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Essa pesquisa tem por objetivo analisar a formação superior tecnológica em estética, em uma perspectiva crítica quanto à proposta de formação aligeirada, de modo a identificar elementos a partir dos quais se possam implementar ações que possibilitem melhorar a educação profissional tecnológica em estética, uma vez que esses trabalhadores encontram-se, em grande parte, atuando na área de saúde preventiva. 
	O curso superior tecnológico em estética propõe-se capacitar profissionais nos diversos segmentos da área de estética, tais como: 1)Tratamento loco-regional da pele - em nível de tecido epitelial – assumindo, dessa forma, com todas as suas variáveis, alguns aspectos da área de saúde; 2) Tratamento pré e pós-operatório – nos tratamentos de preparação do tecido cutâneo para otimizar os resultados cirúrgicos e na recuperação do sistema linfático no pós-operatório; 3) Tratamentos de higiene e recuperação da pele, em razão, não rara, de processos inflamatórios com seqüelas que comprometem a estética.
	Dessa forma, o recém-graduado, no curso superior tecnológico em estética, deve estar preparado para atuar junto a outros profissionais na área de saúde preventiva, buscando o bem-estar físico, a auto-estima e o equilíbrio psicofísico do indivíduo.
	Nessa perspectiva, esperam-se mudanças importantes no perfil desse profissional, uma vez que 	atua de forma relevante na área da saúde preventiva Vale ressaltar aqui que o acesso a esses serviços é privilégio das classes mais favorecidas economicamente. Entretanto, tal fato não anula a relevância  da profissão, posto que o terapeuta em estética atua com os riscos exigidos no cuidar do próximo. e, conseqüentemente, o curso superior tecnológico deve prepará-lo de modo a possibilitar uma formação ampla que permita um desempenho com habilidades e conhecimentos técnico-científicos e revestido de capacidade intelectual, reflexiva e crítica que tornem possível a inserção do tecnólogo em estética nos espaços profissionais na área de saúde. 
	Vale notar que sendo a tecnologia da estética facial, corporal e capilar a arte de cuidar do outro, pressupõe-se a necessidade de perpassar o simples fazer prático para o fazer consciente, crítico, analítico, enfim, o profissional capaz de articular os conhecimentos técnico-científicos  adquiridos com a prática e o saber-ser, o que implica, em última análise, saberes comprometidos com a capacidade da formação humana em sua dimensão ético e social e, dessa forma, preparado para assumir responsabilidades frente a tarefas complexas na área de saúde preventiva. 
	Assim sendo, a problemática se estabelece, a partir das minhas preocupações, quanto à formação desses profissionais que têm seus currículos subtraídos de disciplinas de conhecimento geral de relevância fundamental para a formação do cidadão-trabalhador e com conteúdos técnico-científicos mínimos e voltados para a prática atendendo assim à proposta de formação aligeirada.
	A hipótese aqui sugerida é a de que a legislação Resolução CNE/CP n. 3, de 18 de dezembro de 2002. Institui as diretrizes curriculares nacionais gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. ao estabelecer um programa com formação superior em apenas dois anos submete a educação tecnológica em estética à ótica estreita da praticidade, fragmentando a fundamentação científica que confere base à tecnologia, empobrecendo o ensino para a educação profissional na área de saúde e, ainda, submete os tecnólogos em estética a uma competitividade desigual relativamente aos profissionais dos cursos de graduação regular que vêm atuando na área de estética, tais como médicos e fisioterapeutas, conservando, conseqüentemente, a divisão social no mundo do trabalho. 	.
	Vale notar que a apreensão de disciplinas de conhecimento geral é da competência do ensino fundamental e médio. Entretanto, sabemos que as classes menos favorecidas são as que procuram a formação tecnológica em busca de inserção no mercado de trabalho e que vieram de cursos de ensino fundamental e médio, na maioria das vezes, extremamente precários, o que vem dificultar sobremaneira sua aprovação em vestibulares para as universidades públicas. Dessa forma, optam pelas instituições particulares e, ainda, face à necessidade de ter que garantir o sustento de seus estudos e de sua própria sobrevivência, recorrem aos cursos tecnológicos de formação aligeirada, na expectativa de assegurar a suposta “empregabilidade”.
	A educação tem sido conduzida de forma a preparar os indivíduos para que atendam aos interesses das classes dominantes. Assim sendo, a escola dualista Aparecida de Fátima Tiradentes dos Santos em Desigualdade Social & Dualidade Escolar, 2000. Trata da questão da dualidade escolar à luz de Paulo Freire e Gramsci. vem se fortalecendo, intensificando a exclusão das classes menos favorecidas, uma vez que se estabelecem mais as diferenças sociais em um processo cruel que leva o trabalhador à resignação e aceitação das suas condições precárias de vida, que condiz com os moldes preparados pela política neoliberal para atender às conveniências dos grupos influentes.
	Assim, a relevância da pesquisa se justifica na medida em que questiona o incremento de conhecimentos técnico-científicos e valores intelectuais, advindos da formação profissional tecnológica, que levam o sujeito a um processo de transformação no mundo do trabalho que, sob a ótica do trabalhador, segundo Frigotto (2000, p. 31), “o ser humano que atua na reprodução de sua vida material o faz enquanto uma totalidade psicofísica, cultural, política, ideológica etc.”
	Importa, dessa maneira, a partir da investigação desse processo de transformação, avaliar as reais possibilidades do sujeito, além do aprendizado técnico-científico, em estabelecer relações sociais que o levem a uma nova dimensão de vida, ao crescimento intelectual, à capacidade de gerenciamento, partindo de pressupostos de capacitação analítica, crítica e autonomia.
	Não se pretende aqui negar a importância do surgimento de novas profissões que atendam às demandas da vida moderna, mas, antes, alertar para a possibilidade de que essas demandas possam vir a desconfigurar a educação, subordinando-a ao capital e escravizando o homem. Como afirma Frigotto (2000, p. 31): “A luta é justamente para que a qualificação humana não seja subordinada às leis do mercado e à sua adaptabilidade e funcionalidade.”  
	Assim sendo, a importância desse trabalho consiste em estudar a formação tecnológica do profissional de estética e analisar, com base no referencial teórico em Manacorda - que busca nas leituras de Marx e Gramsci a pedagogia que possibilita a formação do homem onilateral e a importância do trabalho como princípio educativo –, que dará sustentação à análise, se as transformações ocorridas com esse trabalhador atendem de forma satisfatória ao que se espera de um profissional que atue criticamente e com capacidade intelectual nos procedimentos estéticos de tratamentos da pele e dos seus anexos.
	Nesse contexto, é de fundamental importância investigar se as mudanças operadas, a partir da formação tecnológica, serão capazes, efetivamente, de produzir um trabalhador de formação tecnológica na área de estética apto intelectualmente para superar a exclusão social nesses espaços de trabalho, uma vez que encontramos, atualmente,  esses mesmos espaços ocupados por profissionais advindos de cursos regulares e atuando como profissionais de estética Atualmente, ocorre uma grande migração de médicos, fisioterapeutas e nutricionistas para o segmento de serviços de estética. Alguns desses profissionais, encontram-se em sala de aula juntamente com os alunos advindos do segundo grau e a diferença no aprendizado é notável a qualquer professor,  uma vez que aqueles já vieram de um curso superior regular. .
	É sob essa perspectiva que esse trabalho se realiza, pois se faz relevante demonstrar a importância que o incremento de valores e conhecimentos que a educação profissional, através dos cursos de formação superior tecnológica em estética, deverá trazer para a formação desses trabalhadores, superando o modelo atual, utilitarista,  que adestra e aliena o indivíduo.
	Assim, esse estudo tem por objetivo analisar as mudanças e transformações ocorridas no perfil do profissional de estética, a partir da formação superior tecnológica, e, com base nos pressupostos teóricos dos “Princípios Educativos em Marx”, da “Escola Unitária de Gramsci” e da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire, investigar os aspectos relevantes de caráter social, econômico e político que circundam e interferem na formação desse cidadão-trabalhador.
	Para o objetivo proposto nesse trabalho serão necessários: 
	Analisar criticamente os princípios educativos e as relações pedagógicas existentes nos modelos curriculares da formação tecnológica em estética;

Analisar a possibilidade do aluno apropriar conhecimentos de forma plena, a partir da análise curricular, investigando os aspectos de conteúdos de cunho técnico-científicos e conhecimentos gerais, além da carga horária disponível a esses conteúdos.	
	A opção metodológica que mais se apropria para esse trabalho é o estudo de caso qualitativo, tendo seus contornos bem definidos com o desenvolvimento do trabalho. Note-se que a pesquisa aqui sugerida apresenta características singulares devido ao ineditismo do tema que, apesar de apresentar similaridades dentro de um amplo contexto da relação trabalho-educação, se apresenta como único e particular  e “se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986,  p. 18) 
	A pesquisa de campo se realiza em duas instituições universitárias particulares, com alunos recém-graduados e em curso no último período, das quais faço parte de uma delas como docente na disciplina de cosmetologia.
	Os dados são obtidos através de entrevistas semi-estruturadas e questionários  estruturados, elaborados visando um levantamento abrangente das mudanças e das limitações dos profissionais em seus espaços de trabalho.
	Como instrumento analítico, adotamos a Teoria do Discurso utilizando as determinações de Eni Orlandi com base no referencial teórico que oferece fundamentação e consistência ao estudo analítico e, ainda, constitui uma identidade política assumida pelo pesquisador.
	A motivação pelo tema da pesquisa é resultado das observações da pesquisadora, em sala de aula, na disciplina de Cosmetologia nos cursos  que tratam do tema em questão.
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