
UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA – ICHF

GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA

BRUNO MACEDO OTSUKA

CONTRADIÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E PROGRESSÃO ESCOLAR

Niterói

2018



UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

BRUNO MACEDO OTSUKA

CONTRADIÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E PROGRESSÃO ESCOLAR

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado à Universidade Federal 
Fluminense como requisito parcial 
para obtenção do grau em Sociologia.

ORIENTADORA: Prof. Dra. Carolina Zuccarelli

Niterói

2018



Ficha catalográfica automática - SDC/BCG
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecária responsável: Thiago Santos de Assis - CRB7/6164

O87c Otsuka, Bruno Macedo
  CONTRADIÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO E PROGRESSÃO ESCOLAR :  /
Bruno Macedo Otsuka ; Carolina Zuccarelli, orientador.
Niterói, 2018.
  35 f.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sociologia)-
Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências
Humanas e Filosofia, Niterói, 2018.

  1. Ampliação da progressão do sistema educacional no
Brasil. 2. Teorias sobre a relação educação e trabalho. 3.
O que os profissionais da beleza pensam sobre a continuidade
dos estudos e o trabalho. 4. Produção intelectual. I.
Zuccarelli, Carolina, orientador. II. Universidade Federal
Fluminense. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. III.
Título.

                                      CDD -



“Educação não transforma o mundo. Educação 

muda as pessoas. Pessoas mudam o mundo”. 

Paulo Freire



AGRADECIMENTOS

Agradeço Àquele que me motivou e sustentou dando-me motivação para buscá-lo e 

conhecê-lo cada vez mais; permitindo-me viver as mais difíceis fases e oportunidades que me 

foram dadas na vida e que foram matéria primas de aprendizado, Jesus Cristo.

À minha esposa Suellen e aos meus filhos Bruno e Luca, pela compreensão e 

incentivo a continuar os meus estudos e a concluir mais essa etapa da minha vida acadêmica.

Aos meus amigos e familiares que sempre acreditaram no meu potencial, faço jus por 

todo o companheirismo da minha vida acadêmica, meu pastor Wesley Soares, e pela amizade 

que se desdobrou diante desta incrível jornada.

A esta universidade e seu corpo docente que contribuíram em muito para uma 

profunda e séria reflexão sociológica neste campo do saber.

A minha orientadora Carolina Zuccarelli pela disponibilidade e acompanhamento 

norteador para a conclusão desta agradável pesquisa.

Aos colegas de curso e extra curso deixo aqui a minha gratidão.



RESUMO

O objetivo geral deste trabalho é observar a trajetória escolar dos profissionais atuantes no 
setor de estética e beleza, analisando em que medida suas ocupações como cabeleireiros, 
esteticistas, manicures e podólogos se diferenciam no que diz respeito à formação escolar, 
perfil socioeconômico e nível de escolaridade. Enquanto objetivos específicos buscou-se 
problematizar as escolhas de alguns profissionais da área de estética, especialmente os 
cabeleireiros e esteticistas, ao buscarem aspirações de inserção futuras no mundo do trabalho 
através da educação. Foi feita uma análise das experiências e narrativas dos profissionais de 
estética e beleza na busca de dados sobre suas trajetórias, formação, resultados e projetos 
profissionais. Esses objetivos são válidos, do ponto de vista desta pesquisa, por ser um objeto 
que, de certo modo, revela os desdobramentos das políticas públicas educacionais de inclusão 
e acesso ao sistema educacional. A partir do levantamento bibliográfico feito na revisão de 
literatura sociológica no âmbito da educação e do trabalho, foram analisados 30 (trinta) 
questionários aplicados em profissionais atuantes no setor de estética e beleza. Esses 
questionários demonstraram como as trajetórias educacionais e profissionais dos sujeitos 
deste estudo compreendem seu lugar na estratificação ocupacional, dividindo em dois grupos 
profissionais de um mesmo setor de atuação: de um lado, mulheres negras com baixa 
escolaridade exercendo a função de manicure/podólogo; de outro, homens brancos com maior 
escolaridade atuando como cabeleireiros/esteticistas. 

Palavras-chaves: Trajetória Educacional; Estratificação Ocupacional; Profissionais da 
Beleza.



SUMMARY

The general objective of this study is to observe the school trajectory of professionals working 
in the aesthetics and beauty sector, analyzing the extent to which their occupations such as 
hairdressers, beauticians, manicures and podiatrists differ in regard to school education, 
socioeconomic profile, and level of education. schooling. As specific objectives I intend to 
problematize the choices of some professionals in the area of aesthetics, especially 
hairdressers and beauticians, in seeking future aspirations of insertion in the world of work 
through education; also seeks to analyze the experiences and narratives of aesthetics and 
beauty professionals in the search of data on their trajectories, training, results and 
professional projects. These objectives are valid, from the point of view of this research, 
because it is an object that, in a way, reveals the unfolding of public educational policies of 
inclusion and access to the educational system. Based on the literature review done in the 
sociological literature review in the field of education and work, 30 (thirty) questionnaires 
were applied and applied to professionals working in the aesthetics and beauty sector. These 
questionnaires showed how the educational and professional trajectories of the subjects of this 
study understand their realities, future perspectives and motivations to continue or not the 
academic life. In the analysis of the data, it was verified that among the professionals 
manicures and podólogos the level of education of the great majority is the Elementary 
School, already between the group of hairdressers and beauticians the level of schooling is 
between the High School and the Superior.

Keywords: Educational Trajectory; Occupational Stratification; Beauty Professionals.
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INTRODUÇÃO 

A rápida e crescente expansão dos sistemas educacionais fez com que importantes 

questões fossem levantadas acerca da relação entre sistema educativo e sistema produtivo. No 

Brasil, o significativo aumento do número de matrículas no ensino básico e no ensino superior 

teve como uma de suas consequências o aumento da escolaridade do trabalhador. 

Essa pesquisa tem como objetivo avançar na discussão sobre a trajetória escolar dos 

profissionais de beleza, tendo em vista a inserção ocupacional nesse universo. Busca-se, com 

isso, analisar em que medida o nível de escolaridade é um dos fatores determinantes da inserção 

ocupacional e como, apesar da expansão das oportunidades educacionais e da consequente 

melhora dos níveis de escolarização do trabalhador, as desigualdades mudam de patamar e 

permanecem na divisão de funções dos profissionais de beleza.   

Para isso, o primeiro capítulo apresenta a expansão das oportunidades educacionais no 

país no ensino básico e superior e a possibilidade de progressão no sistema educacional. No 

segundo capítulo é feita uma análise do material teórico que versa sobre sociologia, trabalho e 

educação, apresentando os pressupostos e principais diferenças entre as teorias explicativas da 

relação entre educação e trabalho. O terceiro capítulo traz os resultados das entrevistas feitas com 

profissionais de 2 (dois) salões de beleza franqueados localizados na cidade de Niterói – RJ. As 

entrevistas e o questionário foram pensados de maneira a analisar as experiências e narrativas dos 

profissionais desses salões de beleza acerca de suas trajetórias escolares e profissionais. Tendo 

em vista a estratificação observada entre esses profissionais, a hipótese é de que as trajetórias e 

posições sociais atuais apresentem uma melhora da condição salarial e possam ser o objetivo das 

futuras projeções destes profissionais.

O objetivo geral deste trabalho é observar a trajetória escolar dos profissionais atuantes no 

setor de estética e beleza, analisando em que medida suas ocupações como cabeleireiros, 

esteticistas, manicures e podólogos se diferenciam no que diz respeito à formação escolar, perfil 

socioeconômico, e nível de escolaridade. 

Enquanto objetivos específicos buscou-se analisar a expansão das oportunidades 

educacionais, os níveis de escolarização frente à realidade desses profissionais de beleza. Em 

função da literatura pesquisada, é possível analisar as desigualdades e como ela ocorre 

permanecendo a divisão de funções dos profissionais de beleza nos setores que ocupam. Esses 
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objetivos são válidos, do ponto de vista desta pesquisa, por ser um objeto que, de certo modo, 

revela os desdobramentos das políticas públicas educacionais de inclusão e acesso ao sistema 

educacional. 

CAPÍTULO 1: AMPLIAÇÃO DA PROGRESSÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL NO 

BRASIL. 

Nos últimos quarenta anos o Brasil passou por um progressivo aumento das oportunidades 

educacionais, universalizando o acesso ao Ensino Fundamental e ampliando substantivamente o 

acesso ao ensino médio e superior. Essa é uma mudança de qualidade na dinâmica das 

contradições educacionais no país. De um lado, amplia significativamente o acesso, mas, por 

outro, faz com que as desigualdades sociais mudem de qualidade e de lugar. Os próximos itens 

apresentam a expansão das oportunidades na educação básica e no ensino superior, observando a 

importância do debate sobre a qualidade do ensino como componente fundamental do direito à 

educação. 

1.1 - Ensino Fundamental e Médio

A progressiva expansão das oportunidades de acesso à escola no Brasil data do início da 

década de 1970, período em se que intensificou a ampliação das oportunidades de escolarização. 

Em 2018, já é possível dizer que o acesso ao ensino fundamental está universalizado e 

ampliaram-se significativamente as taxas de conclusão, processo que gera uma demanda 

crescente para ampliação das vagas no ensino médio e superior. Desse modo, a expansão de 

vagas fez com que a escola passasse a desempenhar um novo papel mediante a sociedade, o da 

promoção do ensino para diferentes grupos sociais de alunos que até então estavam excluídos do 

sistema educacional (Oliveira, 2007). 

No que pese os importantes avanços no acesso da população à educação básica, a baixa 

qualidade dos sistemas de ensino tem sido evidenciada por diversos resultados que mostram o 

atraso do país na aprendizagem, (OLIVEIRA, 2006). É o que revelam os dados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), calculado a partir dos dados sobre aprovação 

escolar e as médias de desempenho nas avaliações do Inep. Na primeira etapa do ensino 
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fundamental, o Ideb das escolas públicas nacionais foi 5,8 em uma escala que vai de 0 a 10. Nos 

anos finais do ensino fundamental, o Ideb foi 4,7 (Inep, 2018). 

Então, a educação prestada aos alunos, entendida como dever do Estado enquanto retorno 

dos impostos pagos pela população, ainda não avançou para além dos baixos índices de 

aprendizados observados no sistema escolar brasileiro, no que se refere aos níveis mais básicos 

de educação, (MARCHELLI, 2010). Dessa maneira pode-se observar, segundo o autor, que o 

desenvolvimento da educação brasileira exige inúmeras reformas e apresenta-se como um desafio 

contínuo que não pode ser restrito ao proporcionar apenas novas vagas, mas o aumento da 

qualidade em todos os sentidos. Cabe ressaltar que a democratização do acesso ao sistema 

educacional brasileiro deve ser entendida como concomitante ao aumento da qualidade a que se 

propõe, ou seja, à formação cidadã e ao mundo do trabalho.   

Etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, as matrículas no ensino 

médio também expandem significativamente a partir da década de 1990 até meados dos anos 

2000, quando a taxa de matrícula começa a cair, apesar da condição de equilíbrio entre número 

de matrículas e população na faixa etária adequada estar muito distante. Isso porque são altas as 

taxas de evasão, repetência e distorção idade-série. Além disso, o desempenho escolar nos testes 

oficiais segue patamares muito baixo de aprendizado. 

Entre 1996 e 2001 houve um período de expressivo crescimento no número de matrículas 

no ensino médio - passou de aproximadamente 5,7 milhões para 8,4 milhões de matrículas. O 

quinquênio seguinte tem um crescimento de 5,6%, sendo que a partir de 2007 há uma leve queda 

no número de matrículas seguida por uma tendência de estabilização, conforme mostra o gráfico 

abaixo:

Gráfico 01: Número de matrículas no Ensino Médio – Brasil, 1996 – 2016.

                  * Elaboração dos autores a partir de dados do MEC/Inep, 1996 - 2016.
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O aluno potencial do ensino médio é o concluinte no ensino fundamental. Em 2015, a taxa 

de conclusão desse segmento de ensino foi de 76%. No ensino médio, apenas 62,7% dos jovens 

na faixa etária de 15 a 17 anos, que corresponde a situação de equilíbrio da matrícula, estavam 

matriculados no nível educacional adequado. (MEC/Inep, 2015) o que significa que praticamente 

metade dos jovens brasileiros está ficando para trás. E o desempenho dos estudantes também não 

anda bem, apenas 7,3% dos que estavam no 3º ano tem desempenho adequado em matemática e 

em português o percentual é de 27,5% (MEC, Inep, 2015). Frente a este cenário, o Brasil ainda 

precisa percorrer um longo caminho no que diz respeito à expansão do acesso, permanência e 

qualidade da formação na educação básica. 

1.2 - Expansão do Ensino Superior

Nos últimos vinte anos, o Ensino Superior no Brasil passou por um processo de expansão 

no número de matrículas que teve, como uma de suas consequências, a inclusão de grupos até 

então excluídos desse segmento de ensino. Esse processo inicia-se em meados da década de 

1990, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional / LDB, Lei 

9.394/1996, que não apenas reestruturou a educação básica e os seus segmentos como também 

estimulou a oferta de vagas por meio das instituições privadas, seguida de uma flexibilização na 

oferta de cursos, que possibilitou, para além do convencional bacharelado de quatro anos, cursos 

sequenciais, tecnológicos e a distância. Reconstruir a trajetória educacional no Brasil como a 

periodização do ensino superior, os programas e ações do Ministério de Educação e as 

perspectivas de ampliação do acesso é relevante, pois mostra como as políticas públicas se 

voltam ao ingresso e permanência dos estudantes. 

Observando a história do Ensino Superior no mundo é possível entender as 

transformações ocorridas em maior ou menor grau tendo em vista o contexto político, econômico, 

social e cultural à época (CERQUEIRA; SANTOS, 2009). Fazendo uma retrospectiva histórica 

desde a Universidade pós-medieval, com o surgimento das ciências e a emergência do Estado 

Nacional, é possível identificar, segundo Trindade (2000), quatro períodos que marcam o 

processo de surgimento e consolidação das Universidades. São eles: a) o período da invenção da 

Universidade do século XII até o Renascimento; b) no século XV a Universidade renascentista 

que passou por transformações influenciadas pelo humanismo, a Reforma e Contra-Reforma; c) 
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século XVII com as novas descobertas científicas e o Iluminismo do século XVIII; e d) no século 

XIX e XX, com a Universidade estatal e os seus desdobramentos até os dias atuais.

Mesmo com as iniciativas dos Jesuítas em estabelecer seminários para a formação de um 

clero brasileiro, foram cessados na reforma quando Pombal expulsou a Companhia de Jesus no 

final do século XVIII. Quando a Corte Portuguesa se transferiu para o Brasil-Colônia, em 1808, 

começou a história do Ensino Superior no Brasil, que segundo Durham (2005), se dá com as 

primeiras Instituições de Ensino Superior criadas naquele período e sua ampliação na década de 

1930. De acordo com a autora, até o ano de 1918 havia 56 escolas superiores distribuídas entre 

públicas (federais e estaduais), privadas e confessionais (instituições católicas). 

Consolidou-se no Brasil, como aponta Neves (2013), um sistema de educação superior 

com dois segmentos bem definidos e distintos: um público e um privado, abarcando hoje um 

sistema complexo e diversificado de instituições públicas (federais, estaduais e municipais) e 

privadas (confessionais, particulares, comunitárias e filantrópicas). 

Assim, junto com as transformações econômicas e culturais, um grupo de pensadores, 

conhecidos como escolanovistas, propôs a reforma de todo sistema de ensino, propondo escolas 

autônomas e grandes universidades para desenvolver as ciências e pesquisas básicas. A partir da 

reforma do governo Vargas (1931) há uma centralização por parte do governo nas questões 

relacionadas ao sistema educacional superior, permanecendo a liberdade da iniciativa privada e 

escolas autônomas. Nesse período, apesar do sistema de ensino superior crescer lentamente, 

formou-se uma rede de universidades federais, (SAMPAIO, 2000). Entra em cena, o movimento 

estudantil pela “reforma profunda de todo o sistema educacional” (Durham, 2005, p. 24).

Na década de 1960, com a promulgação da LDB/61, o setor privado passou pelo seu 

primeiro período de significativa expansão. A lei legitimou e atendeu aos anseios do setor 

privado e conservador e estabeleceu mecanismos de controle e expansão do ensino superior e do 

conteúdo a ser trabalhado, (SAMPAIO, 2000). Com cerca de 96 artigos, a primeira LDB 

regularizou a formação e a sistematização do conhecimento estava subordinada às delimitações 

do poder público, no âmbito educacional, estabelecendo a reestruturação e renormatização do 

sistema educacional. 

Desse modo, mudanças diversas ocorreram e as universidades ficaram sob a vigilância do 

governo militar por mais de 10 anos. Mesmo assim, tendo rechaçado o movimento estudantil, 

alguns membros do governo reconheceram a necessidade de algumas mudanças e promoveram 
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uma reformulação e modernização no sistema de ensino brasileiro. Como afirma Martins (2009), 

o período a partir da Reforma de 1968 produziu efeitos inovadores, abrindo condições para o 

surgimento de um ensino privado para atender demandas cada vez mais crescentes para expansão 

do acesso ao ensino superior. 

Portanto, dentre as mudanças, pode-se destacar a extinção da cátedra, fim da autonomia 

das faculdades, criação de institutos, introdução do sistema de créditos, ciclo básico antes da 

formação profissional, garantia da representação discente e docente, ingresso contínuo por 

carreiras e currículos mínimos fixados pelo MEC1, que intensificou reformas universitárias como 

atesta Mancebo e Silva Júnior (2004). Houve inúmeros debates, colóquios e audiências com o 

objetivo de identificar as convergências e divergências nas propostas apresentadas. 

Também, durante a década de 1970, com o desenvolvimento econômico, o Brasil passou 

a experimentar altas taxas de crescimento favorecendo um aumento providencial ao ensino 

superior. É nesse momento que as instituições privadas tornaram-se um grande investimento 

econômico. 

Na década de 1980 houve estagnação do crescimento do ensino superior, pois tanto o 

setor público quanto o privado foram atingidos pela crise econômica da década. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, (Lei nº 9.394), foi um importante marco na 

reconfiguração do sistema de ensino superior no país, pois atingiu a base organizativa da 

educação superior, uma vez que adotou distintos formatos de organização institucional, os quais 

se configuram sob diferentes modalidades terminais (diplomas e certificados) e de modo de 

oferecimento (presenciais, à distância, semipresenciais). 

Além disso, a LDB/96 fixou a obrigatoriedade do recredenciamento das instituições de 

ensino superior precedido de avaliações e renovação periódica para o reconhecimento dos cursos 

superiores, quando se criou o Exame Nacional dos Cursos, o 'Provão'. Foi neste contexto que, 

segundo Cunha (2003), um conjunto de leis passaram a regular os mecanismos de avaliação, 

criando o ENEM2 como substituto do vestibular3. 

1

 Ministério da Educação e Cultura é um órgão do governo federal do Brasil fundado no decreto nº 19.402, 
em 14 de Novembro de 1930.

2

 Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova elaborada pelo Ministério da Educação para verificar o 
domínio de competências e habilidades dos estudantes que concluíram o ensino médio. 
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De acordo com Carmo; Chagas; Figueiredo; Filho; Rocha (2014, p. 307):

O Enem tornou-se, ao longo dos últimos anos, não apenas um instrumento de 
exame nacional de seleção para diversas universidades, mas também um marco 
que acompanha as recentes mudanças educacionais advindas da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e influenciou a sistematização 
das estruturas curriculares em todas as etapas e modalidades de ensino. 

Assim, em 2002, no governo de Luís Inácio Lula da Silva, o sistema educacional superior 

cresceu por conta das políticas de expansão e de políticas de ação afirmativa do período. Houve 

com isso uma mudança e novas políticas públicas que pautaram muitos debates acerca do ensino 

superior e que nortearam as ações governamentais para uma modificação estrutural do sistema. 

Em 2001, o primeiro Plano Nacional de Educação4 (PNE) estabeleceu como meta a 

ampliação das matrículas do ensino superior de jovens entre 18 e 24 anos. Em 2003, o então 

ministro da educação do governo Lula, Tarso Fernando Herz Genro, criou o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior5 (Sinaes), e o Programa Universidade Para Todos (Prouni). 6

Posteriormente, foi criado o Programa de Apoio à Extensão Universitária (PROEXT) com 

ênfase na inclusão social, em 2003, visando apoiar as instituições públicas de ensino superior no 

desenvolvimento de programas ou projetos de extensão que contribuem para a implementação de 

políticas públicas. 

A despeito disso, os Hospitais Universitários, ligados às IFES (Instituto Federal de 

Educação Superior), enquanto “centros de formação de recursos humanos e de desenvolvimento 

de tecnologia para a área de saúde” estiveram articulados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e 

oferecem oportunidade de educação continuada e atualização técnica aos profissionais da área 

médica. Também com o Sistema de Credenciamento e Recredenciamento dos IES, o MEC 

instruiu a regulação da oferta de ensino superior no Brasil.

3

 Exame Vestibular designa o processo de seleção de novos estudantes empregado pelas universidades 
brasileiras. 
4

 O PNE determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos dez anos.
5

 Sinaes analisa as instituições os cursos e desempenho dos estudantes. 
6

 Um programa criado pelo MEC que fornece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições 
particulares para estudantes de baixa renda com finalidade de aumentar o acesso à Educação Superior.
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Parte do Sinaes, o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (Enade), substituiu o 

provão em 2004 e se realiza pela aplicação de provas para concluintes dos cursos de graduação. 

Também articulado ao Sinaes, o Índice Geral de Cursos (IGC) é um indicador gerado pelo 

sistema que caracteriza um determinado curso com base na articulação de diversos instrumentos e 

fontes de avaliação.

Dentre outras ações, inspirado no geógrafo brasileiro, o Programa Milton Santos de 

Acesso ao ensino superior (Promissaes) surgiu oferecendo bolsas de estudos para estudantes do 

PEC-G, comprovadamente de baixa renda, assegurando a esses condições de cursar em uma das 

instituições brasileiras. 

Já o Programa de Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados (MARCA), 

com perspectivas de integração do MERCOSUL7, cujos países Argentina, Brasil, Paraguai, 

Uruguai, focam na melhoria e mobilidade entre instituições pensando na qualidade mensurada 

por sistemas de avaliação e de credenciamento. Ainda neste contexto das relações internacionais 

a Comissão de Língua Portuguesa (Colip) foi criada junto aos países de Língua Portuguesa, uma 

política de ensino e aprendizagem, pesquisa e promoção do idioma. 

Foi criado no ano de 2008, o Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência 

com o objetivo de estreitar a interação das instituições universitárias formadores de professores 

com as unidades escolares da Educação Básica, onde esses futuros professores irão trabalhar. 

Nessa mesma direção o Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência) 

também se preocupou com a formação inicial do docente para a Educação Básica e se 

operacionalizou por meio do financiamento de projetos voltados para a formação e o exercício 

profissional dos futuros docentes. 

Sobre ações de acesso e permanência, o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior), foi criado com o objetivo de financiar a graduação de estudantes que não tem 

condições de arcar integralmente com as mensalidades do seu curso. Pode-se destacar também o 

Programa Incluir, que é a acessibilidade na educação superior para pessoas com deficiência, 

apoiando projetos nessa perspectiva.

7

 Mercado Comum do Sul é uma organização intergovernamental que estabelece uma integração econômica 
entre os seguintes países: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela (suspensa até a presente data, Junho de 
2018). Chile, Bolívia Peru, Colômbia e Equador são países associados.
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Posteriormente, lançado em 2007, o Reuni (Programa de Apoio de Reestruturação e expansão das 

Universidades Federais), ampliou o acesso e permanência na educação superior. Suas ações 

previram o aumento das vagas, ampliação e abertura de cursos noturnos, aumento do número de 

alunos por professor, redução do custo por aluno, flexibilização de currículos e o combate à 

evasão. 

Já com o fim de atender a antiga demanda da IFES, o MEC lançou o Plano Nacional de 

Assistência Estudantil (Pnaes), cujo fim foi garantir a permanência de estudantes de baixa renda, 

matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior. 

Pode-se citar, ainda, programas diretamente ligados ao Sistema Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), que desde 2005, objetiva a expansão e interiorização da oferta de cursos e 

programas de educação superior por meio de parcerias federais, estaduais e municipais. Mancebo 

(2004, p. 3), afirmou que essa ação atendeu à “necessidade de satisfazer a crescente demanda por 

estudos superiores, associados ao afã de racionalizar recursos”. Trata-se de políticas públicas na 

perspectiva da ampliação ao aceso ao ensino superior. 

Assim pode-se dizer que o sistema de ensino superior experimentou uma significativa 

expansão no número de matrículas e concluintes nas últimas duas décadas. É por isso que 

analisar a relação entre formação e inserção no mercado de trabalho tem relevância significativa 

nesse período. O segundo capítulo trata justamente das teorias que surgiram para dar conta da 

relação entre educação e sistema produtivo.

 
CAPÍTULO 2 – TEORIAS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO E TRABALHO

Atualmente a procura dos estudantes frente à diversificação dos cursos, que atribui notória 

importância ao emprego dos diplomados, e os processos que tentam explicar as relações 

educação-trabalho, nas mais diversas literaturas, possibilitam analisar a relação entre educação e 

trabalho através de dois modelos teórico-explicativos: o `meritocrático`, que concebe o mérito 

como a possibilidade de ascensão social e o modelo `credencialista`, no qual os diplomas e 

certificados são valorizados pelo seu valor social e não pelo seu conteúdo e conhecimentos 

adquiridos.

O modelo credencialista, de acordo com Bills (2004, apud ZUCCARELLI, 2016, p. 79), 

debate o valor social conferido pelo diploma, cuja valorização está nas credenciais adquiridas por 
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aqueles que portam os diplomas e certificados. No modelo meritocrático, a aquisição de 

habilidades e competências são fundamentais para inserção no mundo do trabalho. No 

credencialismo, os certificados e diplomas são credenciais mais importantes do que o 

conhecimento em si, (SANTOS, 2010). 

Segundo Walzer (2003, p.194), “ter mérito é quem é merecedor, ter mérito supõe ser 

digno de recompensa, elogio, prêmio, estima, apreço”, ou seja, o trabalhador que apresenta um 

conjunto de qualidades, dentre elas: capacidade e habilidade. Dessa forma a recompensa é para 

aquele que apresentou um conjunto de qualidades intelectuais e morais, louváveis e reconhecidas 

por outrem. 

Para Valle e Ruschel (2010, p. 73-78):

(…) o conceito de mérito vem ganhando uma nova roupagem e deixa de se 
referir apenas às boas ações e passa a indicar talento, conhecimento, inteligência, 
esforço, capacidade para o trabalho e para criação, constituindo-se num marco 
de emancipação que se opõe ao nepotismo e aos direitos herdados. 

É por isso que esse conjunto de valores e reconhecimento público das qualidades 

individuais de cada indivíduo aparece no âmbito da vida social como um sistema sócio-político e 

econômico em que os privilégios são obtidos pelo exercício da qualificação e competência. Essas 

teorias nos apresentam as relações educação-trabalho e como a inserção do indivíduo no mundo 

do trabalho se desenvolve nesse processo social.

Dessa forma a educação, no capitalismo, passou a contribuir com o processo de ascensão 

social buscado pelos indivíduos, uma vez que tais processos são inerentes à vida em sociedade, 

sendo uma das marcas principais pela diferenciação entre indivíduos e classes sociais. Isso indica 

como o mundo do trabalho recorre e classifica o valor social dos indivíduos na seleção para 

obtenção de um emprego, cuja operacionalidade se dá mediante suas credenciais escolares.

A centralidade do diploma confere melhores salários e posições, no entanto, segundo 

Zuccarelli (2016), estudos também apontam que o diploma de ensino superior nem sempre 

garante um posto de trabalho equivalente às credenciais do indivíduo. Embora abra novas 

possibilidades de inserção no mundo do trabalho, muitas das vezes o trabalhador se insere numa 

área técnica fora de sua formação.
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Ainda, segundo Zuccarelli, “é importante sinalizar que o encontro entre qualificação e 

ocupação não é automático, sobretudo porque, conforme visto, a dinâmica do mercado de 

trabalho e do sistema educacional obedece a lógicas diferentes”. Fica evidente que embora o 

status social do diploma e sua carga informativa apresentem as qualificações do indivíduo em sua 

formação, o que pode ser decisivo na contratação, não é o diploma com suas equivalências, mas 

as habilidades técnicas, profissionais, que se espera do candidato na sua contratação. 

Nesse quadro, trabalhadores jovens são contratados tendo em vista o valor posicional 

(Prates e Barbosa, 2015) que o diploma superior confere. Em tal perspectiva, o diploma se impõe 

como recurso fundamental para melhor inserção no mercado de trabalho. Portanto, nas últimas 

décadas, milhares de brasileiros, frente à expansão do sistema de ensino Superior, têm admitido 

que a qualificação profissional técnica é fundamental para o mundo do trabalho cada vez mais 

globalizado e exigente, aspirando mobilidade social pelas competências técnicas, em resposta ao 

imposto seletivismo, (MARTINS, 2006).

Essas transformações têm levado muitos a buscarem na educação um meio de ascensão 

social, o que configura, de acordo com Bourdieu (1989), um campus de transformações dos 

habitus. Com isso, as lutas travadas dentro dos campos sociais visam conservar ou transformar as 

forças ali presentes, o que no caso dos profissionais de estética, são disputas por interesses 

diversos, ou seja, desde melhor posicionamento concorrencial até a migração para outros postos 

ou carreiras de trabalho, ou seja, esses profissionais transitam e disputam ao longo de suas 

trajetórias possibilidades de atuarem em outros campos de acordo com seus capitais (cultural, 

social e simbólico) em busca de reconhecimento, privilégios e lucros, isso fica evidente quando 

profissionais como manicures e podólogos transitam no campo dos cabeleireiros atuando em 

serviços específicos como escovista. 

Para Brandão (2010, p. 230): 

Bourdieu (1979) chama a atenção para a indissociável relação entre os campos e 
os habitus. O habitus é um saber agir aprendido pelo agente na sua inserção em 
determinado campo. Cada campo, estruturado diferencialmente de forma 
relativamente autônoma em relação a outros, define-se por uma lógica particular 
de funcionamento, que estrutura as diversas interações que nele ocorrem, 
definindo objetivos específicos a serem alcançados para que os agentes possam 
manter ou incrementar suas posições relativas na luta concorrencial naquele 
espaço. 
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A ocupação dos indivíduos pode ser entendida como um dos fatores fundamentais para a 

composição da estrutura social (ROSE e HARRISON, 2007). A estratificação social passa pelo 

posicionamento dos indivíduos na composição da pirâmide social existente, de forma que a 

composição da mesma pode explicar alguns fatores observados na diversificação das classes 

sociais. No caso do objeto deste estudo, nos salões de beleza pode ser verificada a existência de 

diferentes tipos de profissionais, sendo que existem os que se encontram nas posições mais 

elevadas nesse ramo de atuação, representados pelos profissionais liberais donos dos salões de 

beleza, e ainda os profissionais em posições mais baixas na hierarquia ocupacional, ou seja, 

trabalhadores desses salões. E ainda, entre os trabalhadores do salão é possível identificar dois 

grupos sociais distintos no que diz respeito às características socioeconômicas que estão 

diretamente relacionadas com as ocupações nesse espaço.

Dessa maneira, ao buscar maior qualificação, do ponto de vista da teoria meritocrática, 

podemos analisar se esses profissionais estão também em busca de ferramentas e habilidades para 

melhor atuação no campo de trabalho incluindo aptidões e credenciais educacionais em busca de 

status e reconhecimento social, como aponta a teoria credencialista. 

Assim, antes de analisar os dados obtidos na pesquisa de campo, será apresentada uma 

breve discussão sobre a posição social destes indivíduos no mercado de trabalho, especialmente 

no que diz respeito ao nível educacional alcançado pelos trabalhadores.  

CAPÍTULO 3 - O QUE OS PROFISSIONAIS DA BELEZA PENSAM SOBRE A 

CONTINUIDADE DOS ESTUDOS E O TRABALHO

Este capítulo tem como objetivo analisar, a partir da análise dos dados obtidos nas 

entrevistas e questionários aplicados, de que maneira a escolaridade atingida pelos profissionais 

de beleza e estética e outras características socioeconômicas organizam dois grupos distintos na 

hierarquia ocupacional de um salão de beleza. 

O mundo da beleza e estética teve um crescimento muito expressivo nos últimos anos. No 

entanto, a primeira lei a dispor sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, 

Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador (12.592/2012) nada fala acerca 
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da qualificação educacional desses profissionais, tampouco do regime de trabalho. A lei 

apresenta apenas três artigos, o primeiro cria o dia nacional dessas profissões, o segundo artigo 

reconhece o exercício dessas atividades no território nacional e o terceiro indica que os 

profissionais devem obedecer às normas sanitárias, efetuando a esterilização de materiais e 

utensílios utilizados no atendimento a seus clientes. Lei mais recente (13.352/2016) regulariza o 

contrato de trabalho em salões de beleza, mas segue sem mencionar qualificação técnica-

educacional para esses profissionais.

O crescimento observado nos últimos anos na quantidade de salões de beleza apontou 

também um crescimento considerável dos profissionais disponíveis para o atendimento à 

necessidade de mercado. Porém, a qualificação profissional não é observada como deveria ser, 

expondo tanto os trabalhadores quanto aos clientes por eles atendidos, (GERSON, 2011). No 

município de Niterói, cidade onde se encontram os salões pesquisados, há 432 salões de beleza, 

conforme dados8 do SEBRAE/RJ. 

O questionário deste estudo foi aplicado com 30 profissionais de dois Salões de Beleza, 

localizados na cidade de Niterói (RJ), sendo estes ocupantes dos cargos de cabeleireiro, 

esteticista, podólogo e manicure. Os salões de beleza são da rede franqueada Werner Coiffeur e 

ficam nos bairros Itaipu e Ingá, ambos em Niterói (RJ). 

O Werner Itaipu está localizado no Itaipu Multicenter9 na Região Oceânica de Niterói, 

que é o principal shopping da região e atende uma população predominantemente de classe 

média. O Werner Itaipu tem 15 profissionais entre cabeleireiros e manicures, sendo 2 gerentes, 1 

proprietário, 2 serviços gerais, 1 copeiro e 2 recepcionistas. 

O Werner Ingá está localizado em uma área de comércio diversificado, cercado de 

museus e universidades, sendo um bairro majoritariamente composto pela classe média alta. O 

Werner Ingá tem 15 profissionais entre cabeleireiros e manicures, 1 esteticista, 1 podólogo, 2 

recepcionistas, 1 copeiro, 2 sócias-proprietárias. 

Minha inserção nesses locais se deve ao conhecimento prévio com os proprietários dos 

salões, que facilitaram o acesso aos profissionais entrevistados. A próxima seção apresenta uma 

síntese dos dados coletados relacionando as características socioeconômicas dos indivíduos com 

8 Disponível em: https://nitronewsbrasil. blogspot.com/2017/03/sebrae-como-montar-um-salao-de-beleza.html . 
Visita em 30/11/2018.

9 Disponível em: http://www.itaipumulticenter.com. Visita em 30/11/2018.
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suas pretensões profissionais, motivações em dar continuidade aos estudos, aspectos que 

contribuem para a formação escolar atual e pretensões futuras de continuidade na progressão 

escolar. 

3.1 – Diferenciação ocupacional no mercado de beleza e estética

Escolher uma carreira profissional é algo que varia muito, não apenas por conta da 

formação escolar, mas também por fatores como capital cultural, social e econômico (Bourdieu, 

1989) influenciarem as escolhas e comportamentos dos indivíduos em relação a trajetórias 

ocupacionais. Por isso, o sistema de disposições duráveis adquiridos no meio familiar pode ser 

considerado como o responsável por um conjunto de ações normalmente organizadas, que, 

obedecendo a certas condições objetivas, torna-se a responsável por melhorar a posição de um 

grupo específico em sociedade de classes, (Nogueira, 1998).

Assim, o processo de decisão dos indivíduos com relação a sua carreira profissional é 

orientado por valores e interesses pessoais que vão determinar a sua inserção no mundo do 

trabalho e seu enquadramento neste universo. Por conta da expansão das oportunidades 

educacionais, um volume considerável de mão de obra qualificada acaba gerando novas 

exigências impostas pelo mundo do trabalho. Os indivíduos têm se adaptado e experimentado 

diversos papéis, além de possibilidades para novas profissões. Alguns permanecem em suas 

atividades laborais, enquanto outros perpassam por novas experiências para o qual o ensino 

médio e superior abriu-lhes novas oportunidades, supostamente preparando-os para assumirem 

uma nova profissão escolhida.

O quadro abaixo apresenta alguns dados levantados na aplicação dos questionários. Nele é 

possível perceber que há uma estratificação da ocupação laboral, dividindo em dois grupos, 

mulheres negras, com baixa escolarização, em ocupações menos prestigiadas, e em outro grupo, 

homens brancos com maior escolaridade e em ocupações mais prestigiadas. 
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Quadro 1 – Caracterizando os sujeitos do estudo, atuação e formação educacional 

A feminização de determinadas ocupações é um dos principais indícios do desprestígio da 

profissão. Segundo Mazzei (2010), “a divisão sócio sexual do trabalho expressa uma hierarquia 

de gênero que, em grande medida, influencia na desqualificação do trabalho feminino 

assalariado” (p. 35). O que vemos no quadro acima é que o grupo formado por manicures e 

podólogos é composto em sua totalidade por mulheres. Destas, 12 se declaram negras ou pardas e 

10 possuem apenas o ensino fundamental. 

Embora ações afirmativas, promotoras de igualdade racial, permeiem o mundo da 

educação, o número de mulheres negras ocupando profissões com baixo prestígio, nesta pesquisa, 

é predominante. Manicures e podólogos são a maioria, ficando evidente os processos de 

segregação social, diferenciando-se dos cabeleireiros e esteticistas, majoritariamente brancos e 

com maior escolaridade. 

3.2 - Perspectivas de progressão educacional

A remuneração de ambos os grupos é por serviço realizado, sendo muito comum a 

prestação de serviço ao salão de beleza através do MEI10 (Microempreendedor Individual). De 

forma geral, o fator principal alegado por esse grupo de manicure e podólogos para não terem 

dado continuidade aos seus estudos foi a necessidade de começar a vida profissional muito cedo 

para ajudarem no sustento familiar. Nesse caso “a sobrevivência se impõe aos estudos”, diz 

10  Microempreendedor Individual foi criado no Brasil para que os trabalhadores informais estejam dentro da 
legalidade com carga tributária reduzida e simplificada dentre os outros formatos de empresas existentes.

Variáveis socioeconômicas Manicures/podólogos Cabeleireiros/esteticistas
Masculino 0 13
Feminino 15 2
Branco 3 10
Não-branco 12 5
Fundamental completo 10 0
Ensino médio completo 5 12
Superior completo 0 3
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Simone11, uma das profissionais entrevistadas.

Do outro lado, no grupo de 15 (quinze) profissionais cabeleireiros e esteticistas, cuja 

formação escolar compreende em sua maioria o ensino médio, 3 (três) apenas tinham ensino 

superior completo. Apesar de terem trajetórias parecidas, com realidades de luta e sofrimento, a 

escolha da profissão de cabeleireiro se deu na maioria dos casos por indicação de amigos e por 

descobertas de habilidades técnicas que não exigem formação superior. 

Um outro aspecto relevante foram as narrativas de vida de quatro (4) entrevistados que 

analisei considerando a Formação Escolar, Experiência Profissional, Como ela se Vê e 

Expectativas Futuras que foram algumas das categorias de análise relativas a pesquisa.

Como proposta de análise e reflexão, utilizei essa amostragem com realidades antagônicas 

traçando um paralelo entre um primeiro grupo formado pelos cabeleireiros e esteticistas e um 

segundo grupo formado por manicures e podólogos, que no estudo recebem o pseudônimo de 

Letícia e Diego (esteticista e cabeleireiro) e Walesca (manicure)12. 

As Categorias de análise, que compuseram o questionário e entrevista semiestruturadas, 

foram: ‘Formação Escolar’; Experiência Profissional’; ‘Subjetividade e identidade profissional'; 

e ‘Expectativas Futuras’.

Desse modo, as questões apresentadas foram agrupadas em categorias e dentro da 

categoria ‘Formação Escolar’, os entrevistados foram questionados sobre seu ‘nível de 

Escolaridade’, e caso tenha Ensino Superior, qual curso realizaram?; A maior parte do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio foi realizado em escola pública ou em escolas privadas?  Quais as 

motivações que o levaram até a formação atual?’.

Na entrevista, a esteticista Letícia conta que saiu adulta de sua cidade em busca de uma 

vida melhor, tendo como perspectiva de vida, através dos estudos, alcançar um caminho para 

mudar a sua realidade socioeconômica. De acordo com Leticia, 

A minha vida não foi fácil, comecei como manicure, minha Formação 
Fundamental e Média foram em escola pública, trabalhava durante o dia e 
estudava à noite, vendia os bolos e doces que produzia em casa e assim somava 
esses recursos para investir na minha vida profissional. Ingressei na faculdade 
por meio do ENEM e decidi investir na minha carreira como esteticista 
concluindo a minha Faculdade de Estética numa Faculdade privada. Foram anos 

11   Nome fictício

12   Os nomes dos entrevistados foram modificados para evitar sua identificação.
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duros, mas que hoje colho frutos da minha investidura no Ensino Superior que 
abriram-me oportunidades, status, mas acima de tudo uma gama de 
conhecimentos na minha área de atuação que me permite conversar com minhas 
clientes com propriedade. Esse conhecimento adquirido numa Universidade sem 
dúvida foi minha motivação (Depoimento de Letícia).

 

Segundo afirmou Letícia, seu percurso de vida escolar do Ensino Fundamental ao Ensino 

Médio, ocorreu simultaneamente às suas necessidades de trabalhar para manter-se. Sua narrativa 

durante a entrevista realizada sustenta a constatação sobre o quanto o sistema escolar é reprodutor 

de desigualdades históricas e sociais, tendo em vista que, segundo Letícia, foi necessário cursar 

boa parte da vida escolar no horário noturno, escolher uma formação tecnológica que atendesse o 

mundo do trabalho e concluir a formação acadêmica numa instituição privada, dada suas 

condições enquanto aluna trabalhadora.

Quando relacionamos a trajetória escolar da esteticista Letícia e do cabeleireiro Diego, 

que perpassa pelas escolas da rede privada de ensino e não ingressa no Ensino Superior, vê-se 

que os resultados das histórias de ambos, diferentes pelos percursos, não resultam no ingresso na 

Universidade. De acordo com Diego,

“Estudei o Ensino Fundamental e Médio nas melhores escolas particulares da 
cidade, considerei o curso Superior em administração como carreira, mas logo 
migrei para economia e por fim desisti de continuar meus estudos e fui trabalhar 
como auxiliar de cabeleireiro. Me especializei, fiz cursos e me formei como 
cabeleireiro”. (Depoimento de Diego).

Também, fica evidente nas narrativas da manicure Walesca e da podóloga Rosangela, 

como que o perfil socioeconômico do aluno reflete a precariedade de investimentos que possam 

atender de maneira específica os menos favorecidos economicamente, levando em consideração 

todos os aspectos que possam abranger uma qualidade educacional socialmente inclusiva. O 

relato de Walesca mostra a dificuldade de permanecer no sistema escolar sendo mulher, negra e 

mãe solteira:

Me chamo Walesca, moro no bairro Coelho na cidade de São Gonçalo - RJ aos 
14 (quatorze) anos abandonei o sonho de se fazer uma faculdade para me 
dedicar a maternidade. Não consegui dar continuidade aos meus estudos porque 
estava grávida parei no 8º (oitavo) ano do Ensino Fundamental numa escola 
municipal próximo à minha casa, logo tive que desistir dos meus sonhos de ser 
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uma grande advogada. Nessa época eu vendia roupas íntimas e produtos de 
revistas junto com minha mãe. Nesse tempo o pai do meu filho desapareceu e no 
ano seguinte nasceu meu segundo filho e com duas crianças na casa da minha 
mãe eu não podia fazer mais nada. (Relato de Walesca)

De um lado, quando analisa-se na entrevista de Letícia sua vontade de ingressar no Ensino 

Superior fica claro que, embora ela tenha vindo de uma classe social menos prestigiada, ela 

projeta seu futuro na Universidade. Por sua vez, Diego busca uma formação técnica para o 

mundo do trabalho e, embora venha de uma família rica, não tem o objetivo de ingressar no 

Ensino Superior. Walesca não projeta nem o Ensino Médio, nem o Ensino Superior, tendo em 

vista apenas a inserção no mundo do trabalho antes mesmo de concluir o Ensino Fundamental. 

A realidade de Walesca é a mesma para mais da metade da população brasileira. De fato, 

apenas metade dos brasileiros adultos tem o ensino fundamental completo. Em 2016, 51% da 

população de 25 anos ou mais possuía o ensino fundamental completo ou equivalente; 26,3% 

tinham o ensino médio completo ou equivalente; e 15,3%, o superior completo (Pnad, 2016).

Por outro lado, a recente expansão das oportunidades educacionais tem consequências no 

aumento da escolaridade do trabalhador. Em 2001, a maior parte das pessoas com alguma 

ocupação tinha entre 4 e 7 anos de estudo (29%). Aqueles sem qualquer instrução chegavam a 

17%, número que cai para 10% em 2012. Em 2013, houve um crescimento entre os que 

estudaram mais de 15 anos. No início da série eles representavam 6,6% e passaram 13% (Pnad, 

2014)

Na análise dos resultados, verificou-se que a noção da necessidade de se dar continuidade 

aos estudos por esses profissionais vai desde dar continuidade a trajetórias familiares, até as 

questões como superação da posição social, melhoria salarial, mudança de carreira ou, até 

mesmo, a não continuidade por não haver projeções futuras.

Considerações finais

Pensar na progressão escolar dos profissionais do ramo da beleza e desvelar o desejo 

desses profissionais continuarem seus estudos foi a proposta dessa pesquisa. Especialmente nos 

últimos anos, com a expansão do ensino médio e superior, as oportunidades educacionais para 

grupos sociais até então ausentes do sistema educacional vem alargando.

A análise realizada através do questionário e entrevistas revela que, de maneira geral, são 
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trabalhadores que vieram de camadas sociais populares, composta por filhos de trabalhadores, 

oriundos de escolas da rede pública e que tiveram dificuldades de permanência nas escolas sobre 

diferentes aspectos, dentre os quais a baixa renda familiar, o pertencimento à família com baixa 

escolaridade (pais e mães), e dificuldade de acesso à universidade, foram alguns dos elementos 

que obstaram a maioria deles a um amplo processo de democratização do ensino. Lançando luz 

sobre essas categorias, é possível identificar dois grupos sociais distintos no que diz respeito às 

características socioeconômicas que estão diretamente relacionadas com as ocupações nesse 

espaço. É possível perceber que há uma estratificação da ocupação laboral, dividindo em dois 

grupos, mulheres negras, com baixa escolarização, em ocupações menos prestigiadas, e em outro 

grupo, homens brancos com maior escolaridade e em ocupações mais prestigiadas. 

O estudo exploratório desenvolvido nesse trabalho de conclusão de curso aponta para uma 

estratificação ocupacional que separa, em pólos opostos, mulheres negras com pouca 

escolaridade em ocupações de baixo prestígio e homens brancos com melhor escolaridade em 

ocupações relativamente mais prestigiadas. Seria importante aprofundar essa análise levando em 

consideração a hierarquia mais geral das ocupações, relacionando formação educacional com 

inserção ocupacional. Do ponto de vista da análise realizada neste trabalho, a formação 

educacional para atuação como profissionais da estética e beleza é mais um indicador da posição 

social dos indivíduos na estrutura social brasileira. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO APLICADO DURANTE A ENTREVISTA SEMI-

ESTRUTURADA

CATEGORIA - FORMAÇÃO ESCOLAR

01. Nível de escolaridade
(  ) Ensino Fundamental Incompleto (   ) Ensino Médio Incompleto  (   )Ensino Superior 
Incompleto
(   )  Ensino Fundamental Completo  (   ) Ensino Médio Completo   (   ) Ensino Superior 
Completo

02. Caso tenha Ensino Superior / qual curso?________________________________
(  ) Universidade Pública       (   ) Universidade Privada   (   ) Não tenho Ensino Superior   (    ) 
Não tenho interesse em ingressar na faculdade

03. A maior parte do Ensino Fundamental e Ensino Médio.
(   ) Em escola pública   (   ) Em escola privada

04. Escreva as motivações que levaram você até a formação escolar atual. (grau de 
escolaridade) 
______________________________________________________________________

CATEGORIA – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

05. Qual é a sua ocupação profissional? 

(   ) Cabeleireiro  (    ) Manicure   (   ) Esteticista   (   ) Podólogo   (   ) Outros/Qual ?___

06. Tempo de serviço na área de beleza ?

(   )Até 01ano(   ) Entre 01 e 03 anos (   ) Entre 04 e 06 (   ) Entre 07 e 09(   ) Mais de 10

CATEGORIA - SUBJETIVIDADE E IDENTIDADE PROFISSIONAL

07. Sexo 
(     ) Masculino     (     ) Feminino

08. Qual a formação de seus pais ?
Pai____________________________________________________________________     
Mãe___________________________________________________________________
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09. Faixa de Idade 
(   ) 18-24 anos (   ) 25-31 anos (   )32-38 anos (   )33-40 anos (   ) + 41/Idade?_____

10. Como você se considera? 
(   ) Branco   (   ) Pardo   (   ) Preto   (   ) Amarelo   (   ) Indígena

11. Estado Civil

(   ) Solteiro   (   ) Casado(a)   (   ) Separado(a) / Divorciado(a)   (   ) Viúvo(a)

12. Quantos filhos você tem? 

(0) Não tenho filhos(as)   (1) Um(a)   (2) Dois(duas)   (   ) Três ou mais.

13. Seu bairro de residência / Qual 

?_________________________________________________________________

14. Como você se sente em relação ao seu salário? 

(   ) Muito satisfeito   (   ) Satisfeito   (   ) Pouco satisfeito   (   ) Insatisfeito

15. Religião / Qual? 
______________________________________________________________________

CATEGORIA – EXPECTATIVAS FUTURAS

16. Você acha que uma formação universitária pode mudar esta realidade ?

(   ) Sim / Justifique(   ) Não / Justifique

17. Pretende Mudar de carreira profissional ou ramo de atividade? 
(   )   Sim / Qual ?____________________ (   ) Não 

Obrigado.


