticista e a relação com o mercado no cenário 

brasileiro. 

Avaliar uma interatividade entre a academia e a demanda de mercado por quê nas pesquisas 

que a gente faz, em geral, a gente é muito detalhista. A visão do mercado é muito mais 

acelerada, de demandas rápidas. Não que eu ache isso benéfico, filosoficamente não, 

capitalisticamente não, mas do ponto de vista do que a Universidade precisa capacitar, eu 

acho que o professor que tem mais ligação com o mercado, tem mais condições de liberar 

alguém para o mercado. Na verdade, isso deveria ser para todos os cursos. Não que todo 

professor tenha que estar no mercado, porque tem aqueles que são os da pesquisa básica, que 

são as pesquisas que não tem uma ligação direta de aplicação, esse não tem necessariamente 

essa ligação muito comprometida com o produto, é mais com uma coisa chamada ciência 

básica mesmo. Mas nas ciências aplicadas, que é o caso da cosmética, tem que estar ligada 
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ao mercado, porque só tem sentido fazer o que tem demanda ou só tem sentido criar o que 

pode ter demanda. Como é que tu vais saber o que é o novo, ter discernimento do novo apenas 

com os artigos de base de dados? Tanto quanto qualquer curso, não por ser tecnólogo, 

acredito que isso é algo que veio com uma grande demanda para o tecnólogo, mas hoje 

permeia tudo. Se é para formar um professor de matemática ou um esteticista, os dois são 

mercado. O produto é outro, mas o mercado é mercado. Esse deus aí, mercado. Eu acho que 

tem uma coisa que o professor do tecnólogo tem que primar, por ter uma percepção muito 

aguda de tendências, de inovação, de inserção no mercado. (Professora A.) 

O impacto do cosmético na economia, o impacto do cosmético no meio ambiente, o impacto 

do cosmético na vida das pessoas é gigantesco. É uma das áreas mais importantes em termos 

de valores de mercado. (Professora A.) 

Você não pode parar, porque o mercado está sempre avançando, cada vez mais, 

principalmente na parte de cosméticos. Tem que estar sempre buscando curso. Tudo avança 

demais, de cabelo, de cosmético, tu tens que estar sempre na frente. Tem a parte dos 

equipamentos de estética que muda a cada ano, muda muita coisa. Tu és um eterno aprendiz. 

Muda tanto e a gente tem que acompanhar, muda muito rápido principalmente a parte de 

produto. Tem coisa que parece assim que não tem fim. (Professora C.) 

Hoje a estética caminha para essa área, que é a preservação, que é a forma de uso dos recursos 

para um bem que não é só embelezamento, mas também a parte psicossomática, uma pessoa 
mais sadia, exposta, ela consegue ter uma interação social, ela consegue ter uma vivência que 

ela não teria, que a pele permite vivenciar. A estética é multidisciplinar e precisa ser mais 

conciso nisso para a profissionalização da profissão de esteticista, como reconhecimento. 

(Professor E.) 

As reflexões dos/as docentes reafirmam a conexão do curso tecnólogo com o mercado, com 

a velocidade que este mercado se desenvolve e do quanto se consome deste mercado no 

Brasil. Explicitam a área da estética e cosmética como uma área multidisciplinar, com 

diversas possibilidades. Valorizam a formação superior. Apresentam a área da estética como 

uma área da saúde, que busca a promoção e a manutenção da saúde física e mental de seus/as 

clientes/pacientes. 
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5.2.4 Nuvem de palavras 

Elaborou-se uma nuvem de palavras a partir das 100 palavras mais frequentes 

mencionadas nas entrevistas com os/as professores/as. O resultado encontra-se na imagem a 

seguir.  

Imagem 5 – Nuvem de palavras gerada a partir das informações recolhidas nas entrevistas 

 

A nuvem de palavras reflete o conteúdo das entrevistas sobre o curso superior de Tecnologia 

de Estética e Cosmética. Destacam-se as palavras: estética, aluno, aula, curso, professores, 

professora, disciplinas. Em menor destaque, mas ainda assim com grande relevância tem-se: 

pessoas, mercado, ensino, trabalho, formação, prática. 

 

Como já referido, é um curso direcionado ao mercado de trabalho, logo, necessita de 

professores/as que articulem a docência às experiências profissionais e ao mercado.  As 

atividades docentes e discentes articulam-se mais expressivamente à prática, notando-se uma 

ligação contundente entre ensino e projetos de extensão, em detrimento da pesquisa 

acadêmica. O curso busca formar profissionais qualificados/as para o mercado de trabalho, 

através de uma grade e corpo docente interdisciplinar. 
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É um curso que trabalha diretamente com pessoas, com a estética física, com a beleza, 

com a imagem. É uma área que busca promover a saúde através dos procedimentos estéticos, 

articulados com a cosmética e embelezamento. Um dos pilares que alicerça esta área 

profissional é o relacionamento entre pessoas, desde a formação inicial se estendendo para 

a prática profissional. 

 

É um curso recente no Ensino Superior brasileiro, se comparado a profissões já 

reconhecidas. A profissionalização do/a profissional da área da estética, através da formação 

de nível superior, é um marco na história da profissão, que resultou na regulamentação em 

Lei e a uma valorização da área. 

 

Conclui-se que a nuvem de palavras demonstra os principais aspectos nos quais o 

curso e a área da estética, cosmética e embelezamento, se alicerçam. 

5.2.5 Síntese dos resultados 

A caracterização dos/as professores/as do curso superior de Tecnologia em Estética 

e Cosmética mostrou que os participantes desta pesquisa são majoritariamente mulheres, a 

média de idade é de 43,2 anos, os/as participantes estão na docência há cerca de 10 anos em 

média, suas experiências docentes se concentram no Ensino Superior privado, a entrada 

como docente do Ensino Superior ocorreu, em geral, mediante convite para lecionar, os/as 

participantes costumam transitar como docentes entre diferentes níveis de ensino, cursos 

livres de aperfeiçoamento profissional, técnico, tecnólogo, bacharel e especialização. 

A maioria dos/as participantes já atuou, atua ou pretende atuar como profissional fora 

da docência. Evidencia-se uma conexão entre os/as docentes e o mercado de trabalho 

relacionado à área da estética, cosmética e embelezamento. Nota-se a influência de 

experiências passadas e atuais na docência, sejam experiências profissionais ou pessoais. 

Observa-se que habilidades adquiridas nestas experiências como gestão de pessoas, 

administração, oratória, flexibilidade, relacionamento interpessoal, atendimento de clientes, 

atividades de vendas e outras experiências no ensino, contribuem para a constituição da 

identidade acadêmica dos/as participantes. 

Foram identificadas diferentes motivações para a escolha da profissão e do curso de 

formação inicial. A maioria dos/as participantes possui formação inicial em Tecnologia em 
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Cosmetologia e Estética (atualmente denominado Tecnologia em Estética e Cosmética). Em 

relação a formação acadêmica, os/as entrevistados/as são, em geral, especialistas e/ou 

mestres, apenas uma docente entrevistada possui doutorado. Em linhas gerais, a formação 

acadêmica dos/as docentes entrevistados/as é coerente com a proposta e currículo do curso, 

sendo na área da estética ou áreas complementares à estética.  

A carência de pós-graduações direcionadas para o maior número possível de 

vertentes para as quais o curso habilita, limita a escolha e, consequentemente, o interesse no 

prosseguimento na academia pelos/as entrevistados/as. Questões como a falta de 

disponibilidade de tempo, por conciliar docência e trabalho fora da docência e o valor de um 

mestrado em instituição privada, também afetam o prosseguimento na academia. Verifica-

se uma carência de formação pedagógica direcionada para a atuação no Ensino Superior, 

apesar da Universidade onde lecionarem oferecer cursos de formação continuada na área 

educacional. 

Os/as entrevistados/as se sentem valorizados/as como professores/as 

universitários/as, apesar de haver divergências sobre o reconhecimento da docência como a 

sua profissão, em decorrência do trânsito entre a docência e o exercício da profissão 

relacionada a formação inicial.  

Os marcos sobre os quais os/as participantes tornaram-se professores/as estão 

relacionados ao próprio ato de ministrar aulas e a segurança adquirida com a prática ou com 

a formação acadêmica em pós-graduação. Há divergências sobre a lembrança do primeiro 

dia de aula no Ensino Superior, evidenciam lembranças positivas, negativas e ainda a 

ausência desta lembrança. Para os/as participantes, a satisfação como professor/a se 

relaciona diretamente com as atividades de ensino e práticas, geralmente quando sentem que 

os/as discentes estão capacitados/as a executar as técnicas da profissão corretamente. 

Em relação ao ensino, os/as docentes geralmente planejam suas aulas 

antecipadamente e buscam seguir o cronograma, incluindo aulas teóricas e aulas práticas. 

Procuram compartilhar suas experiências e vivências de mercado com os/as alunos/as, pois 

acreditam que este seja um ponto crucial para a formação profissional. 

  Os/as docentes sentem que ocorreram mudanças ao longo da docência, relacionadas 

a imagem profissional, a segurança no exercício da docência, a forma de planejar e de 
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ministrar as aulas. Preocupam-se com a imagem profissional docente e o que esta imagem 

transmite ao corpo discente. 

As especificidades do contexto institucional, nomeadamente o fato de ser uma 

instituição privada estão refletidas na percepção do/a aluno/a como profissional ou como 

cliente, na comparação da docência a um trabalho comissionado, na instabilidade em relação 

a remuneração do/a professor/a, podendo mudar a cada semestre de acordo com o número 

de disciplinas ministradas. 

A produção científica no curso é vista pelos participantes como passível de melhoria. 

Referem uma articulação mais expressiva entre o ensino e a extensão no curso, em 

detrimento da pesquisa acadêmica, embora seja uma realidade transversal no contexto 

brasileiro se tratando destes cursos, segundo a informante-chave.  

O curso é multidisciplinar, teórico-prático, conecta-se com às demandas do mercado 

de trabalho e possui um currículo que atende essas prerrogativas. De acordo com os/as 

participantes, o curso possui professores/as qualificados. O diálogo entre professores/as e 

disciplinas do curso e entre outros cursos de graduação, em área complementar à área da 

estética e cosmética, é uma realidade vivida pelos participantes. 

Com relação aos discentes, segundo os/as participantes, estes/as geralmente focam 

na inserção no mercado de trabalho, em detrimento da carreira acadêmica. Os/as que já 

possuem alguma experiência de mercado, obtêm um melhor aproveitamento do curso. Os/as 

participantes consideram que as experiências de intercâmbio de trabalho internacional dos 

discentes são importantes para a formação pessoal e profissional.  

Os pontos fortes do curso, na perspectiva dos/as entrevistados/as, são: a formação, a 

valorização e a profissionalização do/a esteticista e cosmetológo/a, a valorização da 

profissão a partir do curso superior que resultou na regulamentação da profissão em lei, o 

compartilhamento de experiências e vivências dos/as docentes com os/as alunos/as, a 

formação acadêmica e experiências profissionais do corpo docente, que contribuem para a 

formação dos/as alunos/as, a carga horária do curso que é considerada suficiente, a conexão 

do curso com o mercado de trabalho através de empresas parceiras da Universidade. Por 

outro lado, entendem que algumas melhorias seriam necessárias: melhorar a divulgação do 

curso para atrair mais alunos/as, a formação integral do/a aluno/a para além da formação 

técnica, um aumento da produção científica realizada por esteticistas e cosmetológos/as, 
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mais professores/as formados/as em cursos superiores na área da estética como docentes no 

curso. 

Em geral, na visão dos participantes, o curso apresenta uma infraestrutura satisfatória 

e adequada para a formação dos/as alunos/as. Contudo, relatou-se a relevância de uma 

atualização nos equipamentos disponibilizados para as aulas práticas e a disponibilização de 

um laboratório de cosmetologia para que os/as alunos/as possam vivenciar essa disciplina 

na prática, facilitando a compreensão e o aprendizado. 

Os/as participantes estão cientes da velocidade com que o mercado da estética se 

desenvolve e do quanto se consome deste mercado no Brasil, entendem esta área como 

multidisciplinar e que permite diversas possibilidades de atuação profissional. Reafirmam a 

área da estética como área da saúde e que a formação ética e humana é elementar para a 

atuação profissional. 

Os/as professores/as destacam a importância da compreensão global da área 

(produtos, procedimentos, técnicas e equipamentos) e da formação integral do/a aluno/a, 

para além da formação técnica, com vistas a promoção e a manutenção da saúde física e 

mental através de procedimentos estéticos. 

As identidades acadêmicas se constroem em um processo contínuo ao longo da sua 

trajetória a partir de uma interação com vários fatores que designam o que é ser docente e o 

que é ser precisamente acadêmico. A interação com os/as colegas professores/as, com os/as 

alunos/as, com o campo científico, o contexto histórico, com a instituição, a sociedade, com 

o conhecimento, com a área científica, com o ensino, com os cursos realizados, com a 

formação e com as condições de trabalho são aspectos que participam deste processo 

(Santos, 2018). No caso deste estudo, observando as especificidades do curso, assumem 

lugar de destaque na constituição das identidades acadêmicas: as atividades de extensão, o 

compartilhamento de experiências e o mercado de trabalho. A prática profissional e o 

mercado de trabalho são elementos-chave nas identidades acadêmicas destes/as 

professores/as.  

A dinâmica dos fatores que participam do processo de (re)construção identitária 

acadêmica dos/as docentes do curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 

encontra-se na imagem a seguir. 
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Imagem 6 -  Fatores que participam do processo (re)construção identitária acadêmica dos/as 

docentes do curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética 

 

 

 

6 Conclusão  

Atualmente, a área da estética, cosmética e embelezamento evidencia-se como uma 

área emergente a nível mundial. Com o avanço desse mercado e do consumo pela população, 

torna-se adequada uma formação de nível superior que capacite, profissionalize e garanta 

que quem atua na área é de fato um/a profissional habilitado/a para exercer tal atividade. Os 

cursos superiores nesta área surgem no contexto brasileiro para atender as demandas de 

mercado, caracterizado como o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo. 

Cronologicamente, surgiram primeiro os cursos técnicos de nível médio, depois os 

cursos tecnológicos e, na sequência, os cursos bacharéis na área da estética. Atualmente, os 
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dois níveis de formação abrangem todo o território nacional, sendo amplamente ofertada no 

formato de cursos superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética. Na região Sul do 

Brasil, a formação superior tecnológica nessa área conta com 75 cursos presenciais privados, 

69 cursos à distância privados e 1 curso presencial público. No Estado de Santa Catarina, 

onde ocorreu a pesquisa, existe uma oferta de 36 cursos superiores de Tecnologia em Estética 

e Cosmética, todos privados. 

Constata-se a grande abrangência do Ensino Superior privado em território nacional. 

Observou-se a dinâmica mercadológica da educação superior privada e a agilidade deste 

setor na criação dos novos cursos, compreendidos como cursos de mercado de luxo, criados 

para atender expectativas e demandas de um mercado consumidor em ascensão. 

Os cursos superiores de tecnologia possuem especificidades. Primeiramente, esses 

cursos foram idealizados para profissionais que já atuavam no mercado de trabalho e 

buscavam uma certificação. Atualmente, se nota a procura desse tipo de curso por alunos/as 

saídos do ensino médio, sem experiências de mercado. São cursos que pretendem capacitar, 

profissionalizar e inserir o profissional no mercado de trabalho com mais agilidade.  

Nomeadamente ao que se refere aos cursos superiores de Tecnologia em Estética e 

Cosmética, classificam-se como cursos do eixo Ambiente e Saúde, segundo o Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. Observou-se que seguem as linhas gerais de 

um curso superior de tecnologia e buscam o aprofundamento teórico-prático. O curso conta 

com um currículo multidisciplinar, abrangendo as áreas específicas de estética e conteúdos 

complementares à formação. Verificou-se que o curso é articulado com ciência, técnica e 

tecnologia. 

A pesquisa possibilitou conhecer o percurso acadêmico e profissional dos/as 

professores/as participantes a partir da abordagem biográfica. Pode-se conhecer a trajetória 

acadêmica e profissional dos/as participantes, como foi o início na docência, assim como as 

experiências passadas e atuais que consideram impactar na docência. Observaram-se 

particularidades e pontos transversais. 

Possibilitou-se: 

 Compreender a percepção dos/as professores/as sobre o Ensino Superior 

tecnológico e a profissionalidade docente neste contexto, verificando-se as 



109 

 

características próprias desta modalidade de curso e o que se espera do/a 

docente. Os/as participantes compreendem tratar-se de um curso que 

pretende a inserção no mercado de trabalho e ao atendimento das demandas 

deste mercado e que precisam estar alinhados a esta prerrogativa. 

 Compreender a relação destes/as professores/as com a instituição e com as 

condições de trabalho relacionadas a uma Universidade privada, a relação 

com os/as colegas/as professores/as no âmbito profissional e a relação entre 

docentes e alunos/as, contatando-se haver uma percepção do/a aluno/a como 

um/a profissional e/ou como um/a cliente. 

 Conhecer a unidade curricular ministrada pelos/as professores/as 

entrevistados/as e como planejam e ministram as suas aulas. Os/as 

professores/as buscam relacionar a teoria com a prática e levar aos/as 

alunos/as vivências práticas que se assemelhem ao que ocorre no mercado 

de trabalho, como o atendimento de clientes. 

 Compreender a percepção dos/as professores/as sobre a articulação entre as 

dimensões: ensino, pesquisa e extensão. Os/as professores/as e o curso 

conectam-se mais ao ensino (em aulas teórico-práticas) e a extensão. São 

atividades que se aproximam da realidade do mercado de trabalho, pois 

permitem o treinamento e a aplicação dos conhecimentos adquiridos no 

curso de forma prática. 

 Identificar as potencialidades, desafios e aspectos particulares da atividade 

docente neste curso em específico. Os/as docentes entrevistados/as são 

profissionais de mercado que articulam a prática docente com a prática 

profissional ligada à sua formação inicial. Possuem uma formação 

acadêmica alinhada com o curso, na área da estética ou em área 

complementar. São professores/as com experiências práticas e buscam 

compartilhar estas experiências com os/as alunos/as. São professores/as que 

estão e permanecem na docência, por se identificarem com a prática docente, 

e por se sentirem valorizados como professores/as universitários, mais 

valorizados socialmente do que quando se compara à profissão fora da 

docência. De uma forma geral, buscam articular o conhecimento técnico com 

a dimensão ética e humana da profissão por compreender a importância desta 

relação na área da estética. 
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Verificou-se a necessidade de formação pedagógica para a docência no Ensino Superior, de 

incentivo à produção acadêmica no curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, incentivo 

aos/as alunos/as para o ingresso na pós-graduação e um incentivo aos/as alunos/as para a 

docência no curso. 

A partir do modelo de Santos (2018) e da análise dos dados, foram identificados 

pontos chave que participam da construção das identidades acadêmicas destes/as 

professores/as: família, contexto histórico, sociedade, professores/as, alunos/as, campo 

científico, área científica, instituição, conhecimento, ensino, cursos, formação, condições de 

trabalho, com ênfase nas atividades de extensão, no compartilhamento de experiências e 

mercado de trabalho. 
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Apêndices 

 
Apêndice 1 – Exemplo de um currículo do curso superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética 

1º período 

Disciplina Créditos Carga Horária 

Bases Biológicas  4 60hs 

Biossegurança 2 30hs 

Anatofisiologia 4 60hs 

Cosmetologia Básica 4 60hs 

Comunicação, comportamento e interculturalidade 4 60hs 

Visagismo em Estética e Cosmética 2 30hs 

2º Período 

Estética e Nutrição 4 60hs 

Drenagem Linfática 4 60hs 

Criatividade e Inovação – Digital – NDI Institucional 4 60hs 

Eletroterapia  4 60hs 

Cosmetologia Aplicada 4 60hs 

Maquiagem  4 60hs 

3º Período 

Estética Facial  4 60hs 

Eletroterapia Avançada 4 60hs 

Empreendedorismo  4 60hs 

Fotografia em Estética 2 30hs 

Distúrbios Estéticos   4 60hs 

Cosmetologia Aplicada  4 60hs 

 

 

4° Período 

Estética dos Anexos Cutâneos  4 60hs 

Técnicas de Massagem 4 60hs 

Estética Corporal  4 60hs 

Colorimetria Capilar 4 60hs 

Estética Facial  4 60hs 

Tricologia  2 30hs 

Eletiva 4 60hs 

5º Período 

Estética Corporal  4 60hs 

Projeto Comunitário de Extensão Universitária 4 60hs 

Práticas Integrativas e Complementares 4 60hs 

Estética Facial 4 60hs 

Corte e Tratamentos Capilares  4 60hs 

Deontologia  2 30hs 

6º Período 

Sentidos da Vida – NID Institucional  4 60hs 

Prática Profissional Supervisionada  8 120hs 

Trabalho de Iniciação Científica 4 60hs 

Procedimentos Pré e Pós-operatório  2 30hs 

Gestão de Negócios da Estética e Beleza  4 60hs 

Eletiva 4 60hs 

Disciplinas 

Optativas 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS  4 60hs 

History and Cultural Patrimony 4 60hs 

Intercultural Communication 4 60hs 

Photography 4 60hs 

Art Direction  4 60hs 

Audio Production 4 60hs 

Branding 2 30hs 

Digital Marketing 4 60hs 

Fonte: Documento - Projeto Pedagógico de um curso superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética. 
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Apêndice 2  – Categorias e características de cursos oferecidos na área da estética, cosmética e embelezamento 

 

Grau de 

instrução 

Local de 

oferta 
Estado Curso 

Carga 

horária 

Público 

ou 

Privado 

Tipo de 

oferta 
Período Perfil do egresso 

Bacharel UNIVALI 
Santa 

Catarina 

Bacharel 

em 

Estética 

2805 

horas 
Privado Presencial Noturno 

O bacharel em Estética deverá apresentar domínio dos processos 
de seleção e utilização de produtos, técnicas e equipamentos com 

finalidade estética e cosmética, estar apto a aplicar com 

propriedade e segurança tratamentos estéticos e de beleza, 

fundamentado em bases científicas e tecnológicas, com uma 

conduta ética, considerando o comportamento humano e os 

fatores socioculturais intervenientes nessa relação, assim como a 

gerenciar negócios na área nas suas diversas modalidades, atento 

às constantes atualizações tecnológicas e tendências do seu 

campo de formação. Centros e clínicas de estética, spas, 

empresas de cosméticos e salões de beleza. Atua na aplicação de 

tratamentos estéticos corporais, faciais, capilares e dos anexos 

cutâneos (pelos e unhas), bem como na busca permanente de 
tendências, técnicas e tecnologias de estética e beleza. Possui 

competência para o planejamento e a gestão de serviços na área, 

com conhecimentos administrativo e gerencial, visão de 

marketing e qualidade. 

 

 

 

 



120 

 

Grau de 

instrução 

Local de 

oferta 
Estado Curso 

Carga 

horária 

Público 

ou 

Privado 

Tipo de 

oferta 
Período Perfil do egresso 

Tecnólogo 

UNIVALI 
Santa 

Catarina 

Curso 

Superior de 

Tecnologia 

em Estética 

e Cosmética 

2325 

horas 
Privado Presencial Noturno 

O tecnólogo em Estética e Cosmética deverá apresentar domínio 

dos processos de seleção e utilização de produtos, técnicas e 

equipamentos com finalidade estética e estar apto a aplicar com 

propriedade e segurança tratamentos estéticos e de beleza, 

fundamentado em bases científicas e tecnológicas, com uma 

conduta ética, considerando o comportamento humano e os 
fatores socioculturais intervenientes nessa relação, assim como 

gerenciar negócios na área nas suas diversas modalidades, 

estando atento às constantes atualizações tecnológicas e 

tendências do seu campo de formação. O tecnólogo em Estética 

e Cosmética desenvolve atividades em centros e clínicas de 

estética, spas e salões de beleza. Atua na aplicação de 

tratamentos estéticos corporais, faciais, capilares e dos anexos 

cutâneos (pelos e unhas), e na busca permanente de tendências, 

técnicas e tecnologias de estética e beleza. Possui competência 

para o planejamento e a gestão de serviços na área, com 

conhecimento administrativo e gerencial, visão de marketing e 

qualidade. 

IFFar 

Rio 

Grande 

do Sul 

Curso 

Superior de 

Tecnologia 

em Estética 

e Cosmética 

2240 

horas 
Público Presencial Noturno 

Formar profissionais com habilidade de compreender as bases 
técnico-científicas da estética e cosmetologia, com capacidade 

de desenvolvimento intelectual autônomo e contínuo, 

comprometidos com a formação de uma sociedade ética, justa, 

eficaz e igualitária. Aptos a trabalhar na ciência, inovação e 

tecnologia, na seleção e o de cosméticos e equipamentos 

estéticos, no diagnóstico e tratamento de terapia estética capilar, 

corporal, facial, visagismo e maquiagem; e na administração de 

centros de estética, visando preceitos de saúde, bem-estar e 

beleza. Estimulados a atuar de maneira interdisciplinar em 

Instituições Públicas ou Privadas, com vistas a promover o 

desenvolvimento regional. 
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Grau de 

instrução 

Local de 

oferta 
Estado Curso 

Carga 

horária 

Público 

ou 

Privado 

Tipo de 

oferta 
Período Perfil do egresso 

Técnico 

IFFar 

Rio 

Grande 

do Sul 

Técnico 

em 

Estética 

1200 

horas 
Público Presencial Noturno 

Qualificar profissionais com perfil dinâmico e inovador, habilitados a 

atuar nas áreas de saúde e beleza, visando à qualidade de vida da 

sociedade através da correta aplicação das técnicas e do uso adequado 

dos cosméticos e equipamentos utilizados nos tratamentos e 

procedimentos estéticos faciais, corporais e capilares; respeitando os 

valores políticos e éticos, mantendo compromisso com a qualidade, o 

trabalho, a ciência, a tecnologia e as práticas sociais relacionadas com 

os princípios da cidadania responsável. 

SENAC 
Santa 

Catarina 

Técnico 

em 

Estética 

1200 

horas 
Privado Presencial Matutino 

O Técnico em Estética é o profissional que realiza avaliação e 
procedimentos de estética, orientando acerca dos cuidados específicos 

com a estética facial e corporal. O Técnico em Estética é o profissional 

que realiza avaliação, procedimentos de estética facial e corporal, 

além de orientar acerca dos cuidados específicos, incluindo a terapia 

capilar. Atua em organizações privadas, do terceiro setor, em seu 

próprio negócio e presta serviços tanto domiciliares, como em salões 

e institutos de beleza, spas, hotéis, cabines de estética, cruzeiros 

marítimos, academias, condomínios, clínicas médicas, estéticas e 

outros serviços de saúde, incluindo os que integram ações coletivas e 

sociais. 

Fonte: IFFar, SENAC, Univali. 
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Apêndice 3 – Roteiro de entrevista com informante-chave 

Objetivo: através da narrativa biográfica, conhecer a perspectiva de um profissional, inserido em âmbito acadêmico do Curso Superior de 

Tecnologia em Estética e Cosmética, sobre o seu percurso acadêmico e profissional, evocando memórias sobre as etapas percorridas até o 

momento atual, a fim de perceber pontos que colaborem posteriormente na elaboração de guia de entrevista para recolha de informações para 

dissertação de mestrado. Dimensões a focalizar:  percurso de formação inicial, percurso de formação em pós-graduação, atuação profissional 

e a articulação entre as três dimensões – pedagógica, de pesquisa e de extensão. 

Formação inicial e pós-

graduação 

 Qual o curso de formação inicial (licenciatura/tecnólogo, bacharelado) que cursou? Instituição pública ou 
privada? 

 Qual foi a motivação para entrar em um curso superior em um primeiro momento? Era apenas estudante ou 

também trabalhava? 

 Qual ou quais os cursos de pós-graduação que cursou? Quais as linhas de pesquisa? Instituição pública ou 
privada? 

 Qual a motivação para seguir carreira acadêmica no mestrado e doutorado? 

 Quais eram as expectativas em relação aos cursos? Foram comtempladas? 
 Sente que sua formação inicial contribuiu para as atividades acadêmicas que desempenha atualmente? E as de 

pós-graduação?  

Atuação profissional  Como foi o seu ingresso e quanto tempo está na instituição? 

 Qual a função que desempenha atualmente e qual o percurso profissional até chegar nesta função? Quais os 
desafios ao longo do percurso e atualmente? 

 A partir da função que desempenha, quais as atividades pelas quais é responsável?  

 Sempre esteve inserida no âmbito educacional? Se for o caso, que outras atividades profissionais já exerceu e 
quais as contribuições destas para a atual função? 

 Como é a sua relação com os estudantes e professores na/da instituição? 

 Qual a sua perspectiva sobre a relação pedagógica de ensino-aprendizagem entre professores e alunos do Curso 

Superior de Estética e Cosmética? 
 Qual a sua perspectiva sobre ou como ocorre a articulação entre ensino, pesquisa e extensão no Curso Superior 

de Estética e Cosmética? 
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Apêndice 4 - Roteiro para entrevista com participantes da pesquisa  

Objetivo do estudo: Conhecer e compreender as dimensões da construção das identidades acadêmicas de docentes de um Curso Superior de Tecnologia 

em Estética e Cosmética, a partir de relatos biográficos sobre as suas trajetórias acadêmicas e profissionais. O roteiro é composto por um questionário 

que tem por objetivo obter informações sociodemográficas dos/as participantes e por um conjunto de questões semiestruturadas que visam obter 

informações sobre: a) formação inicial; b) percurso profissional e c) questões específicas do curso. 

Questionário sociodemográfico  

Questionário 

sociodemográfico 

Questões objetivas para serem 

respondidas pelos participantes 

através de um questionário 

impresso. Tem por objetivo a 

recolha de informações 

sociodemográficas. 

 Idade 

 Idade com que entrou no curso de graduação que cursou (Ensino 

Superior) 

 Sexo 

 Cidade de nascimento  

 Cidade de residência atual 

 Residência própria 

 Principal meio de mobilidade 

 Estado civil 

 Número de filhos(as) 

 Número de irmãos(ãs) 

 Escolaridade cônjuge 

 Escolaridade mãe, pai ou outros(as) responsáveis diretos(as) 

 Escolaridade irmãos(ãs) 
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Entrevista  

Dimensões da entrevista  Objetivos Questões norteadoras da entrevista 

A) FORMAÇÃO  

1. Escolha profissional  

1.1 Curso de formação inicial 

2. Pós-graduação 

2.1 Especialização, mestrado, 

doutorado, pós-doutorado 

 

Conhecer o percurso acadêmico 

dos(as) professores(as). 

 Qual o curso de graduação que cursou?  

 Licenciatura/tecnólogo/bacharelado? Instituição pública ou privada? 

 O que motivou a decisão de ingressar no Ensino Superior? 

 Quais foram as motivações para a escolha do curso? 

 Era apenas estudante ou também trabalhava? 

 Cursou algum curso de pós-graduação? Qual? Instituição pública ou privada? 

 Qual a linha de pesquisa escolhida na pós-graduação? Qual foi o tema da sua 

pesquisa? 

 No decorrer do seu percurso de formação inicial e/ou pós-graduação tinha o objetivo 

de se tornar professor(a) do Ensino Superior? 

 No decorrer da sua trajetória teve formação para se tornar professor(a) do Ensino 

Superior? 

 Quando/como se formou/tornou professor(a)? 

 Realiza algum tipo de formação contínua? Que tipo de formação procura e sob quais 

motivações (pessoal, institucional...)? 
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B) PERCURSO 

PROFISSIONAL 

1.  Ensino Superior 

2. Outros 

Compreender como se deu a 

entrada no mercado de trabalho, 

conhecer a sua atuação 

profissional passada e presente e a 

articulação da sua profissão com a 

Estética e Cosmética. 

Compreender também a motivação 

ao ingresso na docência e conhecer 

o seu percurso enquanto docente, 

os desafios e satisfações como 

professor do Ensino Superior. 

 Me fale como foi o seu ingresso no mercado de trabalho. 

 Atua profissionalmente fora do ensino? 

 Quais os campos de atuação profissional passados e presentes? 

 Você tem convívio regular com a área da beleza e estética? 

 Que outras experiências possui como professor(a)?  

 Como as suas experiências profissionais (passadas e atuais) impactam na função 

docente no curso de Estética e Cosmética? 

 Como se deu o ingresso na docência no Ensino Superior? Processo seletivo, 

indicação, remanejado de outro curso ou outra opção? 

 Como foi o seu primeiro dia de aula no Ensino Superior? 

 Fale sobre a sua relação com os(as) seus(as) alunos(as). 

 Como é a relação com os(as) colegas(as) professores(a)? 

 Sente-se acolhido(a) e apoiado(a) pela instituição? 

 Você se identifica como professor(a)? 

 Sente-se valorizado como professor(a)? Percebe alguma distinção na valorização 

social da profissão docente em relação a outras profissões? 

 Qual a sua maior satisfação como professor(a)? 
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C) QUESTÕES 

ESPECÍFICAS DO 

CURSO 

Conhecer os aspectos específicos 

do curso e seus pontos fortes. 

Compreender as especificidades 

da atuação como docente no curso 

e as percepções dos(as) seus(as) 

professores(as) sobre perfil dos(as) 

alunos(as), unidade curricular que 

ministra, abordagem metodológica 

e estratégias pedagógicas de 

ensino-aprendizagem e sobre a 

articulação do curso entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

 Qual a unidade curricular que ministra atualmente no curso? É apenas teórica ou 

teórica e prática? Você se identifica com a disciplina que ministra? 

 A unidade curricular que ministra está mais ligada a qual área: questões 

administrativas, estética clínica, práticas complementares alternativas, salão de beleza 

e produção ou outra?  

 Qual o ponto de convergência da sua unidade curricular com a Estética e Cosmética? 

 Qual é o perfil dos(as) alunos(as) deste curso? 

 Os(as) alunos(as) deste curso costumam fazer intercâmbios internacionais? Considera 

o intercâmbio internacional relevante? 

 O que é ser docente no Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética? Qual 

a sua contribuição para o curso? Há diferenças se comparar com outro curso onde já 

deu aula?  

 Como decorre o processo de preparação das aulas? Como costuma ser a sua 

abordagem metodológica e estratégias pedagógicas em sala de aula?  

 Descreva uma aula. 

 Como é a articulação entre ensino, pesquisa e extensão no curso?  

 Como é o diálogo entre o curso e a comunidade? 

 Você faz parte de algum projeto de pesquisa e/ou extensão desenvolvido pela 

Universidade que seja relacionado ao Curso Superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética? 

 Quais os pontos fortes do curso?  

 Se pudesse, o que mudaria no curso? 
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Apêndice 5 -  Questionário sociodemográfico para participantes da pesquisa 

Questões objetivas para os participantes da pesquisa acadêmica com o intuito de recolha de 

informações sociodemográficas. Todas as informações aqui recolhidas serão utilizadas 

apenas para a pesquisa acadêmica e serão salvaguardadas. Havendo desconforto em 

responder alguma das questões, deixe-a em branco. 

Idade    _____     anos 

Idade com que entrou no curso de 
graduação que cursou (Ensino Superior)    _ ___     anos 

Sexo   

Cidade de nascimento   

Cidade de residência atual   

Residência própria (   ) sim (   ) não  

Principal meio de mobilidade a. Carro  b. Ônibus  c. Bicicleta  d. Outro 

Estado civil   

Número de filhos(as)    ____  (   ) não tenho 

Número de irmãos(ãs)   ____  (   ) não tenho 

Escolaridade cônjuge, se houver. 

a. Ensino fundamental 
b. Ensino médio 
c. Ensino técnico 
d. Ensino Superior 
e. Pós-graduação 

f.  Não tenho certeza 

Escolaridade mãe ou responsável e  
indique, se houver. 

a. Ensino fundamental (  )  mãe 

  b. Ensino médio (  ) madrasta 

  c. Ensino técnico (  ) tia 

  d. Ensino Superior 
  e. Pós-graduação (  ) avó 

  f. Não tenho certeza (  ) outra cuidadora 

Escolaridade pai ou responsável e 
indique, se houver. 

  a. Ensino fundamental (  )  pai 

  b. Ensino médio (  ) padrasto 

  c. Ensino técnico (  ) tio 

  d. Ensino Superior 
  e. Pós-graduação (  ) avô 

  f. Não tenho certeza (  ) outro cuidador 

Escolaridade irmãos(ãs), se houver. 

a. Ensino fundamental 
b. Ensino médio 
c. Ensino técnico 
d. Ensino Superior 
e. Pós-graduação 

f. Não tenho certeza 
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Apêndice 6 - Termo de consentimento informado para participantes da pesquisa 

Com o intuito de recolher informação para a efetivação pesquisa acadêmica a fim 

de produção de conhecimento sobre a temática da identidade profissional docente de 

professores de curso superior tecnológico de Estética e Cosmética, para dissertação de 

conclusão de Mestrado em Ciências da Educação, sob a orientação da Doutora Leanete 

Thomas Dotta, investigadora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade do Porto, Porto - Portugal, e co-orientação da Doutora Juliana Cristina Gallas, 

coordenadora do curso superior de Tecnologia em Estética e Cosmética da Universidade do 

Vale do Itajaí, Florianópolis - Brasil, a aluna Yalis Silva Coronel vem por meio deste termo 

solicitar aos voluntários o consentimento da sua participação na pesquisa acadêmica através 

de entrevista e informar que será mantida a confidencialidade das suas identidades e que 

todas as informações serão analisadas e salvaguardadas.   

Para maiores esclarecimentos sobre o que objetiva estas entrevistas, segue abaixo:  

 Objetivo geral: Conhecer e compreender os processos de construção das identidades 

acadêmicas de docentes de um curso superior de Tecnologia em Estética e 

Cosmética, baseado no relato das experiências vividas nos seus percursos de 

formação e profissional.  

 

Florianópolis, ____ de ___________________ de 2019. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura participante voluntário(a) de pesquisa acadêmica 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura aluna responsável pela entrevista 
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Apêndice 7  – Formação dos/as docentes do curso superior de Tecnologia em Estética 

e Cosmética do campo empírico 

Graduação Especialização Mestrado Doutorado 

Administração Acupuntura 
Administração: Organizações 

e Sociedade 
Administração de Turismo e 

Hotelaria 

Administração: Marketing Administração Universitária 
Administração: Políticas e 

Gestão Institucional 
Administração: Cidades 

criativas 

Ciências Biológicas: 

Biotecnologia 
Cinema Administração Ciência dos Alimentos 

Ciências Contábeis 
Educação Especial: 

Formação para o Magistério 
Ciências dos Alimentos: 
Pescados e Derivados 

Ciências Farmacêuticas: 
Fármacos e Medicamentos 

Comunicação Social: 
Habilitação em Jornalismo 

pela Universidade 
Estética Facial e Corporal 

Ciências Farmacêuticas: 

Fármacos e Medicamentos 
Comunicação Social 

Farmácia Estudos Internacionais 
Ciências Farmacêuticas: 

Produtos Naturais e 

Substâncias Bioativas 

Engenharia de Produção 

Farmácia: Tecnologia de 
Alimentos 

Fotografia Comunicação Social 
Engenharia de Produção: 

Inteligência Organizacional 

Fisioterapia 
Gestão da Cooperação 
Técnica Internacional 

Educação Farmácia: Análises Clínicas 

História Gestão de Empresas Estudos Europeus 
Inglês e Literatura 

Correspondente 

Letras 
Gestão em Marketing 

Estratégico e Geração de 
Negócios 

Inglês e Literatura 
Correspondente 

Linguística 

Letras: Português e Inglês Gestão Estratégica do Design Letras   

Nutrição Língua Inglesa 
Neurociência: Neurociência e 

Comportamento 
  

Pedagogia Massagem Chinesa 
Neurociências: 

Neurofisiologia e 
Comportamento 

  

Publicidade e Propaganda 
Reprodução Humana 

Assistida 
Relações Internacionais para 

o Mercosul 
  

Relações Públicas  
Saúde e Gestão do Trabalho: 

Saúde da Família 
 

Tecnologia em Cosmetologia 
e Estética 

  Turismo e Hotelaria   

Tecnologia em Design 
Gráfico 

  
Turismo e Hotelaria: 

Planejamento e Gestão do 
Turismo e da Hotelaria 
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Anexo 

Anexo 1 - Lei 13.643 de 3 de abril de 2018 

Regulamenta as profissões de Esteticista, que compreende o Esteticista e Cosmetólogo, e de 

Técnico em Estética. 

Art. 1º Esta Lei regulamenta o exercício das profissões de Esteticista, que compreende o 

Esteticista e Cosmetólogo, e de Técnico em Estética. 

Parágrafo único. Esta Lei não compreende atividades em estética médica, nos termos 

definidos no art. 4º da Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013. 

Art. 2º O exercício da profissão de Esteticista é livre em todo o território nacional, 

observadas as disposições desta Lei. 

Art. 3º Considera-se Técnico em Estética o profissional habilitado em: 

I - curso técnico com concentração em Estética oferecido por instituição regular de ensino 

no Brasil; 

II - curso técnico com concentração em Estética oferecido por escola estrangeira, com 

revalidação de certificado ou diploma pelo Brasil, em instituição devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação. 

Parágrafo único. O profissional que possua prévia formação técnica em estética, ou que 

comprove o exercício da profissão há pelo menos três anos, contados da data de entrada em 

vigor desta Lei, terá assegurado o direito ao exercício da profissão, na forma estabelecida 

em regulamento. 

Art. 4º Considera-se Esteticista e Cosmetólogo o profissional: 

I - graduado em curso de nível superior com concentração em Estética e Cosmética, ou 

equivalente, oferecido por instituição regular de ensino no Brasil, devidamente reconhecida 

pelo Ministério da Educação; 

II - graduado em curso de nível superior com concentração em Estética e Cosmética, ou 

equivalente, oferecido por escola estrangeira, com diploma revalidado no Brasil, por 

instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação. 
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Art. 5º Compete ao Técnico em Estética: 

I - executar procedimentos estéticos faciais, corporais e capilares, utilizando como recursos 

de trabalho produtos cosméticos, técnicas e equipamentos com registro na Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa); 

II - solicitar, quando julgar necessário, parecer de outro profissional que complemente a 

avaliação estética; 

III - observar a prescrição médica ou fisioterápica apresentada pelo cliente, ou solicitar, após 

exame da situação, avaliação médica ou fisioterápica. 

Art. 6º Compete ao Esteticista e Cosmetólogo, além das atividades descritas no art. 5º desta 

Lei: 

I - a responsabilidade técnica pelos centros de estética que executam e aplicam recursos 

estéticos, observado o disposto nesta Lei; 

II - a direção, a coordenação, a supervisão e o ensino de disciplinas relativas a cursos que 

compreendam estudos com concentração em Estética ou Cosmetologia, desde que 

observadas as Leis e as normas regulamentadoras da atividade docente; 

III - a auditoria, a consultoria e a assessoria sobre cosméticos e equipamentos específicos de 

estética com registro na Anvisa; 

IV - a elaboração de informes, pareceres técnico-científicos, estudos, trabalhos e pesquisas 

mercadológicas ou experimentais relativos à Estética e à Cosmetologia, em sua área de 

atuação; 

V - a elaboração do programa de atendimento, com base no quadro do cliente, estabelecendo 

as técnicas a serem empregadas e a quantidade de aplicações necessárias; 

VI - observar a prescrição médica apresentada pelo cliente, ou solicitar, após avaliação da 

situação, prévia prescrição médica ou fisioterápica. 

Art. 7º O Esteticista, no exercício das suas atividades e atribuições, deve zelar: 

I - pela observância a princípios éticos; 
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II - pela relação de transparência com o cliente, prestando-lhe o atendimento adequado e 

informando-o sobre técnicas, produtos utilizados e orçamento dos serviços; 

III - pela segurança dos clientes e das demais pessoas envolvidas no atendimento, evitando 

exposição a riscos e potenciais danos. 

Art. 8º O Esteticista deve cumprir e fazer cumprir as normas relativas à biossegurança e à 

legislação sanitária. 

Art. 9º Regulamento disporá sobre a fiscalização do exercício da profissão de Esteticista e 

sobre as adequações necessárias à observância do disposto nesta Lei. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Publicação: Diário Oficial da União - Seção 1 - 4/4/2018, Página 1 (Publicação Original) 

Fonte: Brasil (2018). Lei 13.643 de 3 de abril de 2018. Retirado de  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/Lei/2018/Lei-13643-3-abril-2018-786398-

publicacaooriginal-155154-pl.html. 

 


