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Os produtos que não tem valor quando decorrem 

do trabalho da mulher em casa passam, no entanto,  

a ter valor econômico fora de casa, quando atendem 

às necessidades de outras pessoas. 

 

(Biroli, 2018, p. 29) 
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Resumo 

 

Essa pesquisa objetiva investigar o processo de significação do trabalho construído por 

cabeleireiras em uma capital do Nordeste brasileiro, bem como realizar a caracterização da 

atividade deste público. Participaram da pesquisa 272 cabeleireiros, que responderam o 

questionário de investigação sócio profissional e o Questionário Sobre Trabalho Realizado - 

QSTR. Os dados foram analisados por meio de análises descritivas, fatorial e correlações 

entre médias das variáveis. Os resultados indicam que para este público as dimensões do 

instrumento relacionadas a resultados do trabalho, e a percepção de autonomia e controle 

sobre o seu trabalho são constituintes para os significados que atribuem ao trabalho. Além 

disso, a relação entre os fatores que se sobressaíram e os dados sócio demográficos 

apresentam outros resultados sobre o processo de significação e a relação com o trabalho das 

cabeleireiras.  A pesquisa contribui para os estudos sobre sentidos e significados do trabalho, 

bem como para a compreensão de atividades não formais, como o caso das cabeleireiras, na 

Psicologia do Trabalho. 

 

Palavras-chave: Psicologia; Trabalho; Significado do trabalho; Cabeleireiros. 
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Abstract 

 

This research objective is to investigate the meaning making process constructed by 

hairdressers on a brazillian northeast capital, and also make a characterization of this people 

activities. 272 hairdressers participated of this research. They answered a social and 

professional questionary and the instrument about the realized work. The data was analyzed 

trough an analyze descriptive, fatorial and correlation between averages of the variables. 

Results indicates that for this public, the work results dimensions, the autonomy perception 

and their control on their work are constituents for the meaning they attribute to their work. 

Beesides that, the relation of the found factors and the social demografic datas shows another 

results about the signification process. The research contributes to the studies about work 

meanings and significations, in a cultural-historical perspective, as well as the comprehension 

of not formal activities, like hairdressers people, in the Psycology of the Work 

 

Key-words: Psychology, Work, Meaning of work; Hairdressers. 
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Introdução 

 

 Desde pequena minha mãe me levava para cortar os cabelos em salões próximos de 

nossa casa. Eram mulheres conhecidas no bairro por realizarem tal trabalho nos espaços que 

dividiam seu trabalho e suas casas. Estavam sempre disponíveis para o atendimento daqueles 

que chegavam, algumas vezes, nas horas das refeições, bem cedo, antes do horário de trabalho, 

ou as vezes tarde da noite, quando era o caso da cliente querer se arrumar muito próximo ao 

horário do evento.  

Em 2007 trabalhei em um Centro de Referência a Assistência Social, que oferecia cursos 

profissionalizantes de diversas áreas, mas era o curso de cabeleireiros que as vagas logo 

esgotavam, pois as mulheres que se inscreviam diziam que “quando terminassem o curso, já 

podiam abrir o salão na própria casa e ganhar um dinheirinho”. Ao me apropriar da discussão 

realizada pelo GPPOT – Grupo Procesos Psicossociais, Organizações e Trabalho sobre a forma 

que o trabalhador se apropria dos sentidos e dos significados do trabalho, e a escassez de 

produções na Psicologia do Trabalho, sobre atividades não formais, relembrei das cabeleireiras. 

Surgindo o interesse e o questionamento: Como será o trabalho para uma cabeleireira? Quais 

características compõem essa atividade? Quais seriam os sentidos e significados que elas 

atribuem ao seu trabalho? 

  A compreensão de como se dá a estrutura do mundo do trabalho, nos ajuda a 

compreender a lógica em que essa atividade está inserida. Na década de 80, o trabalho atravessa 

por transformações da reestruturação produtiva, que é marcada pela passagem do modelo de 

produção taylorista-fordista para o toyotismo (Alves, 2011). Essas mudanças acarretaram em 

uma maior precarização do trabalho, aumento da instabilidade dos trabalhadores em seus postos 

de trabalho, abertura para o trabalho temporário e terceirizado. Cada vez mais havia uma 
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redução dos postos de trabalho formais e regulamentados, e novas modalidades surgiam com 

maior intensidade, como: o empreendedorismo, o cooperativismo, o trabalho voluntário e 

atípico. Aumentaram o número de trabalhadores sem carteira assinada, com remunerações mais 

baixas, o trabalhador, saía do seu trabalho formal, ingressando, paulatinamente no trabalho 

informal (Sato, 2017). O trabalho informal era apresentado como uma alternativa ao 

desemprego. 

 Será adotado o termo “cabeleireiras”, visto que é uma forma de minimizar os efeitos 

discriminatórios e excludentes em relação as mulheres que se dedicam a essa atividade, bem 

como no próprio campo científico. É um trabalho desenvolvimento por uma mulher, sobre um 

campo de trabalho eminentemente feminino. As mudanças que ocorreram nas décadas de 50 e 

60, foram fundamentais para as transformações no cenário atual de trabalho para as mulheres. 

As inquietações provocadas pelo movimento feminista, como: a saída da mulher do âmbito 

privado para o público, as mudanças na configuração familiar burguesa monogâmica e 

heterossexual, uma maior liberdade sexual, este cenário também é refletido no campo do 

trabalho a partir da feminização do trabalho, que se configura desde então, como das mais 

diversas formas de intensificação da vulnerabilidade das relações de trabalho e precarização a 

partir da inserção do trabalho pelas mulheres (Hirata, 2010). 

 No cenário brasileiro, as mulheres trabalhadoras inseriram-se no mercado de trabalho a 

partir da década de 70. Estudos sobre Divisão Sexual do Trabalho foram realizados 

considerando essa diferenciação entre a atribuição dos homens para a esfera produtiva e para 

as mulheres, a esfera reprodutiva (Hirata & Kergoat, 2007; Hirata, 2010). Essas desigualdades 

são sistemáticas, e elas apontam para as formas em que a sociedade usa essas diferenças em um 

sistema hierárquico de atividades, havendo uma maior valorização e prestígio considerando a 
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divisão de tarefas, critérios que definem a qualificação das tarefas, diferenças salariais, para as 

atividades desempenhadas pelos homens (Hirata & Kergoat, 2007). 

 Embora houvesse uma evolução no mercado de trabalho, em 2005 foram registrados 

aproximadamente mais de onze milhões e duzentas mil trabalhadoras em ocupações de 

vulnerabilidade no Brasil, em especial as trabalhadoras domésticas (Bruschini, 2011). No 

contexto do trabalho, as mulheres participam na prestação de serviços, na educação, na saúde, 

no trabalho doméstico e coletivo, e cada vez mais, um aumento de mulheres em atividades 

empreendedoras, no setor informal e no trabalho por conta própria, mas em péssimas condições 

de precariedade (Bulgacov et al, 2010). 

 Na informalidade, trabalhar como cabeleireiras relacionam-se com a possibilidade de 

empreender como profissional, sendo um modo de lidar com a ausência de empregos formais 

no mercado de trabalho contemporâneo (Abílio, 2011). Cada vez mais o mercado de beleza e 

cosméticos arrecada bilhões de dólares no cenário mundial, e avança em taxas de crescimento 

constante. Esse setor se apropria  das mulheres que vem de classes sociais mais vulneráveis, 

com baixo nível de escolaridade, que nada mais é do que as características estruturais do 

trabalho feminino, e as inserem nas mais diversas formas de trabalho mal remuneradas e 

subordinadas (Miyata & Suzuki, 2012). 

 Embora não seja possível contabilizar em termos absolutos quantos pequenos salões 

existem em Natal/RN, mas após consulta recente Agosto/2018 no Portal do Empreendedor (site 

que disponibiliza dados estatísticos e de cadastro do microempreendedor no brasil), destaca-se 

que na grande Natal, ou seja, considerando dados das cidades de Parnamirim, Macaíba, São 

Gonçalo e Ceará Mirim, tem-se um total de 3.795 cabeleireiros cadastrados como 

Microempreendedor Individual, ao filtrar os dados por gênero, 3.015 são mulheres. 
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  Reconhecendo que a Psicologia Organizacional e do Trabalho, se apropriou ao longo 

de sua história de atividades formais de trabalho, e apenas recentemente, há uma maior 

preocupação de investimentos em pesquisas que considerem o trabalho precário e informal, 

como fonte de sofrimento e adoecimento psicológico (Sato, 2017; Bendassolli & Coelho-Lima, 

2015; Sato, 2011). 

 Tomaremos como base a Teoria da Atividade proposta por Leontiev (1978), com raízes 

na Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky, para subsidiar a compreensão teórico 

metodológica desse estudo. Desse modo, sentidos e significados são entendidos como uma 

única unidade de análise, e que se associam ao conceito de atividade para a compreensão do 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. De modo sucinto, o significado é 

coletivo, compartilhado, construído culturalmente como um conjunto das práticas e relações 

sociais estabelecidas pelo homem no mundo; já os sentidos, seria uma apropriação pessoal, 

desenvolvida na história do sujeito em seu mundo simbólico (Bendassolli & Gondim, 2014). 

Seria através da atividade que o fluxo da realidade subjetiva e objetiva acontece na 

transformação e desenvolvimento da consciência. A realização da atividade é mediada por 

objetos e ferramentas que são produzidas pela cultura (Zanella, 2004). 

 Compreender quais sentidos e significados são atribuídos ao trabalho, diante das 

constantes mudanças na sociedade contemporânea, em especial no caso das cabeleireiras que 

trabalham por conta própria, produzidos a partir dessa pesquisa de campo, se coloca como o 

objetivo desse trabalho. 

 Ao longo desse trabalho, no capítulo um, será apresentada uma retrospectiva histórica 

sobre o trabalho das cabeleireiras, articulando a historicidade com as atuais mudanças no mundo 

do trabalho, a informalidade e o trabalho por conta própria. Ainda desse capítulo será discutida 



16 
 
 

 

de que modo o trabalho feminino e a divisão sexual do trabalho, contribui para a presença da 

mulher no setor de serviços. 

 No segundo capítulo, serão discutidos os caminhos teóricos para a compreensão do que 

se está chamando de processo de significação do trabalho, dando ênfase sobre a trajetória 

científica das abordagens que se apropriaram desses constructos, e da apresentação da 

perspectiva que é utilizada nesse trabalho sob a influência da Teria Histórico Cultural, proposta 

por Vygotsky e seu alinhamento com as gerações das Teorias da Atividade (Engestrom, 1989; 

Leontiev, 1978). 

 No capítulo seguinte, serão apresentados os objetivos da pesquisa e os aspectos 

metodológicos utilizados para o alcance deles. Apresentando os critérios de inclusão de escolha 

das participantes da pesquisa, os instrumentos utilizados, os procedimentos de coleta e de 

análise de dados, bem como os aspectos éticos para a realização da pesquisa. 

 No capítulo cinco, serão apresentados os resultados e discussão da pesquisa que foram 

divididos de acordo com os objetivos da pesquisa, a saber: a apresentação das características 

sociais e ocupacionais das cabeleireiras entrevistadas, as evidências de validade do instrumento 

utilizado para captar a produção dos sentidos e significados atribuídos ao trabalho; e a relação 

dos fatores com as demais variáveis sócio ocupacionais. Por fim, as conclusões da presente 

pesquisa. 
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Capítulo 1 

O trabalho do cabeleireiro, sua historicidade e seu contexto atual 

 

1.1. Características históricas do trabalho do cabeleireiro 

Uma das atividades de trabalho em beleza mais antigas da humanidade é a de 

cabeleireiro. Os povos assírios, persas, babilônios (4.000 a.C.) influenciavam uns aos outros 

através do comércio e intercâmbio de produtos de maquiagem e para os cabelos. Mas é na 

Grécia Antiga, meados do século II a.C., que se encontram os primeiros registros dos primeiros 

salões de beleza no mundo. Era nesse local, construídos em praças públicas, que os homens da 

Grécia, dialogavam sobre política, literatura e filosofia, no entanto, os responsáveis pelo 

desenvolvimento dessa atividade eram os escravos e escravas (Marques, 2009). 

O primeiro cabeleireiro profissional surgiu em Roma (300 a.C), que cuidava dos cabelos 

de homens que ocupavam altas posições sociais, para garantir uma maior elegância e boa 

aparência. Nessa época, a faixa etária, a classe social e profissional de uma pessoa era 

determinada através de suas vestimentas e pelo penteado que usava (Vita, 2008). Daí a 

importância do cabeleireiro nesse período, pois era ele quem, de algum modo, através do 

desenvolvimento do penteado, ajudava as pessoas a terem prestígio na sociedade. Movimento 

semelhante aconteceu com as cabeleireiras escravas, pois na medida em que saiam das casas de 

suas patroas, tornaram-se profissionais autônomas, ganhando seu próprio dinheiro, desse modo 

essa atividade de trabalho era sinônimo de liberdade. Os registros históricos da época em que a 

escrava poderia exercer atividades como cabeleireiras apontam que elas (as antigas escravas) 

se profissionalizaram, tornando-se independentes financeiramente, pois eram muito 

requisitadas e bem pagas (Vita, 2008; Prado & Braga, 2011). 

A expansão do mercado de beleza e da atividade dos cabeleireiros aconteceu no século 

XX, do ingresso da mulher no mercado de trabalho, a conquista de seu próprio salário, passando 
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a ser consumidora independente de produtos e serviços oferecidos no mercado. Este fato 

culminou, também, na mudança do comportamento em relação a moda e aos cabelos. A 

televisão já era um item na casa das famílias e o glamour vivido pelas atrizes e atores nas telas, 

passou a influenciar a busca do ideal de beleza das mulheres nas sociedades. Aqueles que 

buscavam os salões de beleza, procuravam, ao mesmo tempo, uma transformação: de pessoas 

comuns, para possíveis ícones da televisão e cinema (Vita, 2008; SEBRAE, 2013). O 

cabeleireiro era o profissional que iria ser o responsável por essa transformação, para isso, ele 

precisava acompanhar as novidades da moda e dos artistas nacionais e internacionais. Desta 

forma, elegância, glamour e novidades eram aspectos que os clientes esperavam encontrar nos 

salões, com seus profissionais.  

A partir do desenvolvimento tecnológico ocorrido na sociedade industrial, o processo 

de trabalho dos cabeleireiros também sofreu algumas mudanças. Além dos penteados e cortes, 

sua atividade foi incrementada com o uso de produtos comercializados vindos da Europa. Assim 

técnicas de ondulação, alisamento, tintura e iluminação dos cabelos passaram a compor o rol 

de atividades do profissional (Prado & Braga, 2011). No Brasil, meadas décadas de 80 e 90 os 

cabeleireiros tiveram que se profissionalizar ainda mais, pois o mercado demandava 

profissionais que proporcionassem atendimento personalizado, alinhando o corte, ao formato 

de rosto, tom de pele e personalidade de cada pessoa. Ou seja, a atividade deixa de ser mera 

aplicação da técnica de corte ou de tintura, bem como, inclui-se a dinâmica da prestação de 

serviços, de atendimento ao cliente, conhecimentos sobre gestão e vendas (Vita, 2008; Fuzz, 

2009). 

Já na década de 90 e ano 2000, a moda e a beleza passam a ser negócios valiosos. Cada 

vez mais, há um maior investimento tecnológico no desenvolvimento de produtos e de técnicas 

de embelezamento divulgados em grandes feiras e eventos de beleza e cosméticos. Marcas de 

produtos, grifes de salões de beleza e as tendências internacionais, já podem ser encontradas no 



19 
 
 

 

mercado nacional, e o profissional que não acompanhar e não participar dessas feiras e eventos, 

é um profissional desatualizado e que não acompanha as tendências da moda (Vita, 2008; 

SEBRAE, 2013). Portanto, a atividade de trabalho desses profissionais deixa o seu lado 

artesanal e artístico, apresentado no início deste capítulo, e passa a atender a lógica de mercado 

e consumo no cenário capitalista. Do cabeleireiro é exigida uma maior plasticidade em termos 

de desenvolvimento e o acúmulo de tarefas, como vimos neste resgate histórico; um maior 

investimento financeiro em produtos lançados da indústria da beleza; uma maior abertura e 

preparo para o atendimento as necessidades do público, objetivando competitividade e 

fidelização do cliente. 

A sessão a seguir abordará a contextualização da atividade em questão, sob o viés da 

compreensão das transformações do mundo do trabalho e a relação desta com a atividade da 

cabeleireira, como trabalhadoras por conta própria e profissionais prestadoras de serviço, e 

como estão inseridas na lógica do capital. 

 

1.2. Caracterizando os cabeleireiros no atual mundo do trabalho 

 Ao olhar no entorno de áreas comerciais, próximos aos locais de trabalho, ou ainda no 

entorno de áreas residenciais, é possível encontrar vários salões de beleza, que muitas vezes, 

funcionam na própria casa do profissional, ou é alugado. Espelho, cadeira, lavatório, tesouras 

a mostra na bancada, muitas imagens de modelos com penteados e maquiagens glamorosas, e 

salões que muitas vezes são denominados pelo próprio nome do profissional. Nessa seção será 

discutido, os processos de mudança no mundo do trabalho e como ele impacta nesta nova forma 

de ser cabeleireiro. 

A partir do investimento em tecnologia na era industrial, e sua consequente redução dos 

postos de trabalho na produção de bens materiais, o trabalhador se vê em busca de alternativas 
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para encontrar meios para garantir a sua sobrevivência e muitas vezes procura no trabalho 

informal, ou no setor de serviços uma forma de inserção no mercado de trabalho. O trabalho 

informal pode ser caracterizado por trabalhadores que possuem baixa qualificação, que muitas 

vezes possuem seus contratos por tempo parcial e trabalham por salários comissionados. Essa 

flexibilização do trabalho e precarização deve ser vista, pela incapacidade de absorção do setor 

fabril, da mão-de-obra menos qualificada (Antunes, 1999; Lessa, 2007; Nunes, 2011). 

 De acordo com as transformações no mundo do trabalho vivenciadas a partir do século 

XX, o setor de serviços é um dos ramos das atividades de trabalho que mais emprega os 

trabalhadores. Compreender o crescimento deste setor, é visualizar uma maior busca da 

população, não apenas pelos bens de consumo, mas também de serviços, ou seja, bens 

intangíveis, sejam os serviços sociais, nos quais se encontram os serviços em saúde e os serviços 

em educação; os serviços distributivos, com os serviços de transporte; e, os serviços pessoais, 

que se enquadram os serviços de entretenimento, de lazer, higiene e beleza (Souza, 2011). 

  Na perspectiva de Souza (2011) os trabalhadores do ramo classificado como 

serviços pessoais são os que possuem a sua remuneração mais baixa (uma média de dois salários 

mínimos) quando comparada a trabalhadores com a mesma faixa de escolaridade em outros 

ramos de serviços. Outro aspecto que é destacado é o alto índice de trabalhadores informais, 

sem carteira assinada ou por “conta própria”.  

Em um relatório recente publicado pelo DIEESE - Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (2015), sobre o mercado de trabalho, foi possível 

identificar alguns dados significativos para a compreensão deste trabalho. Na categoria de 

trabalhadores Ocupados, podemos identificar os trabalhadores por conta-própria que são 

aqueles que trabalham no seu próprio empreendimento, seja como sócio ou sozinhos, sem a 

contratação de empregados, ou mesmo que conte com a contribuição de um trabalhador, mas 

que não seja remunerado. Esta categoria ocupa a segunda maior representação, num total de 
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16,1% entre mulheres e 25,4% entre os homens, logo após os trabalhadores com emprego com 

carteira assinada. Deste número, 30,4% das mulheres ocupadas, inserem-se no setor de serviços. 

Dentre as 10 atividades realizadas pelas mulheres ocupadas, na sexta posição encontra-se a 

atividade de cabeleireiras e outros tratamentos de beleza com 3,8% (DIEESE, 2015). 

Os trabalhadores por conta-própria estudaram uma média de 7,4 anos. Possuem uma 

faixa etária de 30 a 59 anos, são trabalhadores na atividade de serviços pessoais e 52,4% não 

contribuem para a Previdência Social. No Brasil o setor que mais representa o 

empreendedorismo individual é o setor de serviço com 76,1% (DIEESE, 2015). Entre as 

mulheres que trabalham por conta própria, a atividade de maior representatividade é a de 

cabeleireiro, no ano de 2014, que representam 16,5% da população investigada neste período. 

É importante destacar, que não há uma estimativa total de pessoas que trabalham no campo da 

informalidade nesse ramo, mas é possível destacar que atualmente tem-se 3.795 cabeleireiros 

cadastrados como Microempreendedores Individuais (MEI) na grande Natal/RN, no Portal do 

empreendedor (2018), desses 3.015 são mulheres.  

Com a crise e o aumento do desemprego, o número de brasileiros que buscam no 

trabalho por conta própria uma alternativa, para esta situação. No ano de 2017, cinco milhões 

de brasileiros haviam se tornado trabalhadores por conta própria há menos de dois anos 

(DIEESE, 2018). Dentre os que estão nesta condição, verifica-se uma redução dos rendimentos, 

uma maior presença das mulheres, não são contribuintes das políticas de proteção social (como 

auxílio doença, licença maternidade/paternidade), construindo um caminho difícil no trabalho 

precarizado.  

A partir dos números apresentados nos parágrafos anteriores, sobre o quantitativo de 

mulheres na atividade de cabeleireiras, é perceptível a feminização do trabalho, e como ela pode 

aumentar a precarização social, seja nas condições de trabalho e da vida familiar da mulher. Se 

aponta que muitas vezes há uma preferência na contratação de mulheres pelo baixo custo 
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contratual e pela maior resistência as condições adversas. Elas por sua vez, cansadas da 

exposição a situações de vulnerabilidade, como: condições opressivas de trabalho, ritmos 

acelerados e longas horas de trabalho, poucas pausas, assédios, insalubridade e locais inseguros, 

buscam para sobreviver o trabalho como “domésticas ou trabalhadoras sexuais ou desenvolve 

pequenos negócios usando microcrédito” (Gama, 2014, p. 52). 

Esse crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho também se deu na 

esfera informal e no setor de serviços, como é o caso dos cabeleireiros. No entanto, este tipo de 

trabalho pode se caracterizar como postos vulneráveis, permeados pela precariedade (Hirata, 

2002). Assim, o mundo do trabalho se beneficia com a inserção do trabalho feminino, pois há 

uma maior exploração da força de trabalho delas, em detrimento da dos homens, e esta condição 

promove o desenvolvimento de novas formas de produção do capital. As organizações do setor 

de beleza, cosméticos e cuidados elevam a imagem e beleza da mulher como um investimento 

para o ingresso neste tipo de trabalho. 

As cabeleireiras são responsabilizadas pelo sucesso ou fracasso do seu negócio uma vez 

que o empreendedorismo, está na base dos cursos profissionalizantes que realizam. Este 

fomento ao empreendedorismo surge como uma forma de lidar com a falta do emprego formal 

em tempo de crise e desemprego (Krein, Gimenez & Santos, A.L. (2018). O que se encontra 

são baixos salários, desproteção ao trabalhador, longas jornadas de trabalho, submetidos a 

lógica do “quanto mais se trabalha, mais ganha”. Além dessas, características o corpo das 

profissionais também é apropriado por essa lógica, por serem utilizados como instrumento de 

trabalho, pois precisam estar sempre escovadas e maquiadas (Carvalho, 2008).  

 O setor de serviços se apresenta então, como um ramo fundamental para a garantia da 

circulação de capital, e inserido nele, o fomento ao empreendedorismo, como uma alternativa 

de realização profissional ou pessoal, realizada através da flexibilização dos modos de 

contratação do trabalhador e da sua jornada de trabalho diária, como o caso dos trabalhadores 
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por conta própria (Gaulejac, 2007; Duarte, 2011). Para alguns trabalhadores pode haver muitos 

benefícios, especialmente por ser transmitido uma libertação da relação chefe-empregado, uma 

aquisição de maior autonomia para a realização das suas atividades, por poderem fazer o próprio 

horário de trabalho, escolher as determinações de regras e funcionamento do seu negócio e não 

sofrerem uma vigilância constante como acontece em grandes salões. 

 Além dessas características é comum que durante o exercício profissional, eles sejam 

expostos a produtos tóxicos e químicos por longas durações, ocasionando problemas de pele, 

respiratórios e fertilidade em mulheres. Como também, uma alta incidência de Doenças 

Ocupacionais Relacionadas ao Trabalho (DORT), tendo o ombro, a coluna e o pescoço, como 

as áreas mais atingidas (Kersemaekers; Roeleveld; e  Zielhuis, 1995; Figueiredo et al, 2008). 

 Embora haja uma escassez de produção científica que tenha estes profissionais como 

público alvo, estudos de Souza (2011) e de Medeiros e Medeiros (2012), caracterizam esta 

atividade como feminina, de mulheres que já estão na vida adulta madura, que possuem idade 

entre 31 a 40 anos, e com escolaridade entre nível Fundamental e Médio. São profissionais 

reconhecidamente polivalentes, por realizarem diversas tarefas ao mesmo tempo, sejam elas 

relacionadas a parte técnica, de organização de manutenção do salão ou de gestão do negócio. 

 Por essas características, e especialmente por ser reconhecida como uma atividade 

predominantemente realizada por mulheres é relevante que seja realizada uma discussão sobre 

como as atividades de trabalho e da vida social são divididas entre homens e mulheres, a partir 

da perspectiva da divisão sexual do trabalho e a sua relação com o setor informal. O que se 

constata é uma desregulamentação e precarização do trabalho da mulher, com a divisão sexual 

do trabalho, as atividades mais elementares e que exigem menos qualificação, são destinadas 

as trabalhadoras (Hirata, 2010). 
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1.3 Divisão sexual do trabalho e trabalho informal 

 Com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, as oportunidades e as remunerações 

em relação aos homens se diferem. A maior geração de empregos femininos trouxe como 

consequência o aumento da vulnerabilidade e precariedade para estas trabalhadoras. As 

condições de trabalho são marcadas pela desregulamentação do trabalho através do aumento 

das cargas de trabalho, tanto para o trabalho remunerado, como para o trabalho não remunerado 

(Hirata, 2010).  

 A partir da condição de assalariamento do trabalhador, o contrato entre trabalho de um 

lado e a força de trabalho do outro, traz consequência na produção e reprodução social, no que 

tange a “invisibilidade do trabalho reprodutivo, o status inferiorizado das mulheres e o teor e a 

natureza das relações familiares” (Gama, 2014, p. 32). Essa invisibilidade acontece de modo 

naturalizado pela sociedade e é absorvido pelas mulheres, diante da realização do trabalho 

doméstico gratuito no seio de suas famílias. Este trabalho passa a ser realizado, sob as vestes 

do afeto dedicado aos membros, como uma forma de dedicação aos filhos e manutenção do lar. 

 A discussão sobre a divisão sexual do trabalho aponta para uma desigualdade entre 

homens e mulheres, mas, sobretudo, se propõe a pensar sobre a concepção de trabalho e de 

trabalho doméstico. De acordo com Hirata e Kergoat (2007, p. 599) 

a divisão sexual do trabalho é uma forma de divisão social do trabalho decorrente das relações sociais 

entre os sexos; mais do que isso é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os 

sexos. Essa forma é modulada histórica e socialmente. Tem como características a designação prioritária 

aos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação 

pelos homens das funções com maior valor adicionado (políticos, econômicos, militares). 

 

Fica evidente a partir do exposto que há uma separação entre os trabalhos realizados por 

homens e os trabalhos realizados por mulheres, como também uma hierarquização, sendo o 

trabalho realizado pelo homem mais valoroso que aquele desempenhado pela mulher. Desse 

modo, estudar a divisão sexual do trabalho, não é considerar que haja um determinismo, mas 
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compreender como este movimento se deu ao longo da história e como ele é reproduzido nas 

sociedades atuais (Quirino, 2015).  

Com a ampliação da mercantilização há uma necessidade da transformação do trabalho 

doméstico em trabalho remunerado, na medida em que, as mulheres realizavam as suas 

atividades elas transferiam algumas tarefas da esfera reprodutiva (lavar roupas, cozinhar, cuidar 

das crianças, entre outras atividades do setor de serviços) para o mercado, ou ainda, para outras 

mulheres (Gama, 2014). A partir deste fenômeno, pode-se observar que os setores da vida social 

passam a ser mercantilizados pela inserção do capital e o alargamento do setor de serviços, 

importante para a circulação do capital (Mandel, 1982). 

 Atualmente o que se observa é um conflito nas mulheres entre a conciliação do seu 

trabalho assalariado e a vida familiar. Com a reestruturação produtiva, houve uma grande 

redução do trabalhador fabril e um alargamento do assalariamento no setor de serviços, além 

da flexibilização das formas de contratação do trabalhador, através da contratação sob a forma 

de terceirizados, do tempo parcial, do tempo integral, da subcontratação, da informalidade, além 

do desemprego estrutural. Junto a isso, um grande crescimento da presença feminina no 

mercado de trabalho, que sofre com a intensificação do trabalho, aumento da jornada de 

trabalho, precarização dos direitos trabalhistas e redução dos postos de trabalho (Antunes, 2015; 

Antunes, 2014). 

É a partir do trabalho e das relações sociais construídas entre homens e mulheres, que 

acontece a reprodução da vida e a produção de bens para atender as necessidades humanas. Na 

perspectiva marxista, trabalho está diretamente relacionado à produção e reprodução do capital, 

e para que o modo de produção capitalista se dê as alterações acontecem na construção de novas 

condições de produção de material (Gama, 2014). 



26 
 
 

 

 A informalidade pode ser uma dessas novas mutações que o mundo do trabalho sofre 

desde a década de 80, quando o capitalismo se desenvolve fortemente. Para Tavares () a 

informalidade, que em um primeiro momento era visto como algo desviante do sistema 

capitalista, passa a ser uma forma de saída para o desemprego. Sem proteção social alguma, 

pois o Estado não iria se responsabilizar por estes trabalhadores, mas os utilizaria para a 

exploração da mão de obra, a partir do incentivo ao empreendedorismo e ao emprego por conta 

própria, como apresentado anteriormente. 

 Os trabalhadores informais seriam os proprietários ou trabalhadores que atuam em 

pequenas unidades produtivas, eles são os responsáveis pela execução das atividades laborais, 

mas também pela gestão. E ainda, nessa condição as relações de capital e trabalho não estão 

bem claras, inclusive por não haver, efetivamente, a necessidade de registro legal, por meio da 

assinatura da carteira de trabalho. Com o desmantelamento das relações de trabalho a partir das 

novas regras trabalhistas, cada vez mais o emprego formal e protegido vem sendo reduzido 

(Krein, Gimenez & Santos, A.L. (2018). 

 Não se trata aqui de fazer uma avaliação do tipo de trabalho que seja bom ou ruim, mas 

de apresentar de modo macro, como o trabalho dos cabeleireiros está circunscrito nas mudanças 

no mundo do trabalho. 

Compreender como se dá a significação deste trabalho, ou seja, as construções de 

sentidos e significado, dos trabalhadores a partir da sua relação com o trabalho é o objetivo 

desta pesquisa. No entanto, apresenta-se a seguir a compreensão desde o processo a partir da 

teoria histórico cultural de Vygotsky e sua relação com a Teoria da Atividade, proposta 

inicialmente por Leontiev (1978) e em seguida por Engëstrom (1989).  
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Capítulo 2 

O processo de significação do trabalho e a Teoria da Atividade 

 

2.1 – Sobre significados e sentidos do trabalho  

 

 Podemos evidenciar uma mudança na forma como as pessoas enxergam o trabalho e se 

relacionam com ele ao longo do tempo, como também, diante das mudanças políticas, sociais 

e econômicas dentro deste contexto em que estão inseridas. Diante das transformações vividas 

no cenário, como: o aumento da competitividade entre as organizações, o processo de 

reestruturação produtiva, mudanças nas formas de contratação do trabalho, se faz relevante 

compreender como se dão os significados e sentidos atribuídos ao trabalho, as pessoas que 

vivem dele (Bendassolli & Coelho-Lima, 2015; Tolfo & Piccinini, 2007; Tolfo et al, 2005). 

 Desse modo, a Psicologia se apropria dos estudos dos significados e sentidos do 

trabalho, haja vista, a centralidade na vida das pessoas que ele vai adquirindo com o passar do 

tempo. A tradição dos estudos neste campo se divide em proposições que levam em 

consideração que estes conceitos tratam do mesmo fenômeno, e outras que levam em 

consideram a análise de fenômenos de diferentes ordens (Bendassolli & Gondim, 2012; Tolfo 

& Piccinini, 2007; Tolfo et al, 2005), mesmo sendo pesquisadores de bases epistemológicas 

diferentes. É importante destacar que este campo de pesquisa não é de interesse exclusivo dos 

psicólogos, mas também, administradores, sociólogos e profissionais da comunicação. 

Na década de 80 o grupo MOW (Meaning of Work International Research) ganha 

destaque internacional pela pesquisa desenvolvida em oito países, na tentativa de entender quais 

as variáveis estavam envolvidas na explicação dos significados que os sujeitos atribuem ao 

trabalho, em diferentes ocupações e culturas. Deste modo, o grupo passou a entender que o 
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significado do trabalho como uma forma de interpretação compartilhada do mundo do trabalho, 

levando em consideração aspectos da cognição social, pois considera aspectos históricos, 

sociais, culturais e econômicos do trabalho (Bendassolli & Gondim, 2012; Tolfo & Piccinini, 

2007). Assim sendo, o significado do trabalho é entendido como um processo, levando em conta 

seu dinamismo, elaborado na relação do sujeito com o seu contexto. Neste sentido, a pesquisa 

estruturou os dados em quatro facetas: a centralidade do trabalho, os resultados valorizados do 

trabalho/metas do trabalho e a identificação de regras do trabalho (MOW, 1987). 

Já nos trabalhos sobre o sentido, o interesse está mais direcionado para os processos 

psicológicos envolvidos na forma como a pessoa produz ou se identifica com seus sentidos, na 

tentativa de encontrar os aspectos singulares envolvidos nesta produção. Em razão disso, se diz 

que o sentido é entendido como um componente da realidade social, que é construído e 

reproduzido, pois interage com vários aspectos do individual e social. Na tentativa de relacionar 

qualidade de vida no trabalho e sentido do trabalho, os pesquisadores Kackman e Oldhan 

(1975), foram os primeiros a pesquisarem sobre os sentidos. E influenciado por este pensamento 

Morin (1996) concebia o sentido do trabalho como um alicerce afetivo composto por três 

aspectos: a orientação, o significado e a coerência (Bendassolli & Gondim, 2014; Tolfo & 

Piccinini, 2007). 

Vygotsky influenciado pelas proposições de Marxs e Engels, na revolução Russa, se propõe 

a romper com a tradição na psicologia proposta até então. De um lado, uma psicologia voltada 

ao comprovável, observável (bases comportamentalistas) e do outro lado, a psicologia mais 

abstrata, focada em fenômenos metafísicos (psicanálise). Esta nova proposta leva em 

consideração a relação materialista e dialética do homem em seu processo de construção 

(Coelho-Lima, 2015). Interessado no desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

Vygotsky passa pelas críticas dos EUA e tem as suas obras alteradas e recortadas. Desse modo 
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durante algum tempo as teorias que chegaram ao ocidente estavam enviesadas, a partir de uma 

higienização do pensamento proposto por Marx. 

Para melhor se compreender como se dá esta construção do desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, Vygotsky na reta final de sua vida escreve as obras 

“Significado histórico da crise da Psicologia” (1927/1995), “História do desenvolvimento das 

funções psíquicas superiores” (1931/1960) e “A construção do pensamento e da linguagem” 

(1934/2009) que objetivavam desenvolver tais teorias. Se faz importante não perder de vista os 

objetivos deste trabalho que é conhecer os processos de significação do trabalho para 

cabeleireiros. Por processos de significação podemos entender que é a relação de construção de 

sentidos e significados para o indivíduo. Baseados então, na proposição teórica russa construída 

por Vygotsky entendemos que significado estaria mais relacionado a uma construção social, 

generalizada, e compartilhada entre seus membros; enquanto que sentidos, dependeria da 

influência e construção subjetiva e individual (Coelho-Lima, 2015). 

Vygotsky (1934/2009) nas contribuições sobre a construção do pensamento e 

linguagem, considera que esta relação, entre sentidos e significado seja levada em conta a partir 

de uma perspectiva metodológica da análise da unidade do fenômeno. Ou seja, unidade aqui 

entendida como uma demarcação que contenha o todo, considerando os dois fenômenos, tal 

qual, acontece na função da comunicação, que considera o pensamento e a linguagem. Desse 

modo, o significado pode ser entendido como uma construção imposta, de fora para dentro, 

enquanto que a construção do sentido, depende de uma experiência concreta e subjetiva. O ato 

da comunicação é que permite uma negociação da interpretação e reinterpretação de 

significados. 

A discussão sobre significados e sentidos do trabalho ganha uma maior visibilidade na 

tradição russa, por causa da influência de Leontiev (1978) e em seguida autores que 

desenvolvem as teorias da atividade. Nessa influência teórica, o trabalho possui uma grande 
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relevância, na medida em que se acredita que ele é constitutivo para o desenvolvimento 

humano, desse modo, o trabalho é voltado para o homem, para os outros homens, para o objeto 

da atividade. Nesta relação com o trabalho, o homem transforma a si, o mundo e é transformado. 

Independente da abordagem utilizada, seja ela cognitivista ou positivista, o que se converge é 

que os sentidos e significados estão ligados ao que as pessoas pensam e falam de seus trabalhos 

(Bendassolli & Coelho-Lima, 2015). 

Na tentativa de superar a dicotomia das abordagens quantitativas e qualitativas, emerge 

uma terceira perspectiva que propõe a apreensão do processo de significação, que considera 

sentidos e significados como uma mesma unidade de análise, mas que também incluem a 

atividade nessa análise. Essa nova proposta é reconhecida como a via sóciohistórica 

(Bendassolli & Coelho-Lima, 2015). Como essa proposta se insere em recentes tentativas de 

articular a teoria vygotskiana e a atividade em um nível dialético, a superação das dificuldades 

em termos metodológicos e práticos ainda é latente. 

Para Bendassolli e Gondim (2014), uma analogia é possível de ser realizada, na medida 

em que o homem é produtor de sentido na sua prática do trabalho. As facetas da sociedade em 

uma dimensão mais ampla, na qual este homem se insere, seja o grupo ocupacional, o nível 

social está inserido no significado do trabalho. Do mesmo modo que é possível o sujeito revelar 

seus sentidos a partir de um pertencimento de grupo, o significado cultural e social também 

contribui na construção individual. Desse modo, o trabalho assume uma função psicológica que 

serve de mediação no processo de construção do sujeito e de internalização do mundo. 

Estamos dizendo que sentido e significado possui uma relação de dependência, que é a 

função psicológica, pois esta relação é constituinte da pessoa na sua relação com a sociedade e 

a construção de sua história. Junto a isso, a função psicológica está subordinada as regras e 

normas de instituição simbólica. O trabalho, então seria a atividade que vai mediar a 
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constituição da pessoa, por meio da atividade. Assim é através da prática da atividade no 

trabalho que se pode pensar e falar sobre ele (Bendassolli & Gondim, 2014, p. 136). 

Por processo de significação entende-se que são os meios pelos quais os sujeitos 

produzem sentidos e significados, de um determinado sigo, ou seja, daquilo que significa. Seria 

nesse processo que o mundo simbólico, seja ele internalizado ou construído socialmente, em 

torno do trabalho passa a ser apropriado. O trabalho passa a ser compreendido como uma 

atividade complexa que produz significações desde a sua existência (Bendassolli & Coelho-

Lima, 2015). O processo de significação do trabalho possui os pressupostos de que: a) a partir 

do trabalho, que pode ser um mediador do sujeito com o meio, ocorrem produções de sentido e 

significados; b) a partir da atividade intencional, que os sentidos e significados são produzidos, 

diante da possibilidade de “falar sobre” que essa reflexão é elaborada; c) ao incluir a atividade, 

abre-se para a compreensão do trabalho em uma perspectiva real e concreta. 

Fundamentada na Psicologia Histórico Cultural de Vygotsky (1896-1934), a Teoria da 

Atividade proposta por Leontiev, possui como eixo de interesse a análise do desenvolvimento 

da consciência, do como ela acontece na atividade social e prática. Este elemento é investigado 

não apenas a nível teórico, mas sobretudo como uma unidade básica da vida humana 

(Engestrom, 2011). Embora esse seja um marco e uma grande contribuição de Leontiev, a 

Teoria da Atividade se desenvolve de acordo com a cultura e o tempo em que ela acontece, por 

isso, hoje temos a proposição de diversas perspectivas teóricas sobre a teoria da atividade, que 

são utilizadas em diversos campos da Psicologia, a saber: Psicologia Educacional, Psicologia 

do Desenvolvimento (Daniels, 2011), e agora Psicologia do Trabalho. 

 

2.2 O conceito de atividade e as teorias da atividade 
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No período da publicação da Crise da Psicologia, de Vygotsky, havia uma 

predominância de uma Psicologia com base naturalista, e da Psicanálise, que não davam conta 

da discussão sobre o modo como emergiam e se desenvolviam as funções psicológicas 

superiores. Da parte da Psicanálise, havia um determinismo psíquico, e da Psicologia de base 

Behaviorista o homem era produto do ambiente, e da relação estímulo-resposta, ou seja, havia 

uma defasagem em termos de teorias psicológicas e metodológicas que propusessem a forma 

que o homem era transformado e transformava a cultura, na sua relação com ela. É nesse 

momento que surge a Psicologia Histórico Cultural, que se baseia na avaliação do 

funcionamento mental humano, a partir da análise das ferramentas e signos que lhe serve de 

mediação, considerando a existência de um método desenvolvimental. Além disso, na origem 

de um elevado funcionamento mental com base nas relações e na vida social que o homem 

estabelece em sua história (Daniels, 2011). 

A partir do desenvolvimento da Psicologia Histórico Cultural, a Teoria da Atividade 

nasce inspirada nessa perspectiva, no entanto, as escolas do ocidente se apropriam dessa teoria, 

tendo a atividade como seu objeto de estudo, se contrapondo as escolas russas que a tomam 

como forma de explicar o funcionamento da consciência (Engestrom, 2011). Mesmo com essas 

divergências de compreensões Holzamn (2006), propõe alguns aspectos que possibilitam uma 

aproximação das Teorias da Atividade Histórico Cultural, a saber: a) a possibilidade de 

considerar os estudos sobre a mente humana, inseridos no contexto social e histórico; b) a 

consideração de um arcabouço conceitual que tem como princípio a hierarquia da atividade, 

que está orientada para um objeto, a capacidade de internalização/externalização, e a mediação 

por meio do desenvolvimento e das ferramentas; c) a possibilidade de entender a natureza 

humana, a partir da centralidade da cultura e da atividade; d) uma teoria psicológica que não 

seja individualizante, mas que articula a interação entre indivíduo, outros indivíduos e um 

sistema de artefatos que estão inseridos em contextos institucionais historicamente 
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desenvolvidos; e por fim, e) uma abordagem que utilize a atividade dialética humana em sua 

ontologia, para entender e transformar a vida humana. 

Entende-se por atividade um contexto em que acontece a relação semiótica entre o 

sujeito e o objeto de uma determinada ação (Bendassolli, 2012). Ou seja, o processo como um 

todo, que se dirige ao seu objeto, que possuirá sempre um objetivo, que é estimulante para o 

sujeito executar a atividade. Nessa relação de sujeito e objeto, sempre haverá a transformação, 

do sujeito e do objeto, através do uso dos signos e das ferramentas (Piccolo, 2012).  

A Teoria da Atividade passa a se desenvolver, e é compreendida a partir da influência 

de Vygotsky, conhecida como a primeira geração da teoria; a partir da influência de Leontiev, 

que seria a segunda geração dessa teorização; e mais recentemente, desenvolvida por 

Engestrom, conhecida como a terceira geração da Teoria da Atividade.  

Na primeira geração proposta por Vygotsky (1925, 1926), a atividade aparece como 

uma forma de se entender a consciência. Através da atividade da linguagem e do uso dos signos, 

sendo essas a que compõem o desenvolvimento da mente, e das funções psicológicas 

superiores, que seria a sua fonte de interesse. O conceito de mediação é a grande contribuição 

para a Teoria da Atividade, pois representa o rompimento da compreensão tradicional de 

comportamento estímulo-resposta, para uma interação mediada por um instrumento. 
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Figura 01: Representação triangular de mediação elaborado por Vygotsky 

 

 

Fonte: Daniels, 2011. 

Para Vygotsky, as ferramentas, que são utilizadas para a transformação da natureza, e 

os signos psicológicos que orientam os processos comportamentais, de controle de si, ou 

mesmo, de outros indivíduos. A linguagem, os sistemas de contagem, diagramas, esquemas são 

exemplos de ferramentas/signos psicológicos, pois elas mediam a atividade falar, somar, 

dividir, ou multiplicar, por exemplo. Na compreensão do russo, forma-se uma unidade através 

dos significados e a palavra, e esta compreendida como uma ferramenta psicológica, pois 

carrega em si registros cognitivos, culturais que se relacionam de modo dialético.  

O avanço da primeira para a segunda geração foi possibilidade de considerar uma 

diferença entre as ações individuais e a atividade coletiva. Esse salto foi dado por Leontiev, 

primeiramente por considerar a diferença entre trabalho e atividade, uma vez que influenciado 

pelos pressupostos de Marx, o trabalho seria mais amplo que a atividade, pois ele seria o gerador 

de todas as atividades. Para esse autor, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

se dava a partir das interações do indivíduo e o meio externo, através da atividade humana 
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(Engestrom, 2011). Seria então através da realização das atividades externas e concretas, por 

meio das quais as funções psicológicas superiores eram internalizadas e modificadas.  

Para que Leontiev pudesse se apropriar da atividade concreta ele desenvolveu os que 

compõem a estrutura hierárquica da sua Teoria da Atividade, são eles: o objeto, a meta, a ação, 

a operação e as condições (Figura 3). Para ilustrar esses conceitos, Leontiev utiliza o exemplo 

da caça exemplificar como ele está denominando cada um. A meta na caça, seria acertar os 

animais com a flecha, ou seja, são as metas que orientam o que se deseja alcançar através da 

ação. A ação é o que se realiza na atividade, esta ação pode ser coletiva ou individual, no nosso 

exemplo a ação é atirar nos animais com arco e flecha. Essas ações são baseadas na forma como 

a atividade é organizada através da divisão do trabalho (Engestrom, 2015). A operação estaria 

relacionada à apropriação do modo como se faz algo, orientada pelas condições, retornando ao 

exemplo da caça, a operação diria da forma como o sujeito usa o arco e a flecha, para que se 

alcance o objetivo. É possível relacionar a operação com o processo de estilização, pois o modo 

como cada sujeito encontra de realizar determinada ação lhe é própria e particular, e ao mesmo 

tempo automatizada (Freitas, 2017). 
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Figura 02 – Estrutura hierárquica da atividade humana proposta por Leontiev 

 

Fonte: Daniels, 2011. 

 

 Lacunas deixadas por Leontiev ao longo do desenvolvimento da Teoria da Atividade 

foram apropriadas por Engestrom, que desenvolveu a terceira geração da teoria. Esse autor 

avança ao considerar o próprio sujeito como objeto da atividade, mas também, na ampliação na 

proposição sobre mediação quando integra a compreensão da atividade os conceitos de regra, 

comunidade e divisão do trabalho. As regras seriam as orientações normativas que orientam e 

regulam as ações dos sujeitos na realização da atividade, inclusive contempla a relação desse 

sujeito com outras pessoas, que possam estar envolvidas nesse processo; a comunidade seria o 

conjunto ou grupo de pessoas que partilham com o sujeito as relações de interesse e 

envolvimento com o mesmo objeto, e, a divisão do trabalho, seria a divisão entre aquilo que 

está sendo feito e por quem, considerando uma divisão horizontal e vertical, pois considera as 

relações de poder que possam estar imbricadas na atividade, bem como as posições e acessos 

de recompensas e possíveis recursos (Engestrom, 1999). 

 

Figura 03 – Estrutura de um sistema de atividade humano 
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Fonte: Engestrom, 1987. 

 

 Tomando como exemplo a atividade de cabeleireiro, as regras seriam as formas de 

realizam procedimentos de corte, tingimento ou modelagem dos cabelos, a comunidade, seriam 

os demais cabeleireiros, pois compartilham o mesmo interesse e objeto, e a divisão do trabalho, 

seria a forma como as atividades no salão eram organizadas, se há uma hierarquia entre as ações 

realizadas, relações de poder, etc. 

 Para Engestrom, uma atividade pode ser coletiva e guiada por um mesmo objeto, 

originando o que ele chamou de sistemas de atividade, mas que também pode atravessar por 

diversas contradições, deixando o sistema instável. Por isso, compreende-se que a atividade 

possui um caráter desenvolvimental, pois essas instabilidades e contradições podem levar a 

fontes de mudança e de desenvolvimento (Daniels, 2011).  

 Esse trabalho está estruturado na compreensão dessa terceira geração, e por 

consequência disso, toma como base a compreensão de que os sistemas de atividades coletivos 

serão a unidade de análise; há um reconhecimento de que existem diversos pontos de vistas, 

tradições e interesses; considera também a historicidade, pois esses sistemas de atividade são 

construídos ao longo do tempo. Embora haja um avanços nos estudos empreendidos por 
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Engestrom em relação a Teoria da Atividade, ainda existem lacunas em relação a pesquisas que 

investiguem os elementos motivadores de determinados sujeitos que realizam de terminadas 

atividades e se apropriam de determinados objetos. Por isso, esse trabalho contribui nessa 

tentativa de apreender o processo em que os sujeitos atribuem sentido e significado ao trabalho. 

 

2.3 Aspectos teóricos e técnicos do Questionário Sobre Trabalho Realizado - QSTR 

 

 A compreensão teórica desse trabalho ao se basear na terceira geração dessa teoria, 

busca avançar na tentativa de discutir as teorizações sobre significado do trabalho, para além 

da perspectiva cognitivista, e positiva, para uma terceira via em que insere a atividade de 

trabalho como o pilar central para a investigação sobre os significados do trabalho. Esse esforço 

foi concretizado por Bendassolli (2016), que utilizou esse referencial teórico para a construção 

do Questionário Sobre Trabalho Realizado -QSTR (Anexo 1), instrumento utilizado nesta 

pesquisa, na tentativa de mensurar sobre os significados do trabalho, a partir da relação da 

pessoa com o seu trabalho, considerando os elementos constantes na Teoria da Atividade 

proposta por Engestrom. 

 O instrumento parte da premissa de que o significado é produzido a partir da relação 

que é estabelecida entre a pessoa e os elementos que constituem a atividade em um determinado 

contexto, que possui um determinado fim, que seriam os resultados, como mostra a Figura 03. 

Outra premissa é a de que a atividade é orientada para um objeto, e que a emergência dos 

sentidos e significados se dá a partir do processo de mediação, ou seja, na relação do sujeito 

com o objeto, a partir dos quais geram determinados resultados. Esse processo de mediação 

inclui todos os componentes do sistema de atividades apresentados anteriormente, a saber, as 

regras, a divisão do trabalho, a comunidade, o modo como o sujeito maneja o objeto e os 
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resultados. O instrumento se propõe a tentar captar as características dos componentes internos 

da realização da atividade. 

 O instrumento possui 51 itens e avalia o processo de significação do trabalho a partir de 

quatro dimensões (Clot, 2015): a) pessoal, em que considera os motivos e o investimento 

afetivo; b) interpessoal, que avalia os relacionamentos; c) impessoal, que avalia a demanda e a 

organização da atividade; e d) transpessoal, que avalia os resultados do trabalho e a 

comunidade, por meio de uma escala  Likert de 6 pontos, que varia de, discordo totalmente a 

concordo totalmente.  

Figura 04 – Estruturação das dimensões do questionário e sua relação com o Sistema de 

Atividade de Engestrom. 

 

 

Fonte: Bendassolli, 2016. 

 

 

Na primeira dimensão nomeada de Pessoal, possui a subdivisão do grupo que foi 

chamado de motivos e o outro de afetos. A sub-dimensão chama da de Motivos possui 11 itens, 

que tratam das razões ou motivos da realização da atividade. Estes motivos poderiam estar 
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voltados para si, ou para os outros, relacionados a sonhos, dinheiro, auto realização, 

desenvolvimento, ocupação, família, amigos e sociedade. Já a sub-dimensão Afeto possui 8 

itens no instrumento, que tratam da percepção que os profissionais tem sobre o investimento 

emocional feito durante a realização de sua atividade, avaliando sua disposição para iniciar e 

mantê-la, o quanto que o trabalho é central e engajador, bem como a avaliação dos ganhos 

afetivos percebidos a partir da realização do trabalho (Bendassolli, 2016).  

Na dimensão Interpessoal, encontra-se a sub-dimensão Relacionamento, que possui 5 

itens no instrumento, que tratam da avaliação percebida do outro, para a realização da atividade 

e alcance dos resultados, em relação a sociabilidade, relacionamentos, apoio e equipe que 

possam ter. Na terceira dimensão, Impessoal inserem-se duas sub-dimensões a Demanda, com 

7 itens, que tratam de avaliar as tarefas de acordo com a exigência que é percebida sobre ela, 

em relação a esforço e desgaste, a importância dada a possibilidade de controle sobre a 

atividade, a partir da autonomia, flexibilidade e liberdade, como também a percepção de regras 

que a atividade possui. E a segunda sub-dimensão, nomeada de Organização da Atividade, 

possui 9 itens que avalia a percepção sobre o resultado produzido pelo trabalho, incluindo o seu 

objeto, ou seja, seria o que a atividade está voltada. Esse constructo é avaliado a partir itens que 

avaliam o planejamento, a hierarquia, os procedimentos, o corpo enquanto ferramenta, o uso de 

ferramentas tecnológicas, conhecimento formal adquirido e interdependência para a realização 

da atividade (Bendassolli, 2016). 

Por fim, a última dimensão, a Transpessoal, inclui as sub-dimensões de Resultados do 

Trabalho e Comunidade. A primeira chamada de Resultados do Trabalho trata da percepção 

sobre os resultados produzidos a partir do trabalho, incluindo o objeto do trabalho, ou seja, 

aquilo sobre o qual a atividade está voltada, no caso dos cabeleireiros seria o cabelo. Neste 

fator, além do objeto do trabalho, a valorização do resultado, a possibilidade do seu 

aprimoramento e reconhecimento são contemplados pelos 6  itens que o compõem. Já a sub-
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dimensão de Comunidade, possui 5 itens e busca a avaliar aspectos da relação da pessoa com o 

coletivo de trabalho, em termos de sentimento de pertencimento, percepção de conhecimentos 

e de identidade de ofício, importância atribuída à contribuição do trabalho para a comunidade 

(Bendassolli, 2016). 

Não foram encontradas publicações sobre as características das evidências 

psicométricas – validade e precisão – do instrumento. No entanto, Bendassolli (2016), relata a 

realização de piloto para a construção do instrumento, com trabalhadores microempreendedores 

informais do setor de serviços e do comércio, trabalhadores por conta própria, em pequenas 

unidades de negócio, ou familiares com ou sem registro no MEI. Esses trabalhadores tinham 

uma jornada de 60h semanais, e vaiavam de 1 a 27 anos que atuavam em suas atividades. Após 

a elaboração do instrumento, foi submetido a avaliação de juízes especialistas na área, e a partir 

do feedback foi estruturada a versão final do instrumento. Em seguida, foi realizado um piloto 

para a avaliação semântica do instrumento, a fim de avaliar a adequação dos itens, em termos 

de língua portuguesa. Após esta etapa as coletas foram iniciadas, e a expectativa era a aplicação 

de pelo menos 400 questionários. Nesse sentido, esse estudo propõe apresentar os primeiros 

dados psicométricos do instrumento. 
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Capítulo 3 

Objetivos da pesquisa 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Compreender o processo de significação do trabalho das cabeleireiras com sua 

atividade, buscando contextualizar essa atividade e suas características. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 a) Delinear o perfil sócio ocupacional das cabeleireiras participantes da pesquisa; 

 b) Verificar evidências de validade do constructo através da estrutura fatorial; 

 c) Identificar os sentidos e significados atribuídos ao trabalho das cabeleireiras 

participantes do estudo, relacionando-os com as características sociais e ocupacionais; 
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Capítulo 4 – Delineamento metodológico 

 

 Na tentativa de alcançar os objetivos delineados, trata-se de uma pesquisa exploratória, 

pois busca encontrar novos conceitos que de algum modo possam ser auferidos ou ainda, busca 

identificar quais dos conceitos já existentes são os mais adequados para a realização da medição 

para algumas situações; transversal, pois ela aconteceu em um dado momento único, na 

tentativa de relacionar algumas variáveis e um determinado momento em que a pesquisa 

acontece; de caráter descritivo, pois tenta encontrar de modo uma determinada população 

percebe uma situação e se existem variações no modo como elas percebem o fenômeno ou em 

algum tipo de atitude de um determinado sub grupo (Freitas et al, 2000) com métodos 

quantitativos. 

 

Participantes 

 Considerando as características da pesquisa, os elementos da literatura sobre 

cabeleireiras, informalidade e o trabalho por conta própria foram adotados alguns critérios de 

inclusão para a participação da pesquisa, são eles: 

- Trabalhar em Natal/RN; 

- Trabalhar em pequenos salões de beleza exercendo a atividade de cabeleireiro, que tivessem 

no máximo três funcionários; 

- Não havia um tempo mínimo em que elas estavam trabalhando na atividade.  

 Considerando estes critérios, a amostra não probabilística que foi estruturada por 

conveniência, considerando no mínimo cinco pessoas por cada item do instrumento, que tinha 

um total de 51 itens (Hair et al, 2005). A pesquisa foi finalizada com 272 questionários válidos, 

desses 73,5% eram mulheres e 26,5% eram homens, com idade média de 38,75 anos 
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(DP=10,34). Por estarmos tratando de uma pesquisa que teve sua maior representatividade de 

mulheres, adotaremos o termo cabeleireiras para tratar das participantes da pesquisa. 

 

Instrumentos 

 Os dados foram coletados a partir de dois instrumentos, a saber: o questionário sócio 

profissional (Apêndice A), construído a partir dos estudos realizados sobre a atividade de 

cabeleireiros (Gama, 2014; Medeiros & Medeiros, 2012; Nunes, 2011; Souza, 2011; Carvalho, 

2008; Hirata, 2002) e o Questionário Sobre Trabalho Realizado – QSTR (Bendassolli, 2016). 

Antes do início da aplicação deles, foi realizado um pré-teste dos mesmos questionários de 

modo presencial e on-line, esta etapa permitiu avaliar que, para este público-alvo a melhor 

alternativa foi o uso dos questionários físicos, com aplicação presencial. Além disso, com esta 

etapa foi possível realizar ajustes, reformulações e exclusões de itens no questionário sócio 

profissional. 

 Considerando o perfil e características das cabeleireiras encontradas a partir da revisão 

de literatura realizada e apresentada no capítulo um desse estudo, alguns itens foram 

adicionados ao questionário sócio profissional considerando a literatura encontrada, 

estruturados em três dimensões que são apresentadas na Tabela 01. 

 

Tabela 1 – Delineamento do questionário sócio profissional  

Aspectos 

investigados 

Itens Descrição 

 

Perfil das 

trabalhadoras 

Sexo; idade; estado civil; número de 

filhos; possui alguma outra atividade 

remunerada; onde trabalha como 

cabeleireiro; como entrou no ramo; 

escolaridade; possui curso de 

cabeleireiro. 

Há uma prevalência entre mulheres que atuam 

no ramo, que são casadas ou divorciadas, 

possuem uma média de 1 ou 2 filhos, que 

ingressou no ramo a partir da realização de 

cursos profissionalizantes. A literatura sugere 

que a realização de cursos profissionalizantes é 

determinante para o ingresso na atividade 

profissional. 
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Características da 

atividade 

Local do salão; renda mensal; se 

atividade de cabeleireiro é sua 

atividade principal; tempo na 

atividade; horas trabalhadas; 

atividades que desempenha como 

cabeleireiro; fatores determinantes na 

atuação como cabeleireiro 

Pretendeu-se realizar uma caracterização da 

atividade do cabeleireiro, considerando o perfil 

local. 

 

Trajetória 

profissional – 

trabalhador por 

conta própria 

 

Possui salão próprio; há quanto 

tempo; motivo da abertura do salão 

É uma das dez atividades, de acordo com o 

levantamento do IBGE, que trabalha por conta 

própria 

 

O pré teste foi aplicado com cinco profissionais de áreas profissionais diversas, mas que 

não faziam parte do público-alvo da pesquisa, explicando que aquela aplicação fiz parte de um 

teste na tentativa de encontrar itens que pudessem não estar tão claros. Em seguida, após as 

sugestões de alterações, são realizadas novas aplicações, dessa vez com pessoas que tenham o 

perfil semelhante ao do público alvo, que também possam realizar novas sugestões de melhoria 

(Gray, 2012) 

Já em relação a apreensão dos significados do trabalho, utilizou-se um instrumento ainda 

em processo de padronização, desenvolvido por Bendassolli (2016), que se fundamenta na 

perspectiva histórico-cultural como discutida no capítulo sobre processo de significação do 

trabalho. O instrumento possui 51 itens, que são afirmativas que a respondente deve avalia-las 

e marcar sua resposta em dois momentos: primeiro, se elas concordam ou discordam da 

afirmativa, e em seguida, o quanto que elas concordam ou discordam do item. Esta intensidade 

pode variar entre (1) pouco, (2) bastante e (3) totalmente. 

 

Procedimentos de coletas de dados e cuidados éticos 

 Para que as participantes fossem acessadas de modo presencial, era realizado um 

levantamento do bairro, buscando identificar as ruas principais e que tivessem centros 
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comerciais. Após encontrar esses locais, era realizado um mapeamento de quantos possíveis 

salões poderia se aplicado o instrumento. Esse mapeamento era realizado nas segundas-feiras, 

dia da semana que as profissionais já determinavam como dia de descanso e as coletas 

aconteciam nas terças, quartas e quintas, dias de menor movimento de clientes no salão, o que 

facilitava que as cabeleireiras pudessem receber a pesquisadora para aplicação dos instrumentos 

de pesquisa. 

 Ao decidirem participar da pesquisa, os aspectos do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) eram explicitados, ou seja, a garantia de anonimato, a possibilidade de 

retirada da participação a qualquer momento, dentre outros (Apêndice B). A aplicação era 

realizada pela autora, que lia as orientações de aplicação do instrumento, como também as 

afirmativas para que o participante sinalizasse as suas respostas. Cada aplicação durava em 

média de 20 a 40 minutos, por isso, a pesquisadora queria garantir o máximo de questionários 

válidos, optando por não deixar que as cabeleireiras respondessem o instrumento, sozinhas. 

Realizar a coleta dessa forma contribuiu para a brevidade dessa etapa. 

  

Procedimento de análise dos dados 

 As respostas dos questionários foram organizadas no software IMB Statistical Package 

for the Social Sciences 20 (SPSS), facilitando a identificação de respostas ausentes e 

confirmação do atendimento dos critérios de inclusão da pesquisa. Nesse sistema foram 

realizadas as análises descritivas, e as análises de correlação dos fatores encontrados com as 

variáveis sócio profissionais.  

Foi realizado o teste Shapiro Willk, que trata da verificação da suposição de normalidade 

dos dados, para um nível de significância de 5%, a partir dele tem-se evidências de que os dados 

não possuem distribuição normal. Entretanto, os dados em estudo são provenientes de uma 

amostra suficientemente grande, na qual baseada no Teorema do Limite Central, assume-se que 
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o pressuposto de normalidade não tem interferência na análise dos resultados (Dancey & Reidy, 

2013). Desse modo, foi realizada análise de frequência dos dados, análise paramétrica dos dados 

como Teste t de Student, para a verificação da existência de alguma diferença significativa entre 

as médias, e Análise de Variância (ANOVA), para que fossem avaliados se há alguma diferença 

entre as médias e os fatores encontrados, influenciando nas respostas, permitindo, assim, a 

comparação entre grupos (Field, 2009). 

 Além dessas análises foi realizada a análise fatorial exploratória (AFE), que objetiva 

identificar de que modo um conjunto de dados e variáveis se agrupam em torno de determinados 

fatores específicos, contribuindo para a redução de dados (Hair et al, 2005). Essa análise foi 

realizada no software FACTOR 10.8.02 (Lorenzo-Selva & Ferrando, 2015), o que permitiu uma 

maior flexibilidade em termos de solução, sejam elas teórico ou estatisticamente aceitáveis e 

fundamentadas. A rotação escolhida foi a oblíqua (Promin), pois permite que um determinado 

item possa carregar em mais de um fator. Apenas os pesos fatoriais que apresentaram carga 

maior que 0,3 (Hair et al, 2009) foram retidos. Para a determinação do número de fatores que 

seriam extraídos foi utilizada a Análise Paralela (Timmerman, & Lorenzo-Seva, 2011), a matriz 

policórica (Damasio, 2017) e o alfa de Cronbach, para a determinação da consistência interna 

dos fatores. 

 A adequabilidade da amostra à AFE foi verificada através do valor estatístico de Kaiser-

Meyer-Olkim (KMO), que avalia se os valores encontrados entre 0,5 e 0,7 são considerados 

bons, entre 0,8 e 0,9 são considerados ótimos e acima de 0,9 são considerados excelentes. No 

caso do Questionário Sobre Trabalho Realizado (QSTR), foi encontrado o KMO=0,73, 

considerado bom. Além dessa análise, foi realizado o teste de esfericidade de Bartlett 

significativo para p<0,05 (Field, 2009), foram encontrados os valores de χ² = 1.269,30, p< 

0,001, o que significa a adequação dos dados para a realização da análise fatorial. 
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Capítulo 5 

Resultados e discussão 

 

 Serão apresentados a seguir os dados obtidos a partir da pesquisa realizada em suas 

etapas apontadas anteriormente, bem como, a sua relação com a literatura. Dentre os resultados 

serão apresentados o perfil sócio ocupacional das cabeleireiras, em seguida a estrutura fatorial 

do instrumento utilizado, e a relação deste com as variáveis sócio ocupacionais. Essas relações 

foram realizadas com o auxílio do software IBM Statistical Packagé for the Social Sciences 20 

(SPSS). Os resultados obtidos são apresentados em tabelas nessa seção com os níveis de 

significância e as respetivas associações, conforme análise estatística realizada, em que constam 

as correlações apresentadas.  

 Para dar conta do primeiro objetivo específico que é o delineamento do perfil sócio 

ocupacional das cabeleireiras participantes do estudo foram realizadas análises descritivas do 

questionário sócio ocupacional que investigava três dimensões, a saber: o perfil das 

trabalhadoras, as características da atividade e a trajetória profissional como trabalhadoras por 

conta própria. 

 

5.1. As cabeleireiras e o seu trabalho: realização profissional ou encurralamento pelo 

capitalismo?  

 

 Os resultados dos dados sócio ocupacionais estão apresentados no resumo das 

informações na Tabela 02, a partir da frequência de respostas e suas respectivas médias. 

 As cabeleireiras (73,53%) entrevistadas são casadas (54,41%), com filhos (72,79%) e, 

em sua maioria possuem idade entre 30 e 49 anos (59,93%). A maior parte das entrevistadas 

tinham seus salões localizados na Zona Sul da cidade, que compreende os bairros de Lagoa 
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Nova, Nova Descoberta, Candelária, Capim Macio, Pitimbu, Neópolis e Ponta Negra. Mais da 

metade das profissionais possuem o ensino médio completo (66,%) e possuem curso 

profissionalizante de cabeleireira (88,97%). 

 

Tabela 02 

Perfil das participantes da pesquisa 

Perfil das entrevistadas Frequência 

absoluta 

% 

Sexo Feminino 200 73,53 

Masculino 72 26,47 

Faixa etária1 
Até 29 anos 62 22,79 

30 - 49 anos 163 59,93 

Acima de 49 anos 47 17,28 

Estado civil Casado 148 54,41 

Solteiro 124 45,59 

Setor da cidade 

Zona Leste 38 13,97 

Zona Norte 80 29,41 

Zona Oeste 38 13,97 

Zona Sul 116 42,65 

Possui filho Sim 198 72,79 

Não 74 27,21 

Realização de curso na área Sim 242 88,97 

Não 30 11,03 

Grau de escolaridade 
Ensino fundamental 36 13,24 

Ensino médio 182 66,91 

Ensino superior 54 19,85 

 Total 272 100,00 

  

 Com as transformações no mundo do trabalho, as reduções dos postos de trabalho em 

indústrias e ampliação do assalariamento do setor de serviços, houve também uma expansão do 

trabalho parcial, temporário, precário e informal. Este processo alia-se a uma maior 

heterogeneizaão, complexificação, fragmentação e um maior incremento do contingente 

feminino no mercado de trabalho. Essas mudanças afetam diretamente a forma de consumo, a 

gestão da força de trabalho, as condições e as relações de trabalho, bem como o próprio 

conteúdo do trabalho realizado. O trabalho passa a ser intensificado, com jornadas ampliadas, 

um aumento na precarização, nas condições e direitos do trabalho. Neste sentido, a maior 
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participação das mulheres passa a ser uma marca nas transformações que estão em curso (Gama, 

2014; Antunes, 1999). 

 Este cenário é encontrado na pesquisa, haja vista o perfil das profissionais que são em 

sua maioria mulheres, casadas, com filhos, com idade média de 30 a 49 anos. Na medida em 

que, muitas famílias passam a contar com a remuneração destas trabalhadoras, elas podem optar 

em desenvolver pequenos negócios no setor de serviços. No entanto, estas atividades são 

traduzidas em trabalhos vulneráveis e permeadas por características da precariedade. Ao mesmo 

tempo em que ocorre um aumento do ingresso da mulher no mercado de trabalho, há 

concomitantemente, uma redução dos direitos sociais a elas destinados (Gama, 2014; Hirata, 

2002). 

 Desse modo, o ingresso na atividade de cabeleireiras podem se inscrever no campo do 

cuidado (Guimarães, Hirata & Sugita, 2012), pois se ocupam do cuidado e bem estar dos 

indivíduos. Esse tipo de atividade ligada à higiene e embelezamento, remete a questões 

importantes da autoestima, bem como da posição social de grupos e indivíduos na sociedade. 

No entanto, este tipo de trabalho também é atravessado por relações de gênero, classe, raça, 

idade, e, além disso, é um espaço de reprodução e de negociações de performances de beleza e 

de prestígio (Arango, 2016). 

 Com as transformações do mundo do trabalho, o crescimento da indústria da beleza e o 

aumento da comercialização do cuidado da aparência, criou-se uma maior valorização do 

incremento da imagem pessoal, transformando esse cuidado em diferenciais competitivos no 

mercado de trabalho (Arango, 2016). Este novo cenário dá abertura para aqueles que possuem 

um curso básico de cabeleireiro, ou ainda que tenha iniciado suas atividades entre seus 

familiares a oferecerem esse tipo de serviço. 

 Já em relação às características da atividade e a trajetória profissional, a maioria das 

cabeleireiras entrevistadas atuam na área em até 19 anos (74,64%), reconhecem que a atividade 
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de cabeleireira é um trabalho (97,43%) e não possuem outra atividade remunerada (79,41%). 

Estas profissionais costumam trabalhar acima de 40 horas semanais (50,00%), e recebem uma 

média de até dois salários mínimos por mês (59,19%). Atualmente, o valor do salário mínimo 

é de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), o que daria um total de R$1.908,00 (mil 

novecentos e oito reais). Uma pequena parcela deste grupo (11,77%) recebe mais de quatro 

salários mínimos, como se apresenta na Tabela 3. 

 

Tabela 03 

Características do trabalho como cabeleireiras 

                                                      Alternativas Frequência absoluta % 

Possui outra atividade 

remunerada 

Sim 56 20,59 

Não 216 79,41 

Renda salarial 

Até 2 salários mínimos 161 59,19 

3 - 4 salários mínimos 79 29,04 

> 4 salários mínimos 32 11,77 

Afirmação se considera a 

atividade de cabeleireira um 

trabalho 

Sim 265 97,43 

Não 7 2,57 

Tempo de atividade 

1 - 9 anos 99 36,40 

10 - 19 anos 104 38,24 

Acima de 19 anos 69 25,36 

Horas trabalhadas por semana 

Até 20 horas 58 21,32 

20 - 40 horas 78 28,68 

Acima de 40 horas 136 50,00 

 Total 272 100,00 

  

 Essas características do perfil laboral das profissionais reforçam a discussão realizada 

sobre as mudanças no mundo do trabalho, o incremento do trabalho por conta própria e as 

características da feminização do trabalho. Uma vez que, há uma interrelação dessas variáveis 

que acontecem de modo simultâneo, retroalimentando as características do trabalho informal e 

a exploração da força de trabalho das trabalhadoras. Observa-se que elas trabalham acima da 

jornada laboral, certamente para obtenção de rendimentos que possam garantir a sua 

sobrevivência e a de sua família (já que são casadas e possuem filhos), no entanto esse 
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rendimento não passa de até dois salários mínimos. Os manuais utilizados nos cursos 

profissionalizantes de cabeleireiro ainda reforçam esta lógica, de trabalhar mais, para obtenção 

de maiores rendimentos ficando longe do convívio familiar para que se amplie a capacidade de 

compra de produtos,  como apresentado em Fuzz (2009, p. 42 e 43) 

O fato é que o homem continua trabalhando mais horas por dia. As pessoas não tem 

tempo para estar com os amigos e familiares, e as necessidades são apresentadas em 

um ritmo que não se pode mais acompanhar.[...] Com a chegada do computador 

realizamos uma mesma tarefa em um quarto do tempo. O que você faria com os três 

quartos de tempo que sobraram? Iria para casa ler histórias para seus filhos ou 

encaixaria mais 12 cleintes na agenda para engordar a conta bancária e poder comprar 

um computador mais rápido ainda? Eu escolhi a segunda. [...] A geração que está 

chegando vem com toda a vontade, disposição e tempo para acelerar, trabalhando com 

vigor por 12 horas numa boa. Vale a pena definir o que você precisa. [...] Ainda hoje 

atendo clientes que me falam de seus anseios, de como seria bom se o Fuzz abrisse 

aos domingos, ou como seria prático poder pintar os cabelos às 22 horas, afinal de 

contas as clientes também precisam trabalhar muito para terem o computador e o 

celular mais desejados do mercado. 

 

 Com baixas escolaridades as cabeleireiras acreditam que esse seria o seu único destino, 

responsabilizando-se por ele e tendo como consequência a subserviência ao trabalho pela 

relação de servidão própria do trabalho em serviços e de cuidado (Hirata, 2002).  

 Dentre as principais atividades desenvolvidas pelas cabeleireiras podemos destacar o 

corte de cabelo (94,85%), a escova (90,81%), o trabalho com química capilar (88,97%), a 

compra de materiais e equipamentos (84,19%), o pagamento de contas do salão (84,19%) e a 

captação de clientes (65,07%). Outras atividades também são realizadas pelas profissionais, 

como podemos destacar na Tabela 04. 
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Tabela 04 

Principais atividades desenvolvidas como cabeleireiras 

Resposta Frequência absoluta % 

Corte 258 94,85 

Escova 247 90,81 

Química 242 88,97 

Compra de equipamentos e materiais 229 84,19 

Pagamento das contas do salão 229 84,19 

Captação de clientes 177 65,07 

Diálogo com funcionários 133 48,90 

Manicure 104 38,24 

Pedicure 99 36,40 

Estética 69 25,37 

Mega hair 48 17,65 

 

 Um dado que chama atenção nesse quadro das atividades realizadas na atividade de 

cabeleireira é a compra de produtos e equipamentos. Para além da realização das atividades 

técnicas da atividade como o corte, a escova ou a química capilar, elas destacam ser a compra 

do que outras que podem ser fundamentais para a própria sobrevivência do seu negócio, como 

o pagamento das contas do salão, para que não fiquem endividadas. Mas ao contrário disso, a 

compra de produtos cosméticos e equipamentos reforçam a relação do trabalho com o 

endividamento, que também é característico do setor informal e dos trabalhadores por conta 

própria (Coelho-Lima, 2016; Alves & Tavares, 2006). 

 Ao longo da coleta de dados era comum encontrar representantes de diversas marcas de 

cosméticos e de equipamentos oferecendo seus produtos para as cabeleireiras, com condições 

“diferenciadas” de crédito e de parcelamento. Como a contrapartida dessa compra (quanto 

maior a compra mais “interessante” poderia ser a contra partida – para quem? Para a empresa, 

ou para a cliente que poderia estar aumentando o seu endividamento?) treinamentos para 

utilização dos cosméticos e equipamentos eram oferecidos, bem como a identificação visual do 

estabelecimento poderia ficar atrelada a marca e o nome do profissional do salão, a partir do 
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uso de letreiros luminosos, vidros adesivados, posters com modelos divulgando o nome da 

marca que a profissional estava utilizando.  

 É possível compreender que há uma dependência do trabalhador informal as grandes 

empresas na compra de matérias primas, pois o serviço prestado pelas cabeleireiras dependeria 

desse produto que elas compram (Alves & Tavares, 2006). As clientes conhecem as marcas dos 

produtos e atrelam a qualidade do serviço prestado ao tipo de marca que as profissionais usam, 

desse modo usar marcas famosas e caras, era, para a cliente, sinônimo de bom serviço. Poder 

oferecer ao cliente com qual marca de shampoo, condicionador e máscara ele gostaria de utilizar 

para o cuidado dos seus cabelos, era de algum modo atrelar o status de valorização do serviço 

que estava sendo realizado, mas para isso, a cabeleireira precisaria ter uma maior diversidade 

de tipos de produtos diferente para essa consulta. O mesmo acontecia com as tintas para a 

química capilar. 

 A exploração das trabalhadoras acontecia pela presença da mulher no trabalho 

precarizado e informal, pela relação de servidão própria do setor de serviços, e nesse caso de 

cuidado pessoal, e ainda pela contribuição para a efetivação da circulação de mercadorias 

produzidas pelas organizações capitalistas – empresas de cosméticos, produtos de beleza e 

equipamentos. Essas grandes empresas se aproximam das pequenas produções, os pequenos 

salões de beleza, por exemplo, para que o seu capital continue aumentando (Alves & Tavares, 

2006). 

 Ao serem questionados sobre os fatores mais importantes que os levam a trabalhar como 

cabeleireiras, elas apontam que realizar-se profissional (61,76%) e pessoalmente (59,93%), 

bem como a obtenção de uma fonte de renda (56,99%), como mostra a Tabela 05. 
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Tabela 05 

Avaliação do grau de importância dos principais fatores determinantes que fazem as 

cabeleireiras trabalharem na atividade 

 

Fatores determinantes Freq. 
Muito 

importante 
Importante Neutro 

Pouco 

importante 

Nada 

importante 
Total 

Fonte de renda 
n 155 40 24 17 36 272 

% 56,99 14,71 8,82 6,25 13,23 100,00 

Flexibilidade de horário 
n 109 47 40 19 57 272 

% 40,07 17,28 14,71 6,99 20,95 100,00 

Realização pessoal 
n 163 32 33 15 29 272 

% 59,93 11,76 12,13 5,51 10,67 100,00 

Possibilidade de compra 

de produtos para uso 

pessoal 

n 58 23 36 31 124 272 

% 21,32 8,46 13,24 11,40 45,58 100,00 

Realização profissional 
n 168 32 25 13 34 272 

% 61,76 11,76 9,19 4,79 12,50 100,00 

 

 Esta questão era de múltiplas escolhas, podendo as profissionais assinalarem mais de 

uma alternativa. Estatisticamente, tem-se uma maior representatividade da realização 

profissional, como o principal fator que determinam que as cabeleireiras trabalhem nessa 

atividade, no entanto, se observarmos os valores brutos, tem-se que a realização pessoal (n=163) 

e profissional (n=168) estão próximas do fator fonte de renda (n=155), que se difere em apenas 

13 casos. 

 Poderíamos pensar que as cabeleireiras se realizam profissionalmente em suas 

atividades, claro, mas ao conhecer as características do trabalho informal, do trabalho por conta 

própria, do fomento ao empreendedorismo, será que não seria possível problematizar: que 

alternativas essas mulheres teriam como trabalho que não na informalidade, se não há um 

incremento de políticas de geração de emprego, mas sim um quadro alarmante de desemprego 

estrutural (Antunes, 1999).  

 Sendo em sua maioria casadas e com filhos, vendo-se responsabilizadas em contribuir 

com os rendimentos da família. E ainda, ao lidar com essa assimetria de gêneros característica 
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da divisão sexual do trabalho, são elas que se responsabilizam, também, pelo trabalho 

doméstico, lhe consumindo desigualmente tempo em relação aos homens (Biroli, 2018), de que 

modo elas poderiam investir em educação para além do Ensino Médio, uma vez que são 

impelidas pelo cuidado com a casa e com os filhos?  

 E quando resolvem tentar voltar ao mercado formal de trabalho, depara-se com uma 

dificuldade concreta de inserção, além de estarem desempregadas, competem com os homens 

uma oportunidade do setor formal de trabalho, como não encontram, recorre às atividades 

informais para garantia de sua sobrevivência.  

 

5.2. Evidências de validade do Questionário Sobre Trabalho Realizado – QSTR e o 

processo de significação das cabeleireiras 

 

 Nessa seção retomaremos o segundo objetivo dessa pesquisa que é verificar as 

evidências de validade do instrumento a partir da estrutura fatorial encontrada. Para isso serão 

apresentados os achados da Análise Fatorial Exploratória realizada no software Factor. 

 Os itens do instrumento Questionário Sobre Trabalho Realizado - QSTR foram 

submetidos à Análise Fatorial Exploratória, através dos índices Kaiser-Meyer-Olkin=0,73; teste 

de esferecidade de Bartlet χ² = 1.269,30, p< 0,001 foi possível confirmar a adequabilidade da 

amostra. Inicialmente, foi utilizado o método RULS e rotação Promin, apresentando uma 

solução com três fatores, no entanto, a matriz fatorial com a AFE para os três fatores indicados, 

apresentou problemas estruturais (muitos itens com cargas abaixo de 0,3, consideradas 

inadequadas) e de sentido teórico proposto por Bendassolli (2016). Dentre os itens que 

carregaram abaixo de 0,3 destacam-se os da dimensão Transpessoal, especificamente de 

Comunidade. Outro grupo de itens, neste caso, os da dimensão Impessoal, ficaram dispersos 

entre os três fatores gerando inconsistência teórica e estatística, por estes motivos optou-se pela 
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retirada dos itens baseados em Hair et al (2005). Com os itens restantes, num total de 20, foi 

realizada uma nova AFE, com as mesmas características anteriores. 

 Foi indicada a extração de quatro fatores, que obtiveram autovalores > 1,0, bem como 

outros índices apontaram para o bom ajustamento dos dados aos fatores, como o caso do Root 

Mean Square Error os Approximation (RMSEA), que acusou 0,019. Para que os dados sejam 

considerados relevantes, os valores devem ser abaixo de 0,06, com o intervalo de confiança 

entre 0,010 e 0,50. Os Non-Normed Fit Index (NNFI) e os Comparative Fit Index (CFI) são 

indicadores que comparam o modelo extraído a um modelo-base (nulo). Neste caso, foram 

obtidos a partir dos dados do instrumento, valores de 0,991 e 0,994, respectivamente, 

considerados aceitáveis, pois devem possui valor acima de 0,90 e 0,95 (Damásio, 2017). 

 Após a análise desses indicadores, foi visto que todos os 20 itens saturaram nos fatores 

correspondentes ao modelo teórico, explicando 44,9% da variância total, no entanto, com essa 

nova formação, os fatores foram renomeados sendo o Fator 1, denominado de Centralidade e 

Envolvimento no Trabalho (α=0,68), com cinco itens, o Fator, 2 Finalidade e Propósito do 

Trabalho (α = 0,71), com cinco itens, o Fator 3, chamado de Percepção de Autonomia e 

Controle do Trabalho (α = 0,51), com quatro itens, e, o Fator 4, que preservou todos os itens 

adotados pelo modelo teórico, preservando assim o nome de Resultados do Trabalho (α=0,59), 

com os seis itens. O Alfa de Cronbach médio da escala foi de 0,733, constatando a sua 

consistência interna e fidedignidade, conforme apontado por Field (2009). Esta distribuição 

pode ser vista na Tabela 06, abaixo. 
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Tabela 06 

Solução fatorial do Questionário Sobre Trabalho Realizado - QSTR 

 

Fator 1 

 

Fator 2 

 

Fator 3 

 

Fator 1 

 

Abro mão de outros aspectos da minha vida em nome do trabalho 
0.764    

Realizar meu trabalho é o que mais me dá prazer na vida 
0.646    

Meu trabalho é tão importante para mim que outras partes da minha vida 

ficam em segundo lugar 
0.642    

Meu trabalho é a coisa mais importante da minha vida 
0.605    

Meu trabalho é responsável pelos sentimentos positivos que tenho na vida 
0.373    

Trabalho principalmente para manter minha mente ocupada 
 0.732   

Trabalho principalmente para sentir-me útil 
 0.725   

Trabalho principalmente para ajudar amigos e pessoas ao meu redor 
 0.648   

Trabalho principalmente para ter prestígio na sociedade 
 0.511   

Trabalho principalmente para contribuir com a sociedade e meu país 
 0.440   

Considero importante a liberdade que tenho para executar meu trabalho do 

jeito que eu quiser 
  0.607  

Na realização de meu trabalho é importante que eu tenha regras bem claras 
  0.594  

A possibilidade de realizar meu trabalho do meu jeito é algo que considero 

importante   0.548  

É fácil perceber quando estou realizando minhas tarefas de forma errada 
  0.469  

Por meio do meu trabalho consigo transformar as coisas para melhor 
   0.581 

Meu trabalho é reconhecido pelas outras pessoas 
   0.531 

Os resultados de meu trabalho estão melhorando a cada dia 
   0.528 

Ao final de cada dia de trabalho contribuo para a realização de algo importante 

e útil para a vida de outras pessoas 
   0.425 

Consigo superar os desafios diários que enfrento no meu trabalho para fazer as 

coisas acontecerem 
   0.412 

Consigo superar os desafios diários para que meu trabalho alcance seu 

propósito 
   0.410 

Variância explicada da escala (44,9%) 

Alfa de Cronbach (escala: 0,733) 0,687 0,719 0,517 0,588 

Média por fator 
3,84 3,71 5,17 5,27 

Desvio Padrão 
1,13 1,19 0,71 0,52 
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No primeiro fator renomeado para Centralidade e Envolvimento no Trabalho (α=0,68), 

esperava-se uma solução fatorial com 8 itens, que tratavam da percepção que as profissionais 

tinham sobre o investimento emocional feito durante a realização de sua atividade, avaliando 

sua disposição para iniciar e mantê-la, o quanto que o trabalho é central e engajador, bem como 

a avaliação dos ganhos afetivos percebidos a partir da realização do trabalho (Bendassolli, 

2016). Mas após realizar a AFE, dos oito itens que se esperava saturar neste fator, 

permaneceram cinco que tratavam sobre centralidade no trabalho (meu trabalho é tão 

importante para mim que outras partes da minha vida ficam em segundo lugar, meu trabalho é 

a coisa mais importante da minha vida, e abro mão de outros aspectos da minha vida em nome 

do trabalho) e ganhos emocionais (realizar meu trabalho é o que mais me dá prazer na vida e 

meu trabalho é responsável pelos sentimentos positivos que tenho na vida).  

Já no segundo fator, renomeado para Finalidade e Propósito no Trabalho (α = 0,71), o 

modelo original indicava a retenção de 11 itens, que tratavam das razões ou motivos da 

realização da atividade. Estes motivos poderiam estar voltados para si, ou para os outros, 

relacionados a sonhos, dinheiro, auto realização, desenvolvimento, ocupação, família, amigos 

e sociedade (Bendassolli, 2016). Dos itens esperados, apenas cinco foram agrupados para esta 

solução fatorial, e dentre eles pode-se destacar os motivos de se trabalhar voltados para si, em 

relação ao prestígio social e a ocupação (trabalho principalmente para ter prestígio na sociedade 

e trabalho principalmente para manter minha mente ocupada) e para os outros, relacionados à 

utilidade, amigos e sociedade (trabalho principalmente para sentir-me útil, trabalho 

principalmente para ajudar amigos e pessoas ao meu redor e trabalho principalmente para 

contribuir com a sociedade e meu país). 

No modelo original, o terceiro fator era denominado de Demanda, e possui 7 itens que 

o compõe, que tratam de avaliar as tarefas de acordo com a exigência que é percebida sobre ela, 

em relação a esforço e desgaste, a importância dada a possibilidade de controle sobre a 
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atividade, a partir da autonomia, flexibilidade e liberdade, como também a percepção de regras 

que a atividade possui (Bendassolli, 2016). Dos sete itens, quatro carregaram no fator que 

denominamos de Percepção de Autonomia e Controle no Trabalho (α = 0,51), pois foram os 

itens relacionados à importância de controle sobre as regras (na realização de meu trabalho é 

importante que eu tenha regras bem claras; e é fácil perceber quando estou realizando minhas 

tarefas de forma errada), a liberdade e a flexibilidade na atividade (considero importante a 

liberdade que tenho para executar meu trabalho do jeito que eu quiser, e, a possibilidade de 

realizar meu trabalho do meu jeito é algo que considero importante), que carregaram neste novo 

fator. 

Por fim, no quarto fator chamado de Resultados do Trabalho no modelo de Bendassolli 

(2016), pois trata da percepção sobre os resultados produzidos a partir do trabalho, incluindo o 

objeto do trabalho, ou seja, aquilo sobre o qual a atividade está voltada, no caso das cabeleireiras 

seria o cabelo. Neste fator, além do objeto do trabalho (consigo superar os desafios diários que 

enfrento no meu trabalho para fazer as coisas acontecerem, por meio do meu trabalho consigo 

transformar as coisas para melhor e consigo superar os desafios diários para que meu trabalho 

alcance seu propósito), a valorização do resultado (ao final de cada dia de trabalho contribuo 

para a realização de algo importante e útil para a vida de outras pessoas), a possibilidade do seu 

aprimoramento (os resultados de meu trabalho estão melhorando a cada dia) e reconhecimento 

(meu trabalho é reconhecido pelas outras pessoas), é contemplada pelos itens que compõem o 

fator. Como houve uma preservação de todos os itens no fator, optamos em manter o nome do 

fator atribuído pelo modelo original, Resultados do Trabalho que teve alfa no valor de 0,59. 

É importante destacar que pelo modelo adotado, se esperava que outros três fatores se 

apresentassem na solução fatorial, mas que nessa pesquisa foram suprimidos, pois apresentaram 

cargas <0,3. No modelo de origem eles eram chamados de Relacionamento, que buscava avaliar 

a presença percebida do outro para a realização da atividade e a obtenção dos resultados; 
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Organização da Atividade, que pretende avaliar a presença do planejamento da atividade, seus 

procedimentos, as ferramentas e interdependências das tarefas; e por fim, o fator Comunidade, 

que pretende avaliar os aspectos da relação da pessoa com o coletivo de trabalho (Clot, 2010), 

considerando o sentimento de pertencimento, a percepção de conhecimentos e identidade de 

ofício, bem como a importância atribuída à contribuição do trabalho para a comunidade 

(Bendassolli, 2016). 

 Com a identificação dos fatores foi possível realizar a análise descritiva deles. Desse 

modo, o fator que obteve maior média foi, o fator 4, Resultados do Trabalho (M = 5,27, dp = 

0,52), em seguida o fator 3, Percepção de Autonomia e Controle do Trabalho (M = 5,17, dp = 

0,71). O menor escore foi do fator 1, Finalidade e Propósito do Trabalho (M = 3,71, dp = 1,19), 

e anterior a ele o fator 2, Centralidade e Envolvimento do trabalho teve um escore mediano (M 

= 3,84, dp = 1,13). 

 A partir da formação dos fatores encontrados na AFE, foram realizadas análises de 

variâncias (ANOVA) entre eles. Na ANOVA foram encontradas evidências significativas de 

diferenças estatísticas entre os quatro fatores (Tabela 07). Através do teste Tukey (Figura 05), 

detectou-se que os fatores 1 e 2, ou seja, Centralidade do Trabalho, e Finalidade e Propósito do 

Trabalho, se ligavam entre si, e se diferenciavam dos demais fatores. Por outro lado, os fatores 

3 e 4, a saber, Percepção de Controle e Autonomia do Trabalho e Resultados do Trabalho, 

também estavam ligados entre si, bem como se diferenciavam dos demais e além disso, 

possuíam um maior grau de concordância entre os participantes.  

Tabela 07 

Anova dos fatores 
Dimensão Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP CV Estatística do teste 

1 1,00 6,00 3,00 4,00 4,80 3,84 1,13 29,45 

F(3,1084)=264,366 

Valor-p < 0,001* 

2 1,00 6,00 2,80 3,80 4,60 3,72 1,20 32,27 

3 2,00 6,00 4,75 5,25 5,75 5,18 0,71 13,76 

4 1,17 6,00 5,00 5,33 5,67 5,27 0,53 10,00 

*Valor - p < 0,05    DP: Desvio Padrão CV: Coeficiente de Variação 
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Figura 05: Teste de Tukey - Comparação das dimensões 

 

 

 Isso significa dizer que, dentre os sentidos que as cabeleireiras entrevistadas atribuíam 

ao trabalho realizado, os resultados obtidos através do trabalho e a percepção que tinham sobre 

sua autonomia e controle durante a realização de suas tarefas era o que mais concordavam lhes 

representar em termos de processo de significação do trabalho. Este fator trata da percepção 

que elas possuem quanto à realização das suas atividades, reconhecimento pelos outros e por si 

da importância do trabalho, bem como da capacidade de superação das adversidades 

encontradas no trabalho. Este dado pode significar que dentre as facetas que compõem o 

processo de significação do trabalho para as cabeleireiras, capturados pelo instrumento, a 

possibilidade de transformação da realidade e a obtenção do reconhecimento pelo trabalho bem 

feito é o que mais representam este público.  

É importante entender que existem várias perspectivas teóricas acerca do 

reconhecimento, especialmente por tratar da relação que o sujeito possui com o seu trabalho, 

bem como da relevãncia que o outro ou o coletivo sobre a percepção que o sujeito possui de si 

e daquilo que ele faz quando trabalha. Utilizando a base teórica utilizada na construção do 

instrumento, na proposta da Clínica da Atividade (Clot, 2006), pode-se compreender que o 

reconhecimento não estaria ligado apenas a dimensão que envolve o outro na relação através 

da interpessoalidade, mas também, uma compreensão da trasnpessoalidade. Nessa dimensão 
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(trasnpessoal), o reconhecimento estaria atrelado a um nível mais macro, pertenceria ao coletivo 

de trabalho, que é a inscrição do trabalho realizado por um determinado grupo em uma história 

coletiva, construídas, ou mesmo alteradas pelo ofício. É através da história do coletivo e do 

ofício que existe internalizada em cada trabalhador, que ele se mobiliza para o agir. Sendo 

assim, seria por causa dessa internalização do gênero profissional e seu ofício, que a cabeleireira 

não dependeria, apenas, do outro e das relações interpessoais,  para reconhecer que o que faz é 

bem feito (Bendassolli, 2012).  

Os fatores Resultados do Trabalho, juntamente com Percepção de Autonomia e 

Controle, obtiveram as maiores médias a nível de concodância entre as participantes. Esse 

segundo fator trata da noção de liberdade e de autonomia que a cabeleireira está utilizando 

quando realiza o seu trabalho. Essa noção de autonomia e de controle do trabalho também é 

desenvolvida pelas autoras Alves e Tavares (2006) quando alertam para as transformações na 

sociedade dos novos modos flexíveis de organização da produção, em que, o capital incentiva 

a partir de um mecanismo ideológico a forma de trabalho autônomo, como uma alternativa para 

o desemprego. Assim, cria-se uma ilusão de que a ausência do patrão é o cancelamento da 

relação do capital com o trabalho, quando na verdade acontece o contrário eles continuam 

reforçando a ordem capitalista. Nesta realidade se imprimem uma noção de falsa autonomia, 

que é marcada pela falta do assalariamento, pela precariedade, como se estas condições fossem 

suficientes para transformar o trabalhador em proprietário/ empresário. 

  

5.3. Análise de correlação entre os fatores e outras variáveis 

 

 Neste ponto do trabalho é importante regatar os objetivos deste trabalho que é realizar 

a investigação dos processos de construção dos sentidos e significados do trabalho para as 

cabeleireiras. A partir da aplicação do instrumento, e com a identificação dos principais 
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constructos que compõe o processo de significação do trabalho para elas, buscou-se, também, 

analisar de que modo estes fatores encontrados se relacionam com as variáveis sócio 

profissionais investigadas. Assim, nesta seção serão apresentados os resultados das correlações 

entre os fatores do Questionário Sobre Trabalho Realizado - QSTR e algumas variáveis, que 

podem ser apresentadas na Tabela 08, com um resumo dessas correlações. 

 

Tabela 08 

 Síntese das associações entre os fatores da escala e dados sócio profissionais  

Fatores Estado Civil* Possui outra 

 Atividade 

 Remunerada* 

Atividade de  

cabeleireira 

é um trabalho* 

Escolaridade ** Horas Trabalhadas *ͣ* 

 

Centralidade e  

Envolvimento  

do trabalho 

Casados 

M=3,61/  

DP=1,19 

t= -3,916 

P<0,001 

 

-- 

 

-- 

Ensino Fundamental 

M=4,23/  

DP=1,06 

F=4,150 

P=0,017 

 

 

-- 

 

Finalidade e  

Propósito do  

Trabalho 

 

-- 

Sim 

M=4,01/  

DP=1,15 

t= 2,089 

P=0,038 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

Percepção de  

Autonomia e  

Controle do Trabalho 

 

-- 

 

-- 

Sim 

M=5,19/ 

 DP=0,70 

t=2,029 

P=0,043 

 

-- 

 

-- 

 

Resultado e  

Reconhecimento  

do Trabalho 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

Acima de 20h/semanais 

M=5,33 

DP=0,45 

F=5,669 

P<0,004 

* Dados obtidos a partir do t de Student. 

** Dados obtidos através da ANOVA 

 A partir da realização do teste t de Student e da comparação entre as médias utilizando 

a ANOVA, foram encontradas relações significativas entre as variáveis sócio demográficas: 

escolaridade, estado civil, quantidade de horas trabalhadas, se a cabeleireira possui outra 

atividade remunerada e se elas avaliam se a atividade de cabeleireira é um trabalho. As demais 

variáveis sócio ocupacionais, presentes no questionário não tiveram relação significativa com 

o instrumento. Os resultados dessas correlações serão apresentados a seguir. 
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5.3.1. Estado civil 

 

 Com relação ao estado civil das participantes e a sua relação com os fatores encontrados 

na pesquisa, foi possível observar que há uma diferença significativa entre as profissionais 

casadas das demais em relação à dimensão Centralidade e Envolvimento do Trabalho (M=3,61, 

DP=1,19, t=-3,916, p<0,001). Esse dado significa que há uma possível diferença entre o grau 

de concordância com o fator dentre as cabeleireiras que são solteiras e casadas (Tabela 09), de 

modo que, para as cabeleireiras casadas o trabalho parece não possuir a mesma centralidade e 

envolvimento, do que para as solteiras (M=4,12, DP=0,99)   

 

Tabela 09 

Comparação das dimensões quanto ao estado civil 

Dimensão 
Casado Solteiro 

Estatística do teste 
Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

1 3,61 1,19 4,12 0,99 t269,960 = -3,916 ; Valor-p < 0,001* 

2 3,74 1,23 3,69 1,16 t270 = 0,303 ; Valor-p = 0,762 

3 5,10 0,75 5,27 0,65 t270 = -1,936 ; Valor-p = 0,054 

4 5,24 0,57 5,31 0,47 t270 = -1,226 ; Valor-p = 0,221 

 

 

É possível considerar que a pesquisa teve mais mulheres participantes do que homens, 

e este fato pode ter influenciado a menor pontuação na dimensão de Centralidade e 

Envolvimento com o trabalho, uma vez que, além de trabalhar, a mulher ainda se responsabiliza 

pelas atividades domésticas e cuidados com os filhos. Ao tomar como base o sistema patriarcal 

no capitalismo, há uma estrutura de exploração do trabalho das mulheres, e o núcleo desta 

compreensão seria a divisão sexual do trabalho. Compreende-se por divisão sexual do trabalho 

a “base fundamental sobre a qual se assentam hierarquias de gênero nas sociedades 
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contemporâneas, ativando restrições e desvantagens que modulam as trajetórias das mulheres” 

(Biroli, 2018, p. 23). Assim, o trabalho não remunerado que as mulheres executam, como por 

exemplo, cuidar de tarefas domésticas, e/ou cuidar dos filhos, podem ser caracterizados como 

não produtivos, sendo então reduzidos em seu valor. E aliados a este tipo de trabalho, as 

mulheres desenvolvem o trabalho produtivo, como é o caso das cabeleireiras. 

Embora esta pesquisa não tenha o objetivo de investigar a centralidade do trabalho e a 

sua comparação com as esferas de vida do indivíduo, alguns estudos sobre centralidade do 

trabalho (Bendassolli et al, 2015; England & Misumi, 1986), mostram que em algumas culturas 

e casos, a família pode possuir uma maior valoração que as atividades laborais. Sendo assim, 

questões como “Meu trabalho é tão importante para mim que outras partes da minha vida ficam 

em segundo lugar”, “Meu trabalho é a coisa mais importante da minha vida”, “Meu trabalho é 

responsável pelos sentimentos positivos que tenho na vida”, podem representar a baixa 

disponibilidade dentre as cabeleireiras casadas a abrirem mão da convivência familiar, por 

causa do trabalho. Esta compreensão pode ser reforçada dado que, o fator (Centralidade e 

Envolvimento no Trabalho), foi o menos pontuado dos quatro do instrumento, dentre as 

cabeleireiras casadas.  

 

5.3.2. Escolaridade 

 

 Quanto à relação das dimensões do instrumento e a escolaridade, pode-se destacar a 

relação entre a maior concordância das participantes que possuem ensino fundamental 

(M=4,31, DP=1,02) e a dimensão de Centralidade e Envolvimento no Trabalho (F=4,150, p= 

0,017). Ou seja, as cabeleireiras que possuem ensino fundamental acreditam que esta atividade 

é mais central trazendo um maior envolvimento, do que as profissionais que possuem ensino 

médio (M=3,82, DP=1,11) ou superior (M=3,63, DP=1,19). Além deste fator, as profissionais 
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que possuem essa escolaridade, correlacionou-se de modo positivo, com o fator 2, de Finalidade 

e Propósito do Trabalho (F=5,554, p=0,004), ou seja, os profissionais que possuem ensino 

fundamental (M=4,23, DP=1,06) concordam mais com esta dimensão, do que os que possuem 

ensino médio completo (M=3,72, DP=1,20) ou superior (M=3,38, DP=1,17), veja a Tabela 10. 

 

Tabela 10 

Comparação das dimensões quanto ao grau de escolaridade 

Dimensão 
Ensino fundamental Ensino médio Ensino superior 

Estatística do teste 
Média DP Média DP Média DP 

1 4,31 A 1,02 3,82 B 1,11 3,63 B 1,19 F(2,269)= 4,150 ; Valor-p = 0,017* 

2 4,23 A 1,06 3,72 B 1,20 3,38 B 1,17 F(2,269)= 5,554 ; Valor-p = 0,004* 

3 5,13 B 0,73 5,26 A 0,67 4,95 B 0,79 F(2,269)= 4,067 ; Valor-p = 0,018* 

4 5,28 0,59 5,27 0,53 5,26 0,48 F(2,269)= 0,023 ; Valor-p = 0,977 

 

Admitindo que possa haver uma relação entre a escolaridade e a idade média dos 

participantes (M=38,7, DP=10,44), constata-se que a maioria das entrevistadas encontra-se em 

uma idade madura da vida adulta (Cater & McGoldirck, 1995). E que, por possuírem um menor 

grau de escolaridade, haveria uma percepção de que a sua atual formação, não seria suficiente 

para garantir o ingresso no mercado de trabalho, justificando assim, uma maior valoração do 

trabalho atual (Paulino & Bendassolli, 2018). Portanto, a concordância com questões como 

“Trabalho principalmente para sentir-me útil”, “Trabalho principalmente para ter prestígio na 

sociedade”, “Trabalho principalmente para manter minha mente ocupada” e “Trabalho 

principalmente para contribuir com a sociedade e meu país”, presentes na dimensão Finalidade 

e Propósito do Trabalho podem reafirmar o exposto anteriormente. 

Considerando o perfil feminino das participantes da pesquisa é importante destacar o 

incremento da participação das mulheres na população ativa a partir dos anos 2000, e, aliado a 

isso, o período de ampliação da escolarização, bem como as mudanças nos padrões de inserção 
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do trabalho remunerado (Biroli, 2018). Assim, se considerarmos o tempo médio que as 

profissionais ingressaram na atividade como cabeleireiras, de em até 19 anos (74,64%), dar-se, 

em alguns casos, exatamente esse período de expansão da escolaridade.  

Para os autores Lavinas, Cordilha e Cruz (2016) para mulheres que possuem apenas o 

ensino fundamental não há uma relativa melhora em diferenciais salariais, mesmo havendo um 

investimento em educação, este parece não oferecer um significativo retorno salarial para as 

mulheres, se comparado aos homens. Esta discrepância é ainda acentuada, se considerar as 

mulheres mais velhas. Na verdade, o que se mostra no cenário trazido por elas é um modesto 

incremento na inserção de mulheres no mercado de trabalho, o que eleva o número de 

demissões, favorecendo o ingresso delas em setores de trabalho mais precarizado, com baixa 

remuneração e altas cargas horárias de trabalho. Por esta razão, este fato pode impedir que as 

cabeleireiras percebam algumas situações de precarização que marcam a atividade, como é o 

caso das horas trabalhadas e dos altos índices de adoecimento por Lesões por Esforço 

Repetitivos – LER (Souza, 2011). 

 

5.3.3. Afirmação se o profissional possui outra atividade remunerada 

 

 A variável do questionário que investigava se as cabeleireiras possuíam outra atividade 

remunerada, relacionou-se, também, com o fator 2, de Finalidade e Propósito do Trabalho 

(t=2,089, p=0,038). De forma que, aquelas que possuíam outra atividade remunerada tiveram 

uma maior concordância com esse fator (M=4,01, DP=1,15), do que as profissionais que 

trabalham apenas como cabeleireiras (M=3,64, DP=3,64), como mostra a tabela 11. 
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Tabela 11 

Comparação das dimensões quanto à afirmação se possuem outra atividade remunerada 

Dimensão 
Sim Não 

Estatística do teste 
Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

1 3,90 1,05 3,83 1,15 t270 = 0,452 ; Valor-p = 0,652 

2 4,01 1,15 3,64 1,20 t270 = 2,089 ; Valor-p = 0,038* 

3 5,07 0,70 5,21 0,71 t270 = -1,272 ; Valor-p = 0,204 

4 5,23 0,46 5,28 0,54 t270 = -0,675 ; Valor-p = 0,500 

             *Valor - p < 0,05  

 O fator Finalidade e Propósito do Trabalho é o mesmo apresentado na seção anterior, 

ou seja, ele visa avaliar os motivos que levam as cabeleireiras a trabalharem na atividade, no 

entanto, essa dimensão relacionou-se de forma positiva com as profissionais que possuem 

alguma outra atividade remunerada. A partir do questionário aplicado, foi possível identificar 

que dentre as outras atividades remuneradas que as cabeleireiras desenvolviam, encontravam-

se as atividades de vendas de roupas e cosméticos. Muitas vezes estas atividades eram 

desenvolvidas no mesmo ambiente que trabalhavam como cabeleireiras. 

 É possível analisar este dado pelo viés da carreira portfólio, a qual o indivíduo pode 

diversificar as atividades profissionais que realiza, trabalhando em duas ou mais atividades 

diferentes, como é o caso de trabalhar como cabeleireira e como vendedora de cosméticos ou 

roupas. Assim, torna-se mais compreensível a maior concordância dentre os profissionais que 

possuem outras atividades remuneradas e o fator de Finalidade e Propósito no Trabalho. Assim, 

ao desenvolverem outras atividades remuneradas, as profissionais precisarão se organizar em 

termos de gestão do tempo para as atividades, e ainda pode vivenciar um sentimento de 

descrédito em relação à possibilidade de algum tipo de ascensão profissional, por isso apostam 

em outras atividades de complementação de renda (Borgen; Amundson & Reuter, 2004). 

 Ao longo das aplicações dos questionários era possível encontrar nos estabelecimentos 

vitrines com roupas, cosméticos, sapatos a mostra para que os clientes além de consumirem o 

serviço de beleza, pudessem comprar algum outro item, complementando assim a renda do 
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profissional. O ato de diversificar as atividades pode fazer referência a carreira portfólio, mas 

também ao perfil multifuncional que o atual mercado de trabalho cobra (Borgen; Amundson & 

Reuter, 2004). Desse modo, ora o profissional utiliza as suas habilidades técnicas como 

cabeleireira, ora apresenta as características do produto, utilizando a persuasão e negociação 

necessárias para as vendas dos itens. 

 Essa polivalência no desenvolvimento das atividades podem acarretar em situações de 

adoecimento e sofrimento pelas trabalhadoras que ainda inseridas no contexto de precarização, 

precisam desenvolver mais de uma atividade para receberem rendimentos que sejam alinhados 

as suas necessidades pessoais.  

 

5.3.4. Carga horária 

 

 Quando foram comparados os fatores e o número de horas trabalhadas pelas 

cabeleireiras, identificou-se que o fator 4, de Resultados do Trabalho, possuia um maior grau 

de concordância entre as profissionais que trabalhavam acima de 40 horas por semana 

(F=5,669, p=0,004). Pode ser sugerido que quanto mais elas trabalham, o reconhecimento e 

resultados no seu trabalho são relevantes (M=5,34, DP=0,46), haja vista as questões que 

compõem esse fator no instrumento, conferir a tabela 12. 

 

Tabela 12 

Comparação das dimensões quanto ao número de horas trabalhadas por semana 

Dimensão 
Até 20 horas 20 - 40 horas Acima de 40 horas 

Estatística do teste 
Média DP Média DP Média DP 

1 3,68 1,02 3,78 1,27 3,95 1,09 F(2,269)= 1,352 ; Valor-p = 0,261 

2 3,76 1,05 3,82 1,24 3,64 1,24 F(2,269)= 0,637 ; Valor-p = 0,530 

3 5,04 0,73 5,20 0,75 5,23 0,68 F(2,269)= 1,401 ; Valor-p = 0,248 

4 5,07  0,71 5,31  0,44 5,34 A 0,46 F(2,269)= 5,669 ; Valor-p = 0,004* 

                *Valor - p < 0,05  
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Trabalhar para obtenção de resultado e reconhecimento, e quanto mais se trabalha há 

uma maior possibilidade de maior valorização e visibilidade no trabalho. Esta é a lógica 

impregnada no mundo do trabalho, como também no caso das trabalhadoras por conta própria, 

que trabalham sem possuírem nenhum vínculo empregatício, destituídas de direito, proteções 

ou garantias trabalhistas (Krein, Gimenez & Santos, 2018). Tendo que gerir o seu negócio, a 

trabalhadora excede a sua jornada de trabalho de 40 a 44 horas semanais, alimentada pela lógica 

de que seus rendimentos possam aumentar, tanto quanto mais se trabalha, atendendo clientes 

em seus salões. 

Por mais que as cabeleireiras estimem a sua jornada de trabalho semanal, ela é 

flexibilizada, aumentada, diminuída até que os rendimentos recebidos sejam suficientes para 

garantirem a sobrevivência familiar. Um dos itens do questionário sócio ocupacional era a 

investigação dos dias de folga que as cabeleireiras tinham ao longo da semana. 21,3% marcaram 

domingo e segunda, 34,6% apenas segunda e 7,7% não possuem folga, isso mostra que, mesmo 

nos finais de semana, em dias que poderiam estar sendo utilizados para desfrutar da convivência 

familiar, as profissionais os utilizam como oportunidade de aumento dos seus rendimentos. 

Quando elas iam responder este item do questionário, era comum comentário do tipo; “enquanto 

tem cliente, o salão fica aberto”, além de diversos casos de desgastes físicos e emocionais junto 

aos seus familiares em dias de véspera das festas de fim de ano, pois estavam atendendo os 

clientes até altas horas da noite. Os seja, esta flexibilidade de horário de trabalho, nada mais é 

do que uma real precarização do trabalho (Alves & Tavares, 2006; Meszáros, 2006). 

Além dessa realidade, ainda há a relação de subordinação e servidão para a realização 

das suas atividades junto aos clientes, característica própria do setor de serviços (Nunes, 2011). 

Junto a isso, ainda é possível considerar a compreensão de trabalho emocional, ou seja, da 

cabeleireira é exigida uma habilidade de gestão das suas emoções e das dos outros, neste caso, 
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as do cliente, com a finalidade de obtenção de benefícios monetários. Assim, a cabeleireira deve 

controlar as suas emoções, desenvolvendo habilidades psicossociais, na tentativa de induzir no 

cliente, sentimentos positivos e de bem estar. Uma boa cabeleireira é aquela que é capaz de 

definir os aspectos técnicos do seu trabalho, por meio da interpretação adequada do que o cliente 

deseja de sua aparência e ser capaz de produzir sentimentos de bem estar e satisfação, a partir 

do trabalho realizado. Ver o seu cliente feliz, seria para estas trabalhadoras uma de suas 

principais satisfações (Arango, 2016). 
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Conclusão  

 

 O objetivo inicial desse trabalho era compreender os processos de significação do 

trabalho para as cabeleireiras que atuam em diversos bairros da cidade de Natal. Após concluir 

essa pesquisa, percebo que a realidade tratada nessa pesquisa não é apenas dessas profissionais, 

mas de boa parte das mulheres brasileiras que trabalham na informalidade e no trabalho por 

conta própria. A invisibilidade desse cenário também é reproduzido na escassez de produções 

científicas sobre esse tipo de trabalho, precarizado, vulnerável e desvalorizado e a sua relação 

com o trabalho da mulher. A psicologia carece de estudos que possam articular trabalho e 

gênero, com a utilização de constructos que são próprios dessa ciência. Esse trabalho 

juntamente com algumas outras iniciativas (Freitas, 2017, Oliveira, 2017, Bendassolli & 

Coelho-Lima, 2015; Sato, 2011) têm contribuído para a investigação de atividades não formais 

de trabalho e a sua relação com a teoria psicológica. 

 Dentre as produções nacionais e internacionais encontradas para a realização dessa 

pesquisa destacam-se estudos da sociologia, antropologia, ciência política, medicina e 

segurança do trabalho. E no âmbito internacional, o foco das publicações estavam na relação 

da atividade profissional com a presença de doenças ocupacionais, tipos de doenças 

respiratórias e cânceres desenvolvidos por essas profissionais a partir da exposição a produtos 

químicos, má postura e movimentos repetititvos. Não há no Brasil, nenhuma referência 

específica que discuta essa atividade sob uma perspectiva crítica, mas há um grande volume de 

produções de orientação para abertura de salões, materiais sobre atendimento e fidelização do 

cliente, tendências para os salões de beleza. 

 Uma fragilidade encontrada na pesquisa foi a não inclusão da categoria raça na 

articulação da feminização do trabalho, como propõem diversas autoras, feministas que 
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propõem que haja uma interseccionalidade para a compreensão do gênero sob a perspectiva da 

classe e raça. Quando a pesquisadora se deu conta dessa apropriação teórica a coleta já havia 

sido concluída, ficando essa imensa lacuna, para a produção científica de trabalhos que 

considerem a relação de trabalho informal, trabalho feminino, classe e raça. Esta fragilidade 

também pode se reverter em possibilidades de estudos futuros, que considerem não apenas a 

relação gênero, classe e raça, mas também as pessoas LGBTTQ que também encontram nessa 

atividade uma forma de inserção no mercado de trabalho (Medeiros et al, 2018). 

 Para as cabeleireiras a atividade se configura como uma fonte de renda e uma possível 

forma de lidar com o desemprego. No entanto, esse trabalho apresenta fragilidades em termos 

das condições e das relações de trabalho que são desenvolvidos. É um trabalho por conta própria 

que carrega em si, a lógica do empreendedorismo na medida em que, elas passam a ser 

responsável pelo sucesso ou não do seu negócio, fruto do mérito individual. Essa relação 

destitui os direitos sociais e trabalhistas adquiridos. Submetidas a essa lógica, acreditam que 

possuírem liberdade e autonomia para realizar o seu trabalho do seu modo e estarem na 

atividade porque os resultados que alcançam no trabalho, compuseram o núcleo central dos 

sentidos e significados atribuídos e compartilhados do trabalho. 

 Outra sugestão de estudos futuros é a utilização de métodos qualitativos para apreensão 

dos processos de significação do trabalho, uma vez que, a utilização de métodos quantitativos 

limitou a construção de sentidos a partir das afirmativas que eram disponibilizadas no 

instrumento. Embora a cada coleta uma série de outros dados eram coletados fruto de 

observações e diálogos com as trabalhadoras, esses não foram sistematizados e utilizados para 

a compreensão dos objetivos desse trabalho. Nesse sentido, recomenda-se que em estudos com 

esse propósito se utilizem abordagens mistas ou qualitativas para essa investigação, a partir da 

história de vida, por exemplo. 
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 Ao compreender como se dão os sentidos e significados construídos pelas cabeleireiras, 

relacionando as diversas transformações que o mundo do trabalho atravessa é também se 

disponibilizar a propor e pensar enquanto prática psicológica, um posicionamento, que seja ao 

lado das trabalhadoras e a partir disso produzir uma práxis psicológica que possa produzir 

reflexões e conscientizações para essas mulheres, visando a superação da exploração e da 

desvalorização do seu papel no cenário do trabalho. Isso é o que propõe a Psicologia do 

Trabalho: perceber as injustiças em nossa sociedade desigual, através do modo como a 

exploração do trabalho acontece no país, apontando as contradições existentes, bem como 

contribuindo para a melhoria das condições de trabalho e vida da população trabalhadora 

(Coutinho, Bernardo & Sato, 2017). 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  

QUESTIONÁRIO SOBRE O TRABALHO REALIZADO 

INSTRUÇÕES 

 
1. Para responder as questões abaixo, pense no seu trabalho atual. Trabalho atual é aquele no qual passa a maior 

parte de seu tempo e do qual extrai os principais rendimentos para sua própria sobrevivência. 
 

2. Para cada afirmação, marque a resposta que melhor representa sua opinião. Não existe res-posta certa ou 

errada, e você deve se esforçar para responder conforme o que realmente sente ou vivencia na sua realidade de 

trabalho. 
 

3. Você deverá dizer se discorda ou concorda de cada afirmação e então o quanto discorda ou concorda de cada 
afirmação. 

4. Você não será identificado de nenhuma maneira. 

5. Para responder, siga estes passos: 
 

a. Primeiro, leia atentamente cada questão. Depois, olhe para a primeira coluna à di-reita da questão. 
 

b. Suponhamos que você concorde com a afirmação/frase que acabou de ler. Então, você assinala 
“concorda”. Veja um exemplo.  

 
Você concorda ou discorda  

dessa afirmação?  
Discordo Concordo  

X  
c. Depois que você marcou que discorda ou concorda, diga o QUANTO você discorda ou concorda. 

Existem três opções, conforme mostrado na última coluna à direita. 
 
 

d. Se você discorda ou concorda POUCO (baixa força; tem pouco a ver com sua reali-dade), marque 

esta opção; se discorda ou concorda BASTANTE (média força, pois nem sempre a afirmação 

corresponde à sua realidade) assinale esta opção; e caso discorde ou concorde TOTALMENTE (forte 

intensidade, pois a afirmação representa totalmente sua realidade), faça uma marca nessa opção. 

Suponhamos que, no exem-plo anterior, onde você marcou concorda, você concorde só um POUCO. 

Então, veja como ficaria sua resposta (repare que as cores mudam de intensidade do 1 para o 3):   
Agora diga quanto você  
discorda ou concorda  

Pouco Bastante Totalmente  
1 2 3  
X 

 

6. Não deixe de responder nenhuma questão. Assim, leia atentamente e vá respondendo com calma a cada 
questão. 

 
→ Lembre-se que não basta dizer se discorda ou concorda. Sem dizer o quanto discorda ou concorda, 

infelizmente não poderemos usar sua resposta e o item será perdido. 



       Você concorda ou dis-  Agora diga o QUANTO você dis- 

    

QUESTÃO 

 corda dessa afirmação?   corda ou concorda 

           

Pouco 

  

Bastante 

 

Totalmente                 

       Discordo Concordo  1   2   3  

1  Trabalho principalmente para realizar meus sonhos e de-                

   sejos pessoais                

 2   Sinto-me motivado enquanto estou realizando meu traba-                 

    lho                 

3  Graças às pessoas com quem interajo no meu trabalho,                

   não me sinto sozinho(a) enquanto o realizo                

 4   Preciso realizar tarefas no meu trabalho que exigem muito                 

    esforço da minha parte                 

5  Organizo meu dia de trabalho dividindo as tarefas entre as                

   mais urgentes e as rotineiras                

 6   Ao final de cada dia de trabalho contribuo para a realização                 

    de algo importante e útil para a vida de outras pessoas                 

7  Sinto que faço parte de um conjunto de pessoas que bus-                

   cam os mesmos objetivos ao trabalhar                

 8   Trabalho principalmente por causa do dinheiro que ele me                 

    proporciona                 

9  Tenho ânimo para planejar e realizar o meu trabalho                

 10   Os amigos que tenho no trabalho são o principal motivo                 

    para eu continuar trabalhando                 

11  Sinto-me desgastado(a) quando termino minhas tarefas no                

   final do dia                

 12   Existe uma clara divisão entre quem dá as ordens e quem                 

    obedece no meu trabalho                 

13  Os resultados de meu trabalho estão melhorando a cada                

   dia                

 14   Percebo que há união entre as pessoas que atuam no                 

    mesmo ramo de trabalho que eu para defender nossos in-                 

    teresses comuns                 

15  Trabalho principalmente para ter prestígio na sociedade                

 16   Na realização de meu trabalho, estou sempre tão concen-                 

    trado(a) que nem percebo o tempo passar                 

17  Na realização do meu trabalho, eu consigo desenvolver                

   bons relacionamentos com as pessoas                

 18   Não ter de dar satisfação a ninguém é algo que considero                 

    importante no meu trabalho                 

19  Em geral, realizo as minhas tarefas do mesmo modo, sem                

   mudanças repentinas                

 20   Meu trabalho é reconhecido pelas outras pessoas                 

21  Aprendi a realizar meu trabalho com outras pessoas que                

   atuavam no mesmo tipo de trabalho que tenho hoje                

 22   Trabalho principalmente para me realizar pessoalmente                 

23  Meu trabalho é a coisa mais importante da minha vida                

 24   O apoio de meus colegas me permite realizar meu trabalho                 

    com qualidade                 

25  A possibilidade de realizar meu trabalho do meu jeito é                

   algo que considero importante                

 26   Já tenho uma ideia clara de como devo proceder antes de                 

    começar a realizar minhas tarefas no início de cada dia                 

27  Consigo superar os desafios diários para que meu trabalho                

   alcance seu propósito                

 28   As pessoas que atuam no meu ramo de atividade têm al-                 

    gumas “manias” que fazem elas serem diferentes das pes-                 

    soas atuando em outros tipos de atividades                 

29  Trabalho principalmente para me desenvolver como pes-                

   soa                



       Você concorda ou dis-  Agora diga o QUANTO você dis- 

    

QUESTÃO (continuidade...) 

 corda dessa afirmação?   corda ou concorda 

           

Pouco 

  

Bastante 

 

Totalmente                 

       Discordo Concordo  1   2   3  

 30   Meu trabalho é tão importante para mim que outras par-                 

    tes da minha vida ficam em segundo lugar                 

31  Consigo realizar bem meu trabalho porque trabalhamos                

   unidos em grupo                

 32   Considero importante a liberdade que tenho para executar                 

    meu trabalho do jeito que eu quiser                 

33  Para realizar o meu trabalho dependo da minha capaci-                

   dade física                

 34   Por meio do meu trabalho consigo transformar as coisas                 

    para melhor                 

35  Meu trabalho me permite contribuir com o crescimento do                

   meu ramo de atividades em minha cidade e país                

 36   Trabalho principalmente para manter minha mente ocu-                 

    pada                 

37  Abro mão de outros aspectos da minha vida em nome do                

   trabalho                

 38   Na realização de meu trabalho é importante que eu tenha                 

    regras bem claras                 

39  Trabalho principalmente para sentir-me útil                

 40   Meu trabalho é responsável pelos sentimentos positivos                 

    que tenho na vida                 

41  É fácil perceber quando estou realizando minhas tarefas de                

   forma errada                

 42   Trabalho na atividade em que estou hoje por não ter outra                 

    opção                 

43  Trabalho principalmente para contribuir com a sociedade                

   e meu país                

 44   Preciso de instrumentos tecnológicos para realizar o meu                 

    trabalho                 

45  Consigo superar os desafios diários que enfrento no meu                

   trabalho para fazer as coisas acontecerem                

 46   Trabalho principalmente para sustentar e dar conforto ma-                 

    terial à minha família                 

47  Realizar meu trabalho é o que mais me dá prazer na vida                

 48   A realização do meu trabalho exige conhecimentos escola-                 

    res                 

49  Trabalho principalmente para ajudar amigos e pessoas ao                

   meu redor                

 50   Dependo do trabalho de outras pessoas para alcançar os                 

    meus objetivos                 

51  A cada dia sei com clareza quais metas devo alcançar no                

   meu trabalho                 
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Apêndice A 

 

 
Questionário Socio-Profissional 

 

1. Idade    
2. Estado Civil 

( ) Solteiro ( ) Casado/União estável 
( ) Viúvo  ( ) Divorciado 
Outro:    

 

3. Número de filhos 

( ) Nenhum ( ) Um 
( ) Dois (  ) Três 
( ) Quatro ou mais 

 

4. Escolaridade 

( ) Ensino fundamental (1ª a 8ª série) 
( ) Ensino médio (1º a 3º ano) 
( ) Ensino superior 
( ) Pós-graduação 

 

5. Possui curso na área? 

Sim (   ) Não ( ) 
 

6. Tem outra atividade remunerada? 
( ) Sim 
( ) Não 
Se sim, qual?    

 

7. Renda mensal como Cabeleireiro (em 
salários mínimos) 

( ) Menor que 1 salário mínimo 
( ) De 1 a 2 salários mínimos 
( ) De 3 a 4 salários mínimos 
( ) De 4 a 10 salários mínimos 
( ) De 10 a 20 salários mínimos 
( ) Mais de 20 salários mínimos 

 

8. Você considera a atividade de 
cabeleireiro um trabalho para você? 

( ) Sim 
( ) Não 

 

9. Há quanto tempo se dedica a esta 
atividade?    

 
10. Quantas horas você dedica por semana 

como cabeleireiro? 

Inclua em sua resposta o tempo gasto com outras 
atividades além do salão (comprar produtos, fazer 
cursos, divulgação, etc.) 
( ) De 1 a 5 horas semanais 
( ) De 5 a 10 horas semanais 
(   ) De 10 a 20 horas semanais 
(   ) De 20 a 30 horas semanais 
(   ) De 30 a 40 horas semanais 
( ) Mais de 40 horas semanais 

11. Quais destas atividades você realiza durante sua 
atividade? 

( ) Corte 
( ) Escova 
( ) Química 
(  ) Manicure (   
) Pedicure ( ) 
Estética 
( ) Mega Hair 
( ) compra de equipamentos e materiais 
( ) Pagamento das contas do salão 
( ) Diálogo com funcionários 
( ) Captação de clientes 
Outro:    

 

12. Ordene de 1 a 7 os fatores que te fazem trabalhar 
como cabeleireiro, sendo 1 o fator mais importante e 
7 o menos importante. 

( ) Fonte de renda 
( ) Flexibilidade de horário 
( ) Realização profissional 
( ) Possibilidade de comprar produtos para uso pessoal 
com desconto 
( ) Realização PESSOAL 

 

13. Onde trabalha como cabeleireiro? 

Casa 
Salão próprio 
Salão alugado 
Prestador de serviços em salão 
Na casa do cliente 
Salão de beleza 
Outro:    

 

14. Como entrou no ramo de cabeleireiro? 

( ) Indicação de amigos 
( ) Curso na área 
( ) Salão de beleza anterior 
( ) Anúncios em meio de comunicação 
( ) Experiência em casa 
( ) Aprendeu com parente/amigo 
Outro:    

 

15. Qual o dia de sua folga?    
 

16. Já sentiu alguma dor relacionada ao trabalho? 
Sim (   ) Não ( ) 
Onde:    

 

17. Há quanto tempo resolvei abrir seu salão 
próprio?   

Por que? 
 

 

 
18. LOCAL DO SALÃO:    

 
19. SEXO: M (   )   F (  ) 

 



APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 
 Este é um convite para você participar da pesquisa: O Processo de Significação do Trabalho para 

cabeleireiras em Natal/ RN, que tem como pesquisadora responsável Andressa Caroline de Lara Menezes de 

Medeiros. A pesquisa pretende compreender o processo de significação envolvido na relação das trabalhadoras 

com sua atividade de cabeleireiras, buscando contextualizar essa atividade, suas características e implicações 

pessoais. O motivo que nos leva a fazer este estudo é a escassez de estudos sobre o processo de significação no 

trabalho em categorias do trabalho informal, sobretudo a de cabeleireiras. 

 Caso você decida participar, você deverá responder um questionário sócio demográfico, com informações 

sobre características como renda e composição familiar, idade, escolaridade, elementos sobre sua atividade de 

trabalho. Durante a realização dos questionários, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

 Pode acontecer um desconforto durante os procedimentos entrevista que será 

minimizado pela possibilidade do participante demandar atendimento psicológico sob a modalidade de plantão. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência gratuita 

que será prestada pelo Serviço de Psicologia Aplicada – UFRN. 

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Andressa Caroline de 

Lara Menezes de Medeiros, no telefone (84) 99183-4425. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você. Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses 

dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 5 

anos. Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo pesquisador e 

reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 

o pesquisador responsável. 

 

 
__________________ 

(rubrica do Participante/Responsável legal) 

 

___________________ 

(rubrica do Pesquisador) 

 
 
 
Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, 

além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus 

direitos, concordo em participar da pesquisa “O Processo de Significação do Trabalho para cabeleireiras em 

Natal/RN”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações 

científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

Natal, ___ de _______________ de _________. 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 


