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RESUMO:
As sobrancelhas são formadas por um alinhamento de pelos, constituindo uma
barreira natural que protege os olhos do suor que possa escorrer da testa. Sendo
que, desta forma, anatomicamente, elas tendem a ficar mais espessas para maior
proteção, o que nem sempre as tornam harmoniosas esteticamente. Percebendo a
importância das sobrancelhas também na fisionomia, iniciou-se o procedimento de
depilação das sobrancelhas e assim, a cada década implantada uma nova moda. Nos
tempos atuais, não existe uma regra rígida quanto ao formato, pois percebe-se a
tendência ao harmonioso e natural, respeitando o formato do rosto e da própria
sobrancelha, trabalhando desta forma o seu delineamento. O presente estudo
analisou através de situações reais a diferença visual entre sobrancelhas sem
delineamento e posteriormente delineadas, verificando sua real importância na
fisionomia feminina. Para isso foram entrevistadas 105 pessoas, incluindo as pessoas
que se submeteram ao procedimento, as quais responderam a um questionário
contendo itens relacionados à percepção quanto a fisionomia das amostras. Onde
verificou-se que houve um resultados positivos em relação à percepção dos
entrevistados.
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INTRODUÇÃO

Anatomicamente as sobrancelhas são um elemento de proteção, para
proteger o globo ocular. Os olhos ficam alojados numa estrutura óssea que os
circunda e esse osso produz sombras escuras ao redor dos olhos que se refletem na
pálpebra inferior. Essas proteções são denominadas por: pálpebras, inferiores e
superiores; câmaras de gordura, acima e abaixo dos olhos; cílios e as sobrancelhas
(SANTOS, 2007).
A partir da década de XX as sobrancelhas começaram ter a função de
embelezar, foram retiradas e maquiadas, e esta tendência estendeu-se por décadas,
sendo que em cada década com formatos distintos (MOUTINHO, 2000). Para muitas
mulheres, lançar mão de recursos para realçar a sua feminilidade é uma importante
forma para valorizá-las. Um olhar marcante, por exemplo, onde contornos estejam
em perfeita harmonia, evidenciam sua beleza e eleva a sua auto-estima, o que é
confirmado por Martins (2002, p.34) quando diz que: “desde a antiguidade as
mulheres têm dado extrema importância e demonstrado muito interesse em
demarcar seu olhar.”
Em 1910, a modelagem da sobrancelha era vista no cinema mudo, as
sobrancelhas eram usadas para poder expressar a personalidade, as atrizes
depilavam-nas completamente e depois as pintavam, conforme exigia o papel. Para
mulheres mais ingênuas, pintavam sobrancelhas curtas e as sensuais eram longas e
arqueadas. Um dos ícones desta época foi Theda Bara, que usava as sobrancelhas
finas e arqueadas (DUARTE, 2008).
Na atualidade as sobrancelhas são delineadas, valorizando o formato natural
e fazendo correções necessárias para criar simetria e harmonia com a forma do
rosto. Segundo Hallawel (2002, p. 81):
O formato da sobrancelha é definido pelo formato do osso frontal, ela pode
ser reta, curta, longa, caída ou levantada. Uma pessoa que tem olhos
amendoados geralmente tem sobrancelhas levantadas, assim como quem
tem olhos caídos em geral tem sobrancelhas caídas também.

Orbach (2006) lembra que, a beleza nunca foi tão importante, e se tornou
prioridade para todas as mulheres. Isto é reflexo do que a sociedade impõe, pois a
boa aparência pode servir como critério de desempate entre dois candidatos
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igualmente competentes. Sendo assim constata-se que as pessoas em geral estão
cada vez mais críticas e preocupadas com a beleza, sobre o que as outras pessoas
pensam de seu visual e como isto pode ser positivo para seus relacionamentos
profissionais, amorosos e sociais, desta forma, busca-se com esta pesquisa analisar
qual é o impacto que a sobrancelha causa no aspecto, seja para elas e para as
pessoas que às veem.
A mímica facial é um instrumento importante na comunicação e na expressão
de nossos sentimentos, assim, o olhar demonstra o que se quer dizer, a sobrancelha
é o coadjuvante do olhar, sem ela não poderíamos nos expressar tão
acentuadamente (FOUQUET, 2002).
Para a realização da pesquisa foram aplicadas técnicas de delineamento das
sobrancelhas, que para Goosens (2004, p. 149): “o ideal é uma sobrancelha com
curva harmoniosa, começando pelo canto interior do olho e terminando na diagonal
que passa do canto externo do olho à lateral da narina”. Posteriormente foram
aplicados questionários sobre as sobrancelhas delineadas analisando fotos
realizadas antes e após o procedimento.
Existem poucos estudos científicos relacionados ao delineamento de
sobrancelha e o impacto deste sobre o aspecto visual, sendo assim há poucos
profissionais informados sobre a importância da remoção ideal e os benefícios que
ela pode causar.

REFERENCIAIS TEÓRICOS DA PESQUISA
Segundo Dome (2001, p. 69): “as sobrancelhas são formadas por um
alinhamento de aproximadamente 600 (seissentos) pelos, constituindo uma eficaz
barreira natural que protege os olhos do suor que possa escorrer da testa”.
Patrocínio, et al (2006) ressalta que as sobrancelhas tem a função de proteção,
assim como fornecer sombra para os olhos, e de outros irritantes que descem da
testa. Possuem um importante papel na projeção do humor das pessoas mediante a
movimentação dos músculos frontal, corrugador, orbicular e prócero.
O deslocamento inferior da borda medial das sobrancelhas projeta malícia; o
deslocamento lateral projeta tristeza e a ptose total projeta fadiga. As sobrancelhas
são um elemento de proteção, mas também são consideradas um artifício de beleza
e um sinônimo de modernidade.
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O pelos das sobrancelhas são considerados pelos terminais por serem
longos, grossos, medulares, pigmentados e por crescerem em média dois
centímetros (PEYREFITTE,1998).
A coloração dos pelos é determinada pela qualidade da melanina, a
eumelanina é responsável pelas cores castanho escuro, feomelaninas pelas cores
amarelo avermelhadas, todo pelo contém os dois tipos de melanina, mas em
proporção variada de um individuo a outro, o que explica as múltiplas colorações
(PEYREFITTE, 1998). Já Tortora (2006, p 107) diz que:
O pelo escuro contém essencialmente a melanina verdadeira. Os pelos loiros
e ruivos contêm variantes de melanina, nas quais existe ferro e mais enxofre.
O pelo grisalho ocorre com o declínio na síntese de melanina. O pelo branco
resulta do acúmulo de bolhas de ar na haste do pelo.

Delineamento de sobrancelhas é um termo atual utilizado por profissionais da
área da estética dos anexos cutâneos. Quando a moda das sobrancelhas iniciou era
considerada uma depilação, já que as retiravam por completo, em 1930 usou-se o
termo “design de sobrancelha”, que ainda é muito utilizado. Gamboa (2009) explica
que: “denomina-se design qualquer processo técnico e criativo relacionado à
configuração, concepção, elaboração e especificação de um artefato”. Então podese verificar que é um termo utilizado para profissionais que realizam projeções de
imagem para construção de um objeto, sendo que, desta forma, o mais coerente
seria delineamento que segundo Ferreira (2005) significa o ato de delinear ou a
representação por traços gerais, usando uma limitação, demarcação ou delimitação.
Considera-se desta maneira, que os profissionais utilizam o paquímetro para fazer a
marcação das medidas corretas das sobrancelhas e assim delineá-las.
Com intuito de analisar como as sobrancelhas mudaram durante as décadas,
sempre de acordo com as tendências, Duarte (2008) descreve que nos anos de
1910 a sobrancelha era utilizada no cinema mudo para expressar a personalidade,
as atrizes as arrancavam totalmente e as pintavam conforme a necessidade de cada
papel. Em 1920, a sobrancelhas eram retas, depiladas no centro para afastar os
olhos, criando uma aparência entre o inocente e andrógeno. Nos anos de 1930 a
1960 eram finas, porém era um desenho mais arqueado. A época 1940 foi marcada
pela da feminilidade, a moda era deixar as sobrancelhas um pouco mais grossas no
começo e mais finas no final. Já Marylin Monroe utilizava na mesma época uma
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sobrancelha curvada e mais grossa, atualmente o formato das sobrancelhas de
Marylin Monroe são muito utilizadas.
Duarte (2008) prossegue descrevendo que, nos anos de 1970 os hippies
lançaram uma nova moda onde as sobrancelhas eram grossas, sem a retirada dos
pelos, mas muitas mulheres ainda as utilizavam bem finas. De 1980 a 1990 as
sobrancelhas começaram a ser retiradas para valorizar o olhar, mas ainda eram
grossas e expressivas, seguindo a tendência de atrizes famosas.
Hoje a moda direciona-se à sobrancelhas naturais, sem regras rígidas para
um formato especifico, respeitando assim o formato do rosto e a personalidade para
saber o formato ideal. Por isso é de grande importância que os profissionais que
realizam o procedimento de delineamento de sobrancelhas saibam analisar estes
fatores. Pode-se analisá-los através da fisiognomonia que segundo Hallawel (2002,
p. 51) esse conhecimento permite analisar as formas e os traços de um rosto e
saber o que expressam da personalidade de uma pessoa, e também através da
fisionomia que permite avaliar a forma que o rosto se apresenta, se aparenta ou se
expressa.
As

sobrancelhas

demonstram

um

estado

emocional

e

indicam

o

relacionamento com outras pessoas, pois as sobrancelhas têm movimento, por ter
um tecido muscular que governa os movimentos verticais, desta forma quando uma
sobrancelha for erguida indica que a pessoa tem um sentimento de superioridade,
quando as duas sobrancelhas estão erguidas ela está admirada ou assustada,
sobrancelhas franzidas está atento, quando crispadas está aborrecido ou com raiva
e sobrancelhas em vírgula subindo está com abatimento, desanimado ou com dor.
[MARTINEZ, 200?].
Martinez, [200?] relata ainda que cada pessoa tem um formato de
sobrancelha, elas podem ser arredondadas, arqueadas, retas, acento circunflexo,
descendentes, ascendentes, relativamente juntas, juntas na raiz do nariz, afastadas,
pouco espessas, espessas, curtas, compridas, baixas próxima dos olhos e muito
altas. As sobrancelhas em formas de linhas curvas denotam um caráter feminino, as
de linhas retas denotam um caráter masculino, e as que combinam linhas curvas e
retas o caráter será misto. Já Lin (1999) relata as condições favoráveis e
desfavoráveis para o um perfil psicológico:
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Condições

Espessura

Comprimento

Desenho

Posição /olhos

Favoráveis

Grossas

Longas

Bem definidas

Longe

Desfavoráveis

Finas

Curtas

Caóticas

Perto dos olhos

Quadro 1: Aspectos favoráveis e desfavoráveis quanto ao formato da sobrancelha.
Fonte: Lin, 1999.

De acordo com Dourado (2007), existem maneiras para delinear as
sobrancelhas. Devendo assim respeitar os limites, não depilando em excesso para
não descaracterizar o rosto e o formato natural das sobrancelhas. O canto externo
das sobrancelhas deve ser ligeiramente, mais alto do que o interno. Quando os
olhos forem muito pequenos, não se deve retirá-las demais, pois eles ficarão com
aspecto “arregalado”. Quando o rosto for largo, o ponto mais alto das sobrancelhas
deve coincidir com o centro do olho (Figura 1). Quando o rosto for fino, o ponto mais
alto das sobrancelhas deve coincidir com o canto externo da íris.

Figura1: Ponto alto, para rosto largo.
Fonte: Dourado, 2007

Figura 2: Ponto alto, para rosto fino.
Fonte: Dourado, 2007

Para alinhar as sobrancelhas em comprimento é utilizado o paquímetro, um
instrumento de medição, desta forma deve-se alinhar na lateral do nariz, passando
pelo canto interno do olho, onde ele encontrar a sobrancelha. O paquímetro deverá
alinhar na lateral do nariz, passando pelo canto externo do olho e, novamente, onde
ele encontrar a sobrancelha deverá ser o seu final. No canto interno dos olhos se as
sobrancelhas excederem a linha o excesso deverá ser retirado, de forma contrária
deverá ser mantido e se não alcançar a linha demarcada deverá ser desenhada com
lápis para ficar correta.
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Figura 3: Delimitação das sobrancelhas.
Fonte: Dourado, 2007.

Se as sobrancelhas estiverem desalinhadas e com alturas diferentes, devemse retirar os pelos inferiores da sobrancelha mais baixa para suspendê-la e os pelos
superiores da mais alta, para abaixá-la.

Figura 4: Sobrancelhas desalinhadas.
Fonte: Dourado, 2007.

Pode-se afirmar que o delineamento verifica imperfeições, sendo que em seu
procedimento é realizado demarcações e delimitações em que pode-se perceber
que em alguns casos é necessário retirar e em outros preencher, estes
preenchimentos podem ser feitos com lápis de sobrancelha da cor ideal para cada
pessoa, e podendo deixar crescer aonde foi retirado inadequadamente para redefinir
a sobrancelha. Em alguns casos em que as sobrancelhas forem finas ou com falhas
aonde o pelo não cresce mais, existem recursos mais avançados como cita
Rodrigues (2009) “o moderno transplante de fios que reconstrói sobrancelhas
danificadas e oferece a elas um aspecto natural”.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
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Foi realizado o procedimento de delineamento de sobrancelhas em 5 (cinco)
mulheres com idade superior a 18 (dezoito) anos que apresentavam sobrancelhas
irregulares naturalmente ou por falhas de procedimentos anteriores. Foi aplicado o
processo de delineamento das sobrancelhas com os cuidados necessários de
biossegurança como assepsia, higienização do local e dos materiais utilizados. O
método de depilação foi o físico, utilizando três tipos de pinças (uma para remoção
dos excessos de pelos mais distantes das sobrancelhas, outra pinça com o objetivo
de remover mais próximo da sobrancelha e uma de alta precisão para remover fios
finos perto da linha do contorno das sobrancelhas) e com auxilio do paquímetro,
instrumento para medição, para delimitação e, para a finalização as sobrancelhas
foram aparadas, penteadas e preenchidas quando necessário com lápis de
sobrancelha da cor mais adequada para cada modelo.
Para que a análise do trabalho pudesse ser realizada foram registradas
imagens do processo de delineamento das sobrancelhas com uma câmera digital da
marca Sony, modelo cyber-shot 1.2 mega pixels sem uso flash e apenas a luz
natural a uma distância de 16 cm, enquadrando-se apenas da face. As fotos foram
selecionadas e organizadas com o auxilio do programa Microsoft Office PowerPoint
2007 para serem expostas aos entrevistados junto aos questionários.

Foto 1: Antes do delineamento
Fonte: Autoras, 2009

Foto 2: Depois do delineamento
Fonte: Autoras, 2009
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Foram entrevistadas 100 (cem) pessoas, além daquelas que se submeteram
ao procedimento, com idades variadas e idade superior a 18 (dezoito) anos, sendo
homens e mulheres de diferentes níveis sociais, as quais responderam aos
questionários, analisando as cinco amostras antes e depois do procedimento de
delineamento das sobrancelhas (APÊNDICE I). A análise foi feita por pessoas que
independente do seu entendimento técnico sobre delineamento de sobrancelhas,
pois o que se pretendia era identificar a percepção de um público variado,
analisando o rosto em harmonia. As modelos também responderam a um
questionário a respeito do seu aspecto visual (APÊNDICE II).
Os dados coletados na pesquisa foram analisados e tabulados com o auxílio
do programa Microsoft Office Excel 2007. Visando não incorrer nenhum
procedimento antiético, foi encaminhado previamente um projeto da presente
pesquisa para aprovação pelo comitê de ética da Universidade do Vale do Itajaí,
para a aplicação dos questionários aplicados, bem como a posterior divulgação dos
resultados da pesquisa à banca examinadora.

RESULTADOS

Para se chegar a um resultado, os 100 (cem) questionário aplicados, tendo
como base 5 (cinco) modelos, foram analisados minuciosamente. Aos entrevistados
foi feita a seguinte pergunta: “Como você percebe a fisionomia das modelos sendo 1
para pouco, 2 para mediano e 3 para muito”. Observou-se nos questionários
analisados um resultado bastante positivo.
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Gráfico 1: Percepções analisadas nos questionários antes do delineamento das sobrancelhas.
Fonte: Autoras, 2009.

No gráfico 1 estão expostas as respostas das cem (100) pessoas
entrevistadas para a percepção da imagem antes do delineamento. Desta forma
pode-se observar que: 39,80% das pessoas entrevistadas acharam que as modelos
estavam com a aparência pouco jovem; 51,20% apresentavam pouca ingenuidade;
77,40% apresentaram pouca sensualidade; 50,20% apresentaram pouca expressão
facial; 63,40% sugeriram mudanças; 40,60% perceberam que as modelos
apresentaram pouca seriedade; 61,80% estavam pouco harmoniosas de acordo com
sua fisionomia; e 26,40% notaram muita tristeza na fisionomia das modelos.
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Gráfico 2: Percepções analisadas nos questionários após o delineamento das sobrancelhas.
Fonte: Autoras, 2009.

No gráfico 2 estão expostas as respostas das 100 (cem) pessoas
entrevistadas para a percepção da imagem após o delineamento das sobrancelhas.
Então pode-se observar que 48,20% apresentou a aparência muito jovem,
observando que as modelos obtiveram grande melhora em relação ao gráfico 1;
51,20% responderam que as modelos apresentavam pouca ingenuidade, sendo
assim estes valores idênticos ao gráfico 1 (antes do delineamento); 45,80%
responderam que as modelos apresentaram muita expressão facial, resultado
contrário do gráfico 1; 56,80% responderam que as modelos ficaram menos sérias
após o delineamento; 44,20% analisaram que as sobrancelhas das modelos ficaram
mais harmoniosas de acordo com sua fisionomia; e apenas 9,00% notaram que as
modelos continuaram tristes.
Podemos identificar então que após o delineamento pode-se melhorar a
fisionomia, pois as modelos ficaram com a aparência mais expressiva, feliz,
harmoniosa, menos séria, mais jovem e com aspecto mais sensual e não
apresentou mudanças quanto a ingenuidade, assim percebe-se que houve uma
coerência na pesquisa, pois se ficou mais sensual não poderia ficar também mais
ingênua. E depois do delineamento apenas 19% acham que necessita de muitas
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mudanças em relação á sobrancelha, sendo que antes 63,40% sugeriram
mudanças. Com base nos resultados da pesquisa conclui-se que as sobrancelhas
são capazes de modificar a fisionomia feminina, pois notou-se diferença positiva em
relação à percepção antes e após os procedimentos.
Patrocínio,et al (2006) afirma que as sobrancelhas tem um importante papel
na projeção do humor das pessoas mediante a movimentação dos músculos frontal,
corrugador, orbicular e prócero. Percebe-se porém, que não ocorre somente quando
há a movimentação, mas como a sobrancelha está localizada.

Resultado das modelos

Foi aplicado um questionário entre as 05 (cinco) modelos, com a intenção de
analisar a diferença que elas perceberam em sua própria fisionomia. Este
questionário continha as mesmas perguntas e opções dos questionários aplicados
entre as 100 (cem) pessoas. Analisadas estas resposta minuciosamente, observouse um resultado bastante positivo.

Gráfico 3: Percepções analisadas nos questionários antes do delineamento das sobrancelhas.
Fonte: Autoras, 2009.

No gráfico 3 estão expostas as respostas das cinco (05) modelos
entrevistadas para a percepção da imagem antes do delineamento de suas próprias
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sobrancelhas. Desta forma pode-se observar que: 100% estavam pouco jovem; 80%
apresentavam pouca ingenuidade; 100% sensualidade; 80% responderam que
tinham pouca expressão facial; 60% sugeriram mudanças; 40% das modelos
entrevistadas ficaram no intermédio quanto à seriedade que apresentaram; 80% das
entrevistadas estavam pouco harmoniosas de acordo com suas fisionomias; e 60%
ficaram no intermédio quanto a tristeza demonstrada em suas fisionomias.

Gráfico 4: Percepções analisadas nos questionários depois do delineamento das sobrancelhas.
Fonte: Autoras 2009

No gráfico 4 estão expostas as respostas das 05 (cinco) modelos
entrevistadas, para a percepção de imagem após o delineamento das sobrancelhas.
Pode-se observar que 100% das modelos ficaram muito jovens, observando-se que
obtiveram uma grande melhora em sua fisionomia com relação ao gráfico 1; 40%
ficaram no intermédio com relação à ingenuidade comparando ao gráfico 1; 80%
apresentaram muita sensualidade; 100%

apresentaram muita expressão facial,

resultado contrário do gráfico 1; 0,0% das modelos entrevistadas sugeriram
mudanças; 60% acharam-se menos sérias após o delineamento; 100% ficaram mais
harmoniosas de acordo com sua fisionomia; não houve nenhuma resposta com
relação à tristeza, o que define um resultado bastante positivo para a pesquisa.
As modelos relataram muita satisfação ao resultado final, notaram que seu
aspecto visual melhorou muito e sentiram-se mais bonitas. Relataram ainda depois
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de alguns dias, que muitas pessoas notaram a diferença e afirmaram que o rosto
ficou mais harmonioso e outras pessoas perguntavam o que havia de diferente, pois
estava mais bonita, mas não sabia identificar o que era.

DISCUSSÃO E ANÁLISE
De acordo com autores como Dome (2001) e Fattini (2007) as sobrancelhas
são anatomicamente uma proteção para os olhos contra o suor e a chuva, pois ela
está disposta sobre as pálpebras superiores em arco assim desviando o suor ou
água para a lateral do rosto, por este motivo elas têm a tendência de se unirem
sobre o nariz, para aumentar a proteção. Porém O autor Duarte (2008) aponta que
as sobrancelhas também são consideradas um artifício de beleza e um sinônimo de
modernidade, sempre de acordo com as tendências, sendo que cada década teve
sua moda. Hoje se constata que as sobrancelhas são um artifício fundamental para
a beleza feminina, sendo que a moda pede sobrancelhas naturais, não existindo um
formato específico, devendo respeitar as formas naturais, assim analisando o
formato do rosto e a personalidade da pessoa para saber o formato ideal. Ao
analisar os gráficos, percebe-se que as sobrancelhas realmente são fatores
fundamentais quando trata-se de expressão facial, humor, sensualidade, jovialidade.
Percebe-se que as pessoas entrevistadas notaram considerável diferença nas
modelos, desde a aparência estética até o humor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, os resultados obtidos na análise dos questionários
demonstram que é possível melhorar a fisionomia com o procedimento de
delineamento das sobrancelhas. Os dados deste estudo mostraram que o
procedimento de delineamento das sobrancelhas modifica a fisionomia deixando o
rosto mais harmonioso, expressivo, alegre e sensual.
É importante para os profissionais da área da estética dos anexos cutâneos,
estarem informados sobre delineamento das sobrancelhas, este profissional não
apenas faz a retirada de alguns pelos, ele melhora as sobrancelhas, pois é uma
forma de valorizar a fisionomia feminina, deixando a cliente com uma boa auto
estima e mais confiante, sendo que a beleza busca isso. Assim estes profissionais
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serão valorizados, desta forma as pessoas perceberão a importância deste
procedimento.
Os questionários foram aplicados em pessoas que tecnicamente não
conhecem o delineamento das sobrancelhas, mas conseguem perceber que houve
diferença nas fisionomias apresentadas.
Sugere-se, porém, que novos estudos sejam realizados com mais variáveis, a
fim de obter mais detalhes e informações pertinentes ao estudo, ressaltando que as
sobrancelhas também tratam da questão estética, modificam a fisionomia e,
consequentemente influenciam na auto estima. Também se observou a necessidade
de mais informações sobre as formas de delineamento, assim como os formatos de
rostos e o aspecto psicológico. Assim o profissional ao realizar o procedimento terá
condições de analisar o melhor formato chegando assim a um resultado visual mais
satisfatório.
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APÊNDICE I – Questionário de percepção utilizado para analisar a influência do
formato das sobrancelhas na fisionomia feminina.
Questionário para entrevistados.

2. Questionário, antes e depois do delineamento:
2.1. Como você percebe a fisionomia facial das modelos, sendo (1) para pouco e (3)
para muito.
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APÊNDICE II –Questionário de percepção utilizado para analisar a influência do
formato das sobrancelhas na fisionomia, pelas pesquisadas que passarão pelo
procedimento.

1 . Questionário, antes e depois do delineamento:
1.1. Como você percebe sua fisionomia facial demonstrada na imagem sendo (1)
para pouco, e (3) para muito.
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ANEXO I – Termo de consentimento de livre e esclarecido aos pesquisados
que passarão pelo procedimento
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa.
Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do
estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra
é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado (a) de forma
alguma.
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:
Título do Projeto: Análise da influência do formato das sobrancelhas na fisionomia feminina.
Pesquisador Responsável: Profª Elaine Watanabe
Telefone para contato: (47) 3261-1361
Pesquisadores Participantes: Janaina Guis da Fonseca e Simone Kowalski
Telefones para contato: (47) 9916-3130
- O presente trabalho tem como objetivo analisar a influência do formato das sobrancelhas
na fisionomia feminina.
-Será realizado o procedimento de delineamento com os cuidados necessários de
biossegurança como assepsia, higienização do local e dos materiais utilizados. O método de
depilação será o físico, com três tipos de pinça, e com auxilio do paquímetro, instrumento
para medição, para a finalização as sobrancelhas serão preenchidas se necessário com
lápis de sobrancelha da cor mais adequada para cada sobrancelha.
- O procedimento pode causar desconforto e ocasionar eritemas por pouco tempo;
-As sobrancelhas serão removidas conforme a técnica de delineamento, sendo assim terá
um resultado tecnicamente correto;
- Proceder o retorno dos resultados da pesquisa aos sujeitos envolvidos;
- O procedimento não deverá ultrapassar 1 hora;
- Será utilizada a foto do rosto para analise, será garantido o sigilo do nome.
- Nome do Pesquisador: Janaina Guis da Fonseca
- Assinatura do Pesquisador: __________________________________________________
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO
Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF ____________
abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente
informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como
os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação.
Local e data: _______________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________
Assinatura do Sujeito ou Responsável: __________________________________________
Telefone para contato: _______________________________________________________
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ANEXO II – Termo de consentimento livre e esclarecido aos entrevistados

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI
Balneário Camboriú, Abril de 2009
Assunto: Pesquisa para Artigo Cientifico Acadêmico – Análise da influência do
formato das sobrancelhas na fisionomia feminina.
Prezado (a) Cliente: Termo de consentimento livre esclarecido.
Nós, abaixo assinados, orientador e acadêmicos responsáveis pelo Trabalho de
Conclusão de Curso intitulado “Análise da influência do formato das
sobrancelhas na fisionomia feminina”. Comprometemo-nos a manter a
privacidade e a confiabilidade desses dados, preservando integralmente o
anonimato dos clientes. Os dados somente serão usados nesse projeto. Qualquer
outro uso que venha a ser planejado deverá ser objeto de novo projeto de pesquisa
e ser submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIVALI.
Por intermédio desta, viemos convidá-lo (a) a participar desta pesquisa, de fins
acadêmicos em nível de Graduação, do programa de Graduação Acadêmico da
Univali. Esta pesquisa tem a finalidade de avaliar qual a influencia que a
sobrancelha tem sobre o rosto feminino.
Salientamos a necessidade que este questionário seja respondido com coerência,
pois é através dele que se pode ter uma melhor compreensão da qualidade de
atendimento no setor de Beleza e Estética.
Contando com sua participação no preenchimento do questionário anexo,
salientamos que os dados obtidos serão tratados com rigor e sigilo absoluto, não
será necessário nem a coleta de assinatura ao final da entrevista e nem o nome do
participante. Este questionário não toma muito tempo, sendo necessário somente 10
minutos para responder todas as perguntas. Na certeza de sua participação,
antecipamos agradecimentos.
Atenciosamente
Janaina Guis da Fonseca – janagf_kblo@hotmail.com
Acadêmica: tel: (47) 9916-3130
Simone Kowalski – mony_klk@hotmail.com
Acadêmica: tel: (47) 9947-6232
Elaine Watanabe – ewatanabe@univali.br
Orientadora: tel: (47) 8408-9231
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ANEXO III – Concessão de imagem de uso de imagem os pesquisados que
passarão pelo procedimento.
CONCESSÃO DE USO DE IMAGEM
Eu, _________________________________ permito e autorizo, de forma
irrevogável e irretratável à profª orientadora Elaine Watanabe, o uso e a reutilização
de minha imagem individual, permitindo e autorizando, ainda, quaisquer reproduções
daí derivadas.
A utilização e a reutilização acima referidas poderão ocorrer através de todos e
quaisquer meios e veículos de divulgação ou reprodução existentes ou que venham
a ser criados, incluindo, mas não se limitando a mídia eletrônica, internet e intranet.
A concessão aqui pactuada é feita de forma gratuita, nada havendo para ser
pleiteado ou recebido das pesquisadoras a que título for, em função da mesma. Tais
direitos podem ser cedidos a quaisquer terceiros de interesse da profª orientadora
Elaine Watanabe, independentemente de nova autorização.
Neste ato, o abaixo qualificado abre mão de qualquer direito que possa ter de
inspecionar ou aprovar a arte final ou qualquer material relacionado ao uso de
imagem ora concedido, sendo certo que as pesquisadoras não usarão a imagem
nem outros direitos ora assegurados de forma que possa ser considerada pejorativa
ou distorcida.
O abaixo qualificado declara, outrossim, que está de pleno acordo com os termos e
condições do presente instrumento e que dispõe de plenos poderes para firmar a
presente Concessão de Direitos de Uso de Imagem e Outros Pactos, não
necessitando de consentimento de terceiros para assiná-la.
Cidade: _________________________Data:____________________________
_______________________________________
(Assinatura)

Favor preencher em letra de forma os seguintes dados:
Nome completo:____________________________________________________
Nacionalidade:_____________________________________________________
Estado Civil:_______________________________________________________
Profissão:_________________________________________________________
Documento de Identidade nº:__________________________________________
CPF/MF nº_________________________________________________________
Endereço completo:__________________________________________________
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Anexo IV – Imagens do Antes e Depois do delineamento.
Foto 01:

Foto 02:
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Foto 03:

Foto 04:

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image
STACK:

