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RESUMO 

O propósito deste trabalho é compreender os dilemas identitários e a construção da identidade labo-

ral, por meio da socialização profissional no mundo do trabalho em serviços. Para tal, busco inves-

tigar o comércio de roupas femininas da cidade de Rio Bonito, região metropolitana do Estado do 

Rio de Janeiro, e suas dinâmicas internas. Para a elucidação dessas questões, busco principalmente 

na sociologia compreensiva weberiana, no Interacionismo Simbólico e na fenomenologia das socia-

lizações identitárias de Claude Dubar, o percurso sociológico desse conceito e as principais atuali-

zações teóricas sobre o assunto. É nas pesquisas de Clara Santos e Jordão Horda Nunes que essa 

questão se insere de modo mais concreto e imerso na sociologia do trabalho. Este artigo teve como 

suporte metodológico a utilização de entrevistas semiestruturadas aliada à coleta de dados estatíst i-

cos de pesquisas precedentes e dados quantitativos de bases governamentais. 

 
 
Palavras-chave: Identidade, Identidade profissional, interação social, setor de serviços.  



11 

ABSTRACT 

This paper aims to comprehend the identity dilemmas and the construction of labor 

identity, through professional socialization inside the service sector. In order to do it, I investigate 

the female clothing trade, at the city of Rio Bonito, metropolitan region of Rio de Janeiro State, as 

well as their inner dynamics. For elucidating these questions, I utilize mainly the comprehensive 

sociology of Max Weber, the Symbolic Interactionism theories, and the phenomenology of identity 

socialization of Claude Dubar. I reconstruct the paths of the sociological elaboration of this concept 

and the main theoretical updates on the subject. These questions insert concretely in Clara Santos 

and Jordão Horda Nunes researches and more immersive in sociology of work. This paper had as 

methodological support the use of semi structured interviews allied with data gathering of previous 

researches and quantitative data of Brazilian government agencies.   

 
Keywords: Identity, Professional identity, social interaction, service section.   
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo monográfico busca compreender as transformações ocorridas no contexto 

ocidental pós-moderno, circunscritas no mundo do trabalho em serviços, para entender de que modo 

tais transformações incidem diretamente sobre a construção da identidade pessoal de um indivíduo. 

Tal mundo, extremamente marcado pelas relações de trabalho mergulhadas no sistema do capital, 

com suas devidas mudanças e flexibilizações ao longo da História, principalmente a partir do séc ulo 

XVIII em diante, não poderia deixar de afetar de maneira direta uma das peças principais nesse jogo 

de poder relacional: o indivíduo trabalhador. Deste modo, adotaremos o termo ‘identidade laboral’ 

para nomear o processo descrito, pois tal identidade decorre de uma construção produzida no exer-

cício laboral, bem como as mudanças ocorridas na apresentação de si decorrem da função que se 

ocupa, sendo comumente, por exemplo, uma das primeiras atribuições que se faz a um indivíduo ao 

apresentar-se a outrem. 

Primeiramente eu percorro brevemente sobre a construção social dessa noção de individua-

lidade, de pertencimento privado, o qual se difere dos demais. Ademais, faz-se extremamente opor-

tuno analisar de que modo essa identidade se constrói em função de seu trabalho, mas incide forte-

mente sobre suas demais esferas e papéis sociais, e se torna até constituinte de si, presente no modo 

de falar, vestir, se portar e se apresentar. 

Max Weber (2002) demonstra em suas exposições teóricas sobre a sociologia compreensiva 

o processo de construção das relações sociais fundamentalmente constituídas, segundo ele, por 

ações sociais. Tais relações formam a teia de interdependência que liga o indivíduo ao mundo social 

através de construções simbólicas, superando assim a dicotomia indivíduo X sociedade, exaustiva-

mente debatida nas discussões sociológicas recentes , dentre eles, Anthony Giddens e Pierre Bour-

dieu. 

Supera-se, portanto, a ideia de que os elementos da vida social, como as construções sociais, 

relações e instituições não se dão de maneira estática, atemporal e ahistórica, mas sim circunscritas 

em determinado contexto espaço-temporal, levando em consideração as construções sociais, simbó-

licas e de significado dos indivíduos que as permeiam. A noção de identidade não sofre processo 

diferenciado. 

Claude Dubar (2005) nos oferece fortes subsídios para pensar tal processo de construção no 

âmbito laboral, partindo de uma reflexão sobre uma crise dessas identidades. Afastando -se da pers-

pectiva essencialista e aproximando-se da nominalista, o autor descreve um período marcado pelo 
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desequilíbrio ocorrido no contexto social e econômico no qual os indivíduos vivem e suas rupturas 

consequentes. 

Richard Sennett (2012) constrói sua tese sobre a emergência do mundo moderno e suas tur-

bulentas transformações com o advento do modo capitalista de produção, as ideias de público e pr i-

vado (que podemos entender aqui como objetivo e subjetivo), bem como as nuances decorrentes 

delas, e assim diferencia através de histórias pessoais em diferentes gerações as relações de trabalho 

e os ideais valorizados em cada contexto sobre o que significa ser bem sucedido, bem como quest i-

onar as ideias e suas valorações como positivas ou não sobre estabilidade na carreira ou estabilidade 

nas funções desempenhadas ao longo dos anos. A ideia de construção de uma identidade laboral se 

insere de maneira muito adequada nestas teorizações. 

Clara Santos (2005) teoriza de maneira mais atual sobre essa construção identitária no âmbi-

to laboral, tratando propriamente do caráter social e historicamente produzido dessa construção. 

Jordão Horda Nunes (2013) apresenta o tema de maneira mais pragmática, realizando uma pesquisa 

sobre os relatos de serventes de limpeza e seus dilemas identitários nesse mundo dos serviços. 

Inserido nesse mundo do trabalho em serviços, as vendedoras de roupas se encontram, de 

maneira mais significativa, na discussão central sobre tais transformações, tendo em vista a reflexão 

sobre a construção de uma imagem para si e para os outros, a sociedade de consumo e as relações 

econômicas de trabalho que incidem sobre elas e as colocam em posições específicas nessas rela-

ções sociais. Cabe também investigar o significado que o termo “vendedoras de chão de loja” traz a 

essas vivências e as produções de significado construídas por elas a partir disso. 

Não ao acaso, tais vendedoras atuam no ramo de vestuário, que se mostra como uma das fer-

ramentas principais de construção identitária, no que se refere à demarcação social de acordo com 

gênero, raça, classe social e os demais signos de pertença a um grupo ou modo de vida, e, por con-

seguinte, de diferenciação dos demais. Outro elemento que pode afetar fortemente essa construção 

sobre o sentimento de pertença é a gratificação salarial por comissões, que parece gerar certos te n-

sionamentos nos ambientes de trabalho, podendo gerar segregações, afastamentos e uma forte rup-

tura no sentimento de pertença gerado por essa construção de identidade. 

A figura do balcão no interior das lojas também é interessante ao se referir a uma represe n-

tação simbólica dos lugares hierárquicos dentro do sistema de trabalho, concernente à função de-

sempenhada por cada um, como pares de oposição: o que define um indivíduo como trabalhador 

nessa relação é a definição do outro como cliente/consumidor de determinado produto que leva con-

sigo o trabalho em serviço imprimido naquele produto ou mercadoria. Essa relação muitas vezes se 
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torna fluída e desapercebida nas correntes das relações cotidianas, talvez pela rotinização dessas 

relações e pela forte presença do imediatismo constituinte das mesmas. 

Na maioria das vezes, não se apercebe o quanto a simples figura de um balcão está impregnada de 

relações comerciais e trabalhistas, bem como a compra de um produto, o qual precisou passar por 

um atendimento e pela prestação de serviços até chegar a seu destino final de consumo. 

Adotando, portanto, a perspectiva weberiana da sociologia compreensiva, podemos analisar 

sob outro prisma as ações destas trabalhadoras, se encaixando precisamente no conceito de ação 

social, aquela que tem em vista outro indivíduo. A todo o momento, o trabalho em serviços exige 

que se faça e que se produza tendo em vista, como fim, o outro, mas não qualquer outro, e sim o 

outro que pode pagar. É possível perceber assim, a diferenciação de comportamento e as ações dire-

cionadas aos diferentes tipos de clientes ou clientes em potencial. 

A metodologia que mais se adaptou a esta investigação foi a mescla entre método quantitat i-

vo e qualitativo. O método quantitativo através de pesquisa estatística foi útil para demonstrar em 

números a proeminência deste setor econômico na cidade em questão, tanto em quantidade de lojas 

ao longo da cidade, quanto ao retorno financeiro às receitas municipais. Bem como a porcentagem 

sobre o perfil (gênero, a classe e raça) dessas trabalhadoras, justificando assim a escolha do campo. 

Já a pesquisa qualitativa se debruçou em buscar com mais profundidade as minúcias desse processo 

de construção identitário, através de entrevistas semiestruturadas com as trabalhadoras e ex-

vendedoras. 
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2 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE COMO PROCESSO 

SOCIAL 

Quando se pensa no conceito de identidade, vem à mente algo não muito bem definido, com 

pouca delimitação teórico-intelectual, ou ainda, um conceito generalizante e facilmente aplicável às 

mais diversas categorias semânticas, mas que “está ressurgindo tanto no vocabulário das ciências 

sociais como na linguagem corrente” (DUBAR, 1997, p. XV). Para começar a situá -lo no propósito 

deste trabalho, é necessário incorporá-lo na tradição sociológica clássica. 

2.1. O PROCESSO IDENTITÁRIO INSCRITO NAS RELAÇÕES SOCIAIS 

A sociologia compreensiva de Max Weber (1921) propõe conceitos sobre, principalmente, 

sua unidade básica de análise: a ação, ou melhor, a ação social. O propósito desta corrente socioló-

gica é buscar os sentidos das ações sociais na trama das relações da vida social. Este propósito está 

definido nas palavras do autor: 

O termo sociologia está aberto a muitas interpretações diferentes. No contexto usado 

aqui significará aquela ciência que tem como meta a compreensão interpretativa da 

ação social de maneira a obter uma explicação de suas causas, de seu curso e de seus 

efeitos. (WEBER, 1921, p.11) 

A sociologia compreensiva constrói uma camada de conceitos em suas elaborações. Dubar 

constitui uma leitura muito própria de Weber na busca de uma leitura sobre sua concepção do soci-

al. Sua principal percepção é de que, segundo Weber, “quanto à própria definição do social como 

atividade humana dotada de um sentido subjetivo” (DUBAR, 1991, p.107) e “que se refere ao co m-

portamento do outro pelo qual orienta seu desenvolvimento.” (WEBER 1921, p.4, apud DUBAR, 

2008, p.107)1.  O termo ação é um dos conceitos chaves para a formulação metodológica da socio-

logia weberiana, portanto, faz-se necessário defini-la: Ação é todo comportamento, movimento ou 

transformação que é desencadeado por um motivo, ou seja, todo tipo de produção orientada por um 

motivo. Segundo Weber, o objeto da sociologia não são as sociedades ou grupos sociais, e sim suas 

respectivas ações sociais. Pode-se estudar as ações de grandes grupos como classes, como elas 

agem e não como são, e num determinado espaço observável, não a todo o momento. Como a ação 

é motivada, logo, compreender uma ação significa conectá -la a um motivo, o que Weber chama de 

sentido, o qual é subjetivamente intentado. 

                                                 
1 WEBER, Max. L’Ethique Protestante et l’espirit  du capitalis me. Paris,Plon, 1964. (A Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo. São Paulo, Companhia das Letras, 2004.) 
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É possível entender um fenômeno de forma estática (inércia, conceito do campo da Física) 

ou dinâmica (a partir de seu sentido) cientificamente, se for possível entender o seu funcionamento. 

Por exemplo, “os burgueses (categoria de agentes) tenderão a maximizar (ação com um motivo es-

pecífico) o seu lucro”. Configura-se neste caso um tipo ideal de comportamento esperado na condu-

ta deste grupo. 

O tipo ideal é um tipo puro construído conceitualmente pelo pesquisador, investigado dire-

tamente por um agente ou por um grupo de agentes, possui um sentido médio de comportamento, 

ou seja, são construções abstratas modelando abstratamente no âmbito individual ou em grupos 

concretos. Em todos os casos, trata-se de entender os motivos de ações que aconteceram de fato, e 

não que deveriam acontecer, a divisão do ser e do dever ser, englobados nas ciências empíricas da 

razão (História, Sociologia...) e nas ciências dogmáticas (Jurisdição, Estética...). 

Primeiro existe a conduta real de um ator específico em uma dada situação histórica 

ou a aproximação grosseira baseada numa dada quantidade de casos, envolvendo 

muitos atores; e, em segundo lugar, há o tipo ideal conceitual de sentido subjetivo, 

atribuído a um ator hipotético, num dado tipo de conduta. Em nenhum dos dois ca-

sos pode ser usado como um sentido objetivamente válido, ou um sentido verdade i-

ro, estabelecido metafisicamente. Reside aqui a d istinção entre as ciências empíricas 

da ação, como a Sociolog ia e a História e as disciplinas ortodoxas, ta is como a Ju-

risprudência, a Lógica, a  Ética ou a Estética, cujo p ropósito é determinar o significa-

do “verdadeiro” e “válido” dos objetos de sua análise. (WEBER, 1921 p.11) 

É possível ainda identificar dois tipos de compreensão: a atual, capaz de entender o que se 

passa apenas durante a ação, ou seja, entende-se apenas o seu desenrolar. Já na compreensão moti-

vacional é capaz de se entender a finalidade de uma ação. 

Dada essa junção, somente assim é possível constituir a compreensão da ação, sem essas d u-

as partes, não há como compreender uma ação em sua totalidade, no sentido weberiano. Nisso esta-

belece-se a distinção entre ação racional e ação irracional: a primeira sendo executada ao se ente n-

der o desenrolar da ação, conectada ao sentido. E a segunda é resultante de um processo mecânico. 

Possui causa, mas não motivo. A ação humana é resultante da combinação de três elementos, tais 

como: ocasião, resultado e estímulo. 

Os agentes são orientados pelos aspectos que organizam suas ações. A compreensão é a 

apreensão interpretativa do sentido, pois o significado dificilmente ou até nunca é totalmente real, e 

sim, produto da percepção de quem interpreta, pois não é possível dar conta da complexidade das 

ações/ relações sociais. Se a ação é seguida sempre de um motivo, elemento no qual se não houver 

torna-se apenas uma reação mecânica, a ação social é seguida de um motivo social; o indivíduo age 
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socialmente quando age sobre a ação de outro individuo, tem o outro como motivo da ação. É um 

conjunto de expectativas que demandam ações, um em relação ao(s) outro(s). A relação social, nes-

se sentido, é, portanto, o conjunto de ações sociais, um conjunto de agentes agindo, reagindo e in-

terpretando ações, um em relação ao outro. 

Em suma, a causa não sofre mediação subjetiva do agente, é apenas mecânica, ao contrário 

do motivo, e o significado é o que os agentes atribuem às ações de outros agentes/ receptores ao 

mesmo tempo. A perspectiva de análise da sociedade, que tenta pensar a sociologia como conjunto 

de perspectivas, e não como um conjunto de escolas ou sucessão de cronologias. Neste caso é a 

individualista, pois pensa as unidades sociais a partir da interação dos indivíduos, o qual podemos 

observar as ações a partir da metodologia weberiana, que proporciona esse processo inteligível. 

Max Weber escreve “Conceitos Sociológicos Fundamentais” (1921) em um estágio que po-

demos classificar como de maturidade, sistematizando os aspectos de seus investimentos científ i-

cos. Sua obra atua como uma introdução, uma espécie de gramática básica, que auxilia no pensa-

mento sociológico, e como fazê-lo de forma sistemática e rigorosa, oferecendo mecanismos de con-

trole enquanto se pensa sociologicamente. Essas diferenciações levam à discussão de modo mais 

geral, no campo epistemológico: a distinção ciências do espírito X ciências da natureza, muito vi-

gente no século XIX. Essa discussão leva a um campo mais abrangente a diferenciação entre motivo 

e causa, sendo o motivo subjetivo, conceito chave no desenvolvimento das ciências do espírito (que 

lidam com os fenômenos propriamente humanos, e a dinâmica se organiza a partir dos subjetivos 

humanos), que é atribuído ao comportamento dinâmico e resultante da passagem pela consciência 

do agente, enquanto a causa é objetiva, mecânica, objeto de estudo das ciências da natureza e fruto 

do processo natural que não passa pela consciência do agente. 

Por exemplo, o processo que ocorre no organismo de uma pessoa vítima de um infarto é p u-

ramente mecânico, mas a ação de pedir socorro é motivada, portanto, uma ação no sentido weberia-

no. Não existe sociologia compreensiva dos processos mecânicos. Este tipo de delimitação oferece 

um controle específico, oferece precisão, ao analisar apenas comportamentos com sentido. A pe r-

cepção provoca motivos gerando ações, enquanto a causa provoca reações mecânicas, sem qualquer 

tipo de mediação. No espírito, a mediação é operada pela subjetividade, atuando na percepção do 

mundo e na finalidade das ações do próprio agente e de outros. 

De modo geral, as ciências estudam os processos dinâmicos (e atribui questões como: “O 

que é?/ O que se passa?”). A sociologia compreensiva atribui primeiramente às ações. Outra pergun-
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ta propriamente cientifica que é feita na análise desses fenômenos é: “Por que se passa assim?”. A 

explicação da natureza compreende apenas o externo, já a compreensão pelo espírito está para além 

do externo, do interno. Tudo nas ações humanas estão mediadas pelas categorias de percepção. As-

sim, as ações se configuram como um comportamento motivado advindo das categorias de percep-

ção. Perguntar o motivo de tal agente agir de determinada forma é ingênuo porque supõe que o 

agente tem completo controle sobre suas ações. Extrai-se de Weber o individualismo metodológico: 

o sujeito das ações é sempre individual, nunca instituições. 

A análise da socialização para Weber não pode se dissociar da questão das “formas da ativi-

dade humana e principalmente dos modos de orientação de um comportamento individual em rela-

ção aos de outrem”. (DUBAR, 1991, p. 107). 

[...] Ele (Weber) opõe duas formas gerais de orientação de comportamento dos indi-

víduos em relação ao de outrem: a que ele denomina ação comunitária ou processo 

de entrada em comunidade (Vergemeinschaftung), que traduzimos por "socialização  

comunitária", e  a que ele denomina ação societária ou "processo de entrada em soci-

edade" (Vergesellschaftung), que traduziremos por "socialização societária" (DU-

BAR, 1991, p. 108 grifo meu). 

 

Essa diferenciação se concentra no modo de orientação dessas ações: a primeira se ancora 

em expectativas de comportamentos que têm como base, a partir do respeito pelos valores partilha-

dos, conseguidos através dos costumes tradicionais, enquanto que a segunda tem pressupostos base-

ados em regras que foram estabelecidas em eixos racionais visando à finalidade daquela ação (DU-

BAR, 2005, p. 108). Embora sejam distintas em muitos momentos, a ação comunitária e a ação so-

cietária se confundem no processo de constituição das relações sociais, pois, “para Weber trata -se 

de tipos ideais, produtos de pontos de vista específicos e. não contraditórios sobre o real [...] a gran-

de maioria das relações sociais tem em parte o caráter de uma socialização comunitária e em parte o 

de uma socialização societária" (WEBER 1921, p. 42 apud DUBAR, 2005, p. 111). 

Para os fins deste trabalho, que consiste na delimitação do processo constitutivo da identida-

de, é necessário observar duas principais correntes da sociologia compreensiva weberiana, conceb i-

da como uma dualidade, na “construção de formas sociais significativas mas diferenciadas” (DU-

BAR, 2005, p.107). Portanto, assim, Weber confere importância destacável ao processo de interação 

na própria definição do social ao se recusar em considerar a sociedade como uma “totalidade unif i-

cada e funcional” (DUBAR, 2005, pp.107). 

 

A socialização "de classe", que é, para M. Weber, um processo voluntário que 

implica entrar em (inter)ação na esfera do trabalho para defender seus interes-
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ses econômicos, não elimina - sem, no entanto, necessariamente reforçá -la - a 

socialização "estamental", que continua sendo amplamente imposta aos indiví-

duos por seu entorno e se desloca na esfera "cultural". [...] Desse modo, é pos-

sível analisar o processo de racionalização ou de modernização como um pro-

cesso complexo  e aberto que repousa sobre combinações múltip las entre as du-

as formas opostas de socialização - "societária" e "comunitária" - e sobre uma 

articulação não funcional entre as três esferas constituídas pela lógica das at i-

vidades de trabalho ("econômica"), pela lógica das representações simbólicas 

("culturais") e pela lógica das estruturas de organização e de poder ("política"). 

[...] Longe de levar a um tipo de individualidade única e estereotipada, o mo-

vimento das sociedades modernas conduziria antes a uma grande d iferenciação 

das identidades de acordo com todas as combinações possíveis entre lógicas de 

atividade, formas de poder e níveis culturais. (DUBAR,2005, pp. 113-114) 

 

 
 

2.2 A IDENTIDADE PÓS-MODERNA NA TEORIA SOCIOLÓGICA 

A construção de uma identidade (ou, nas palavras do autor, formas identitárias) não foge a 

esse processo descrito por Weber. De outro modo, a construção de formas identitárias se insere co-

mo ação social e para, além disso, como construção social, através de processos como interação, 

internalização e, principalmente, socialização (que agrega mais ênfase na tese de Dubar e está in-

trínseca e simultaneamente associada ao processo de construção identitária), que serão abordados 

com mais profundidade no decorrer deste trabalho. Claude Dubar (2005) situa esse processo histor i-

camente, perpassando autores da filosofia, sobre a percepção de si como indivíduo e a diferenciação 

com o Outro. 

Dubar privilegia a organização cronológica nas análises sobre a socialização, apontando as 

discussões entre Jean Piaget e Émile Durkheim como a primeira a definir a “oposição entre "indivi-

dualismo" e "holismo" (e, consequentemente, entre psicologia genética e sociologia positiva) na 

abordagem das ciências sociais” (DUBAR, 2005). E, no contexto francês, essa concepção de socia-

lização era voltada às crianças, como uma “maneira de analisar o acesso "biográfico" dos seres hu-

manos à qualidade de seres sociais, de seu nascimento à idade adulta”. (BERGER E LUCKMAN, 

1973): 

Durante muito tempo, a noção de socialização, na França, permaneceu ancorada na 

questão dos processos e mecanismos de "socialização da criança", ou seja, das ma-

neiras de analisar o acesso "biográfico" dos seres humanos à qualidade de seres so-

ciais, de seu nascimento à idade adulta. Se Piaget crit ica Durkheim por supervalori-

zar a coerção e subestimar a cooperação, é porque o fundador da sociologia francesa 

permanecia prisioneiro de uma concepção "holista" do social, que Piaget recusa em 

nome de uma concepção "relacionista" das sociedades modernas, fundamentada 

principalmente na observação das atividades infantis. A socialização já não pode, 

segundo Piaget, ser pensada e analisada como uma inculcação, pelas instituições, de 

"maneiras de fazer, de sentir e  de pensar" a seres passivos e egoístas. As atividades e 
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as interações que ela implica constituem, segundo ele, um vetor primordial da socia-

lização das crianças. (DUBAR, 2005, p. XIV) 

Logo após o autor situa a socialização como aprendizagem de uma cultura através das pro-

duções etnográficas de antropólogos como Margareth Mead e Ruth Benedict a partir da década de 

1930. Esses estudos colocaram em xeque a ideia de que era possível defender uma teoria geral da 

socialização das crianças. A partir de estudos de ritos de iniciação e maneiras diversas de socializa-

ção, bem como diferentes atores da mesma (como é o caso dos maridos secundários nas Ilhas Mar-

quesas), os estudos concluem que “não há nenhuma lei geral que reja a educação das crianças nas 

sociedades tradicionais” (DUBAR, 2005, p. XV).   

Dubar também coloca a abordagem funcionalista em contraste com a weberiana, que pavi-

mentou o caminho para a construção das abordagens do Interacionismo Simbólico, aprofundando a 

discussão no âmbito da construção da identidade profissional no mundo do trabalho. É sabido que 

as teorizações parsonianas foram superadas pelas teorias estruturalistas a partir da década de 60 e 

70, por não dar conta de interpretar os movimentos sociais que se espraiam para os âmbitos político 

e econômico, principalmente na parte ocidental no globo (DUBAR, 2005). 

Será ao longo dos anos 1980 que novas correntes, nas cidas geralmente nos 

Estados Unidos ou na Grã -Bretanha durante o período precedente, promo-

verão novos conceitos e novas concepções da socialização, resumidos por 

mim na expressão "construção social da realidade". Em particular, a redes-

coberta de Max Weber e de sua posteridade fenomenológica (Schultz), e  

também de Georg Símmel e de sua posteridade interacionista (Mead), vai  

fecundar a abordagem construtivista de Peter Berger e Thomas Luckmann, 

The Social Construction of Realíty [A construção social da realidade] 

(1966). É a part ir dessa obra que a distinção entre "socialização primária" e  

"socialização secundária" permitirá que o conceito se emancipe do campo 

escolar e da infância, se aplique com um sucesso crescente ao campo pro-

fissional (e também a outros) e, sobretudo, se conecte às problemáticas da 

mudança social. Se a, socialização já não é definida como "desenvolvimen-

to da criança", nem como "aprendizado da cu ltura" ou "incorporação de um 

habitus", mas como "construção de um mundo vivido", então esse mundo 

também pode ser desconstruído e reconstruído ao longo da existência. A s o-

cialização se toma um processo de construção, desconstrução e reconstru-

ção de identidades ligadas às diversas esferas de atividade (principalmente 

profissional) que cada um encontra durante sua vida e das quais deve 

aprender a tornar-se ator. (DUBAR, 2005, p. XVII) 

 

Peter Berger e Thomas Luckmann constituem para a tradição sociológica das análises mi-

crossociais a teoria de maior vigor analítico intelectual, vista por Dubar como “uma obra de síntese” 

(DUBAR, 2005, p.120) e a mais atualizada para se pensar o tema da socialização. Dubar identifica 

um caráter duplo, (que está assentado nas noções de trabalho e interação) nesse processo que não 

pode ser reduzido ao pressuposto da unidade do mundo social: 
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Não se mantém o postulado segundo o qual cada indivíduo procura ou se conformar à cu l-

tura do grupo e reproduzir suas "tradições" culturais, ou otimizar suas riquezas e suas po-

sições de poder, dependendo do tipo de sociedade em que se encontra. Cada indivíduo é 

confrontado com essa dupla exigência e deve aprender ao mes mo tempo a se fazer reco-

nhecer pelos outros e a obter o melhor desempenho possível. A socialização não pode, 

pois, se reduzir a uma d imensão única e consiste, nesse caso, em administrar essa dualida-

de irredutível. (DUBAR, 2005, p. 98) 

 

Berger e Luckmann concebem a socialização como imersão de indivíduos no que pra eles é 

o mundo vivido (podemos também chamar de trama de relações sociais), simultaneamente um uni-

verso dotado de símbolos construídos culturalmente, que acarreta um saber sobre esse mundo. Os 

autores afirmam que a criança absorve esse mundo social de sua vivência não como possibilidade 

de vivência entre outros mundos, mas “o único existente e concebível”. (DUBAR, 2005, p. 120).  

Em Berger e Luckmann “reside a tentativa de construir uma teoria operacional da socialização s e-

cundária que não seja pura reprodução dos mecanismos de socialização primária.” (DUBAR, 2005, 

p.121), esse avanço só é possível devido a uma noção chave para esse entendimento: “a socializa-

ção secundária nunca está totalmente completa” (BERGER E LUCKMAN 1973, p. 188 apud DU-

BAR, 2005, p. 122)2 

 

Portanto, é preciso consagrar um lugar importante à socialização secundária, provisoria-

mente definida como "interiorização de subdivisões de mundos institucionais especializa-

dos" e "aquisição de saberes específicos e de papéis direta ou indiretamente arraigados na 

divisão do trabalho" (p. 189). Trata-se, antes de tudo, da incorporação de saberes especiali-

zados - que chamaremos de saberes profissionais - que constituem um novo gênero de sabe-

res. São maquinarias conceituais que compreendem um vocabulário, receitas (ou fórmulas, 

proposições, procedimentos), um programa formalizado e um verdadeiro "universo simb ó-

lico" que veicu lam uma concepção do mundo (Weltanschauung), mas que, ao contrário dos 

saberes básicos da socialização primária, são definidos e construídos com referência a um 

campo especializado de at ividades e, portanto, "situados diversamente no interior do uni-

verso simbólico como totalidade" (p. 191). A aquisição desses saberes supõe a socialização  

primária anterior e coloca, a partir de então, "um problema de consistência entre as interio -

rizações originais e novas". Vários casos são possíveis, desde o simples prolongamento da 

socialização primária por uma socialização secundária cujos conteúdos estão de acordo ao 

mes mo tempo com o  "mundo vivido" pelos membros da família de origem e, portanto, com 

os saberes construídos anteriormente, até a transformação radical da realidade subjetiva 

construída por ocasião da socialização primária. [...] É pela análise dos "mundos" constru í-

dos mentalmente pelos indivíduos a partir de sua experiência social que o sociólogo pode 

reconstruir melhor as identidades típicas pertinentes em um campo social específico. Essas 

"representações ativas" estruturam os discursos dos indivíduos sobre suas práticas sociais 

"especializadas" graças ao domínio de um vocabulário, à interiorização de "receitas", à in-

corporação de um programa, em suma, à aquisição de um saber legítimo que permita a um 

só tempo a elaboração de "estratégias práticas" e a afirmação de uma "identidade reconh e-

cida". (DUBAR, 2005, p. 122) 

                                                 
2 BERGER, P. LUCKMANN, T. A Construção Social da Realidade: Tratado de S ociologia do Quotidiano. 1993. 

Petrópolis, Editora Vozes  
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Dubar postula, portanto, um conceito fundamental para se pensar a construção de forma s 

identitárias de maneira sociológica, que inaugura uma “nova concepção” desse processo, onde é 

recolocada a agência dos atores sociais e sujeitos, que por sua vez, reformula a ideia de socialização 

até então construída no cenário intelectual da época, e que também não se encaixava em nenhum 

conceito similar construído até o momento. Nas palavras do autor: 

 

Max Weber e Georg Simmel haviam esboçado premissas hoje amplamente reapropriadas 

em inúmeras pesquisas ao mesmo tempo "compreensivas" e "construtivistas ". É ao estudar 

ações coletivas (ou organizadas) como elaborações sociais e ao reconstituir os "mundos" 

dos atores (simultaneamente suas visões do mundo e suas categorizações da ação) que se 

tem mais chance de reconstituir e compreender os processos de socialização que permitem 

a coordenação das ações e a negociação dos "mundos" que sempre são mistos de interesses 

e de valores. Esses processos de socialização produzem identidades de atores que não se re-

duzem nem a habitus de classe nem a esquemas culturais. (DUBAR, 2005, p. XVIII) 

 

A partir disto, então, Claude Dubar descreve uma sociologia interacional e localiza o papel 

do sociólogo nesse estudo, utilizando termos como “ator social” e “definição de situação”, que per-

mite aproximar bastante da leitura de Erving Goffman (1956) e toda uma tradição interacionista. 

Ele descreve que é a partir de definições de situação que as formas identitárias dos atores são cons-

truídas através das relações sociais. Tais declarações são úteis não apenas pra discussões teóricas,  

mas servem também como direcionamento de pesquisas empíricas, como será abordado mais adia n-

te (cf. cap. 4): 

 

O sociólogo que aborda um "campo" qualquer, torna -se a da maneira pela qual esses atores 

se identificam uns com os outros. Essa questão é indissociável da definição do contexto de 

ação que é também contexto de defin ição de si e dos outros. Como ator (tomado como tal), 

cada um possui certa "definição da situação" em que está inserido. Essa definição inclu i 

uma maneira de se definir a si próprio e de definir os outros. (DUBAR, 2005, p. XIX). 
 

Posto o processo de socialização como pressuposto fundamental para a construção de for-

mas identitárias, faz-se necessário elucidar sob qual abordagem inserimos essa construção e como é 

em que consiste a identidade de um sujeito. Por formas identitárias o autor concebe as “formas de 

identificação socialmente pertinentes em uma esfera de ação determinada [...] e que atua como obje-

tivo da ‘abordagem sociológica das identidades’” (DUBAR, 2005, p. XX). Tal é a centralidade da 

socialização, que, segundo o autor, isso interfere no próprio reconhecimento do sujeito como social:   

 

Quer se trate de seu grupo de origem, no seio do qual transcorreu sua primeira infância e ao  

qual pertence "objetivamente", quer se trate de outro grupo, no qual quer se integrar e ao  
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qual se refere "subjetivamente", o indivíduo se socializa interiorizando valores, normas e 

disposições que fazem dele um ser socialmente identificável.  (DUBAR, 2005, p. 97) 

 
Com isso, procuro ressaltar o caráter histórico, produzido cultural e socialmente e totalmente 

inserido nas disputas e relações de poder pertinentes à vida social das produções identitárias, se 

afastando totalmente de meras categorizações sobre a interioridade do sujeito, concepção apartada 

de todo o contexto em que o indivíduo foi socializado, a relação que mantém com os que estão ao 

seu redor, e como isso é fundamentalmente influenciador de nossas disposições pessoais, modos de 

pensar e enxergar o mundo e, sobretudo, visões sobre nós mesmos. 

 

[...] Ela articu la dois sentidos do termo "socialização" e do termo "identidade": a socializa-

ção "relacional" dos atores em interação em um contexto de ação (as identidades "para o 

outro") e a socialização "biográfica" dos atores engajados em uma trajetória s ocial (as iden-

tidades "para si"). Às vezes denominei esses dois sentidos: socialização das atividades e s o-

cialização dos indivíduos. Eles resultam de uma concepção de ator que se define a um só 

tempo pela estrutura de sua ação e pela história de sua formação. [...] Toda as identidades 

são denominações relativas a uma época histórica e a um t ipo de contexto social. Assim, 

todas as identidades são construções sociais e de linguagem que são acompanhadas, em 

maior ou menor grau, por racionalizações e reinterpretações que às vezes as fazem passar 

por "essências" intemporais. [...] Todas as identidades, coletivas e pessoais, são assim co n-

sideradas em processos históricos e contextos simbólicos. É por isso que o termo "identifi-

cações" decerto daria menos margem a contra-senso [sic]. Mas o de identidade tem a vanta-

gem de enfat izar uma das dimensões mais importantes da abordagem desenvolvida long a-

mente neste livro : a subjetividade no cerne dos processos sociais. [...] Ora, a identidade 

humana não é dada, de uma vez por todas, no nascimento: ela é construída na infância e, a 

partir de então, deve ser reconstruída no decorrer da vida. O indivíduo jamais a constrói s o-

zinho: ele depende tanto dos juízos dos outros quanto de suas próprias orientações e autod e-

fin ições. A identidade é produto das sucessivas socializações. (DUBAR, 2005, pp. XX, 

XXI, XXV) 
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3 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA IDENTIDADE LABORAL                                                                

Não poderia haver suporte mais definidor das construções identitárias que o mundo do trabalho, 

uma vez que é um dos (se não o tema) temas principais de mudança do período moderno ao co n-

temporâneo, definidor dos modos de viver, se organizar socialmente, e de se relacionar nas mais 

diversas esferas da vida social (SENNETT, 1998, passim). Claude Dubar também confere à cons-

trução de identidade laboral posição central na vida em sociedade, principalmente nas relações mais 

próximas, localizando como “eminente” o lugar das identificações profissionais na vida social, bem 

como as afinidades entre a esfera econômico-profissional e a social na vida de um indivíduo. 

 

O que não quer dizer que essa afinidade que dá origem às identidades profissionais seja exclus i-

va dimensão dessa construção. (DUBAR, 1997, p. XXII). Clara Santos (2005) se insere nessa tradi-

ção, analisando mais a fundo a “construção de perfis identitários como processo social” (SANTOS, 

2005, p. 123). Sua concepção de identidade incide sobre duas características principais e essenciais 

já enfatizadas anteriormente (cf. cap.1), a saber: 

 

A identidade enquanto característica singular de um indivíduo que o distingue do outro, i m-

plica, paradoxalmente, uma dualidade: a identidade pessoal (ou a identidade para si) e a 

identidade para os outros. Esta dualidade não pode ser quebrada, uma vez que a identidade 

pessoal tem de ser reconhecida e confirmada pelos outros. Por outro lado, este processo não 

é estável, nem linear. Pelo  contrário, apresenta-se complexo e dinâmico, na medida em que, 

em primeiro lugar, cada um de nós pode recusar uma identificação e se definir de outra 

forma e, por outro lado, sendo um processo construído socialmente muda de acordo com as  

mutações sociais dos grupos de referência e de pertença a que estamos ligados, conforme 

estes alteram as suas expectativas, valores  influentes e configurações identitárias. (SAN-

TOS, 2005, p.123) 

 

A autora parte da ideia de autoconceito (“sistema de auto-generalizações e esquemas deri-

vados de experiências sociais passadas que inclui, simultaneamente, o self existencial e o self cat e-

gorial” (FEIRING E TASKA, 1996 apud SANTOS, 2005, p.124)3), que, diferentemente da identi-

dade social, “valorizam o conjunto das auto percepções e as dinâmicas internas do indivíduo num 

contexto intrapsíquico” (ibid.).  O self existencial diz respeito ao conhecimento do self como desas-

sociado das outras pessoas e objetos, enquanto que o self categorial se constrói como um objeto 

definido em relação com outras pessoas e objetos (ibid.). Como contraponto crítico, a autora assina-

                                                 
3 FEIRING, C. TASKA, L. Family Self Concept: Ideas on its Meaning. In: Handbook of Self-Concept. Editado por 

K.A. Bracken. Nova Iorque. 
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la a ideia de que “a constituição do auto-conceito somente é possível através da influência, especi-

almente, pelas avaliações dos outros significativos, reforços e atribuições para o seu comportame n-

to.” (SANTOS M., 1999 apud SANTOS, 2005, p.124)4. 

Partindo das concepções de George Mead sobre a construção social do auto conceito, que 

para Santos merece destaque por inaugurar uma tradição crítica desse pensamento, e “abordando 

com maior consistência crítica o papel da interação social na elaboração do auto -conceito, designa-

damente através do uso da linguagem” (SANTOS, 2005, p. 125), ela assinala a definição seminal a 

partir do entendimento de Mead de que “o self é uma estrutura social que resulta da experiência 

social e que, uma vez formado, pode fornecer experiências sociais para ele próprio.” (ibid.). Partin-

do desse princípio analítico, decorre: 

O indiv íduo constrói o seu auto-conceito, através das suas percepções sobre a forma co-

mo os outros significativos o vêem. De acordo com este processo, os outros significat i-

vos comunicam-nos as suas opiniões e alteram a fo rma como nós nos encaramos, através 

da comunicação directa (sic) dos seus próprios padrões ou, indirectamente (sic), através 

do seu próprio desempenho que afecta (sic) os padrões de comparação social. (SANTOS 

M. 1999 apud SANTOS 2005, p. 125) 

A partir dessas contribuições, Santos resume de maneira prática e concreta uma constata-

ção seminal sobre o caráter da construção identitária como um processo, concepção já abordada, 

mas que se faz necessária ressaltar para os propósitos desse trabalho: 

O processo de identidade é um processo dinâmico de interacção (sic) entre, por um lado, 

as características individuais, consciência e os construtos organizados do sujeito e, por o u-

tro, as estruturas físicas e sociais e os processos de influência que constituem o contexto 

social. A construção da identidade pessoal aparece, assim, definida como um locus (sic) de 

influência psico e sociocultural que recebe e organiza as diversas mensagens transmitidas 

pelos diversos contextos e suas sobreposições [...] A identidade social enquanto processo 

(e não como uma ‘coisa’) é uma negociação permanente com aqueles que nos rodeiam, 

fruto de acordos e desacordos, numa mudança aberta e que organiza as nossas relações 

com os outros(SANTOS, 2005, pp.125,126) 

Tais declarações são necessárias para apartar quaisquer concepções essencialistas e ahistó-

ricas que podem, porventura, incidir sobre a noção de identidade, que como decorrência, retiraria 

todo aspecto do social e descaracterizaria por completo toda abordagem sociológica construída 

teórica e analiticamente. Mas, a identidade exige um “processo reflexivo da pessoa em termos da 

sua biografia e implica uma continuidade temporal e coerência na ‘continuidade da sua narrativa 

                                                 
4 SANTOS, M. Relação com os pares e Auto-Conceito. Dissertação de Mestrado. Braga: Instituto de Educação e 

Psicologia da Universidade do Minho. 
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histórica’, pela qual o indivíduo é responsável” (SANTOS, 2005, p. 126), onde podemos retomar 

o caráter da agência postulada de forma relacional eminentemente, do indivíduo nesse processo, 

possuindo um papel específico nesse contexto, o papel reflexivo. 

Segundo este autor, a identidade é, simultaneamente, robusta e frág il. Frágil, porque a b i-

ografia que o indivíduo mantêm (sic), reflexivamente, em mente é apenas uma ‘história’ 

entre muitas outras histórias potenciais que podiam ser contadas e incorporadas de outra 

forma. Robusta, porque o sentimento de identidade é, com frequência, mant ido de forma 

segura, capaz de resistir a tensões e transições nos ambientes sociais em que o sujeito se 

move. Ou seja, a reflexividade da identidade é contínua, na medida em que exige mov i-

mentos permanentes de reformulação  e depende dos esforços reconstrutivos em que o in-

divíduo se empenha. (id.) 

Vale ressaltar que, embora a história biográfica desse indivíduo possa ter sido reformulada, 

ou apenas mais uma dentre tantas, o que interessa na pesquisa sociológica (e ainda mais para a An-

tropologia) é o processo narrativo que o interlocutor evoca ao contar sua história, quais os eleme n-

tos que ele mobiliza, sempre carregada de muitos significados, e que cabe ao pesquisador interpretá -

lo de maneira honesta e não hierarquizante. Essa será a conduta por mim adotada na pesquisa empí-

rica, que poderá ser vista no próximo capítulo, onde falarei com mais detalhes sobre esse processo. 

No entanto, Giddens se destaca por “colocar o ‘agir comunicacional’ (e não instrumental) 5no centro 

da socialização, nomeadamente nas relações que se instalam entre os socializadores e os socializa-

dos.” (DUBAR, 1997 apud SANTOS, 2005, p.126)6. 

Creio que, por muitas vezes, se pode confundir ou não se identificar de forma específica a 

distinção entre papel social e identidade. O papel social é a implicação prática na ação do sujeito 

das disposições da identidade social construída. Tal proposição pode ser identificada no seguinte 

trecho: [...] “Posso ser simultaneamente professora do ensino superior, assistente social, e sposa, 

mãe, membro de uma associação ou de um partido político. Uma destas identidades pode desapare-

cer, tendo perdido uma identidade, mas não a minha identidade.” (SANTOS, 2005, p. 127). Contu-

do, por mais que possamos dizer que a identidade é “minha”, sabemos que não é algo intrínseco e 

inerente ao sujeito, mas como ação social, construída a partir das concepções do outro, a partir do 

processo de socialização. 

 

Com certeza, faz sentido que existam na base da construção do self traços comuns e dura-

douros que eventualmente, não se modificam em qualquer situação de interacção e exigên-

cia social ou de papéis. No entanto, penso que é no mundo social que a nossa identidade, 

                                                 
5 Os conceitos de atividade instrumental e atividade comunicacional foram citados pela auto ra fazendo referência a 

Habermas (1987). A atividade instrumental diz respeito a processos de trabalho com fins econômicos, enquanto que a 

atividade comunicacional se insere na relação com os indivíduos no contexto de trabalho. (SANTOS, 2005, p.130)  
6 DUBAR, C. A Socialização: Construção das Identidades Sociais e Profissionais. Portp. Porto Editora. 
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em última instância, se configura e prevalece. A identidade assume-se, assim, não como 

uma co isa, mas como um processo onde o reconhecimento, a valorização, a confirmação ou  

desconfirmação dos outros nos impele a uma negociação interna (subjectiva) (sic) ou exte r-

na (objectiva) (sic) nas configurações identitárias que assumimos. (SANTOS, 2005, p .127) 

 

De certo, segundo a autora, a perda de alguma característica identitária, a identidade profis-

sional, por exemplo, acarreta uma série de rupturas na concepção identitária de si e de outros, que 

levaria a se construir uma nova identidade a partir da reintegração com o novo grupo, num processo 

de ressocialização: “desempenhar novos papéis, incorporar novas histórias e reformulá -las à luz de 

novos contextos que implicariam uma reconstrução de identidade” (ibid.). Com a perda das relações 

socializadoras laborais, perde-se também “uma parte importante das minhas relações sociais, nome-

adamente de alguns grupos de pertença e de referência.” (ibid.). 

 

A identidade é um processo socialmente construído e um processo simultaneamente inaca-

bado. O indiv íduo socializa-se na sua trajectória (sic) pelo mundo, incorporando normas e 

valores, princípios e comportamentos que lhe permitam, em última instância, uma co n-

gruência com a matriz identitária herdada (fruto do processo de socialização primária) e fa-

cilitem, simultaneamente, a sua integração social. (DUBAR, 1997 apud SANTOS, 2005, p. 

128). 

 

O processo de inserção em determinado grupo é essencial para a integração em um ambiente 

de trabalho e consequentemente a formação de uma identidade laboral. Citando Dubar, a autora 

especifica que a identidade social “é menos o problema da apropriação do outro, enquanto sujeito 

individual, apontando sobretudo para a importância das dinâmicas sociais e da influência dos dive r-

sos contextos sociais” (SANTOS,2005, p.129) 

 

Neste processo, é muito influente o papel dos grupos de pertença e de referência, na catego-

rização social de perfis identitários e que permitem não só a construção da singularidade do 

indivíduo, mas também a sua inserção num grupo social específico. O cánone (sic) crítico,  

portanto, é que é sempre no contexto de um mundo social que se desenvolve o nosso sent i-

mento de pertença [...] A socialização é, neste ponto de vista, um processo de construção 

identitária amplificado não só pela família ou pela escola, mas, de igual modo, pelo indiví-

duo que negoceia e reinterpreta os vários sistemas tipificados, opções de conduta, ambiv a-

lências em sentimentos de pertença e referência, defin indo uma identidade pessoal e uma 

forma singular de se mover e ler a realidade social. A identidade social não é senão o ‘resul-

tado por vezes estável e provisório, indiv idual e colectivo, subjectivo e objetivo (sic), bio-

gráfico e estrutural, de diversos processo (sic) de socialização que, conjuntamente con s-

troem os indivíduos e definem as instituições ’” (SANTOS,2005, pp. 129, DUBAR 2000  

apud SANTOS, 2005, p 130).7 
 

Santos ressalta também alguns processos inerentes à construção das identidades profissio-

nais, como visto anteriormente, parte importante para a construção da identidade social, retendo que 

                                                 
7 DUBAR,C. La Socialisation: Construction des Identités Sociales et Professionnelles. Paris. Armand Colin. 
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“na concepção identitária, os aparelhos de socialização tanto primária, como secundária, são fun-

damentais para a construção de uma identidade autónoma”. (SANTOS, 2005, p. 131). A autora r e-

corre às primeiras análises sobre a construção identitária de determinada profissão, tendo como base 

principal sua dimensão funcional e instrumental (ibid.). “Desta forma, uma profissão era caracter i-

zada por referência a competências oriundas de áreas específicas de conhecimento, a partir das 

quais os indivíduos se reconhecem.” (ibid.). 

. 

Então, a respeito disso a autora evoca uma questão prática bastante pertinente sobre as cons-

truções e inserções no ambiente de trabalho, com as seguintes questões: “‘Como são as múltiplas 

identidades mobilizadas nas situações de trabalho e como são elas construídas pelos indivíduos? 

Como é que os grupos, no meio de um mesmo colectivo (sic) profissional, se diferenciam? ’” 

(BLIN, 1997 apud SANTOS, 2005, p. 131). As respostas para essas questões são o fundamento no 

sistema de ação profissional, ou seja, o “reconhecimento e na visibilidade social que permite o re-

conhecimento identitário quer pelo mesmo grupo de profissionais, quer ainda por outros grupos de 

profissionais que dele se distinguem” (SANTOS, 2005, p. 132). 

 

O sistema da acção (sic) profissional é fundamentado na existência de um referencial co-

mum no campo profissional, permitindo ao trabalhador dispor de um sistema de informa-

ções, um campo representativo que lhe permite, pelos conteúdos que nele existem, orientar 

a sua atividade (sic). Este denominador é comum e partilhado, de forma exp lícita e implíci-

ta, por um conjunto de elementos que pertencem ao mesmo contexto profissional e base i-

am-se neste para comunicar, tocar informações, reconhecer e agir. (LEPLAT apud BLIN, 

1997 apud SANTOS, 2005, p. 132).8 

 

Este referencial comum possui principalmente quatro traços comuns, a saber: A utilização de 

uma linguagem característica que só faz sentido se inserida nestes contextos específicos; o refere n-

cial comum serve de modelo de conduta profissional caso haja alguma divergência entre as repre-

sentações de um ou outro profissional, uma vez que o referencial comum “engloba o conjunto de 

regras oficiais, na medida em que integra o conjunto dos conhecimentos e dos procedimentos cole c-

tivos (sic) adquiridos ao longo da experiência.” (SANTOS, 2005, p. 132). 

 

Desta forma, a cultura profissional assenta num código interno criado através da interacção  

(sic) social entre todos os actores (sic) do campo profissional, permitindo -lhes desenvolver 

uma identidade própria do seu grupo profissional. A este nível, o  reconhecimento social é  

elaborado na acção (sic) e na comunicação profissional e estas são especificadas pelos co n-

textos de intervenção, pelos actores (sic) significantes e pelos objetos (sic) da prática p ro-

fissional. Isto significa, portanto, que uma parte importante da identidade profissional se 

                                                 
8 BLIN. Représentations, Pratiques et Identités Professionnelles. Paris. L'Harmattan. 
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constrói pela experiência, isto é, no exercício concreto da prática p rofissional em interacção  

(sic) permanente com outros profissionais e forjada na d iversidade de ‘acordos’ e ‘desacor-

dos’ entre a identidade virtual (proposta ou imposta pelo outro) e a identidade real, interio -

rizada pelo indivíduo.  (ibidem). 
 

Diante dessa “cultura profissional”, o grupo atua como portador de uma identidade coletiva, 

como um “ator social real, criado num sistema de acção concreta que se produz e re -produz, perma-

nentemente, de acordo com os condicionalismos históricos, culturais e diacronicamente determina n-

tes.” (SANTOS, 2005, p. 133). É no processo de socialização secundária que essas identidades pes-

soais podem ir ou não se alocando e se conformando a essas regras implícitas postas em prática nas 

ações diárias, e na maneira com que se observa o recém-chegado nas suas condutas em prol da inte-

gração. Dessa forma, o indivíduo constrói uma identidade para si, a partir do modo como é visto 

pelos outros, identidade essa sendo moldada no cotidiano profissional, e colocando de forma prática 

as condutas e papéis sociais elaborados em cada contexto situacional. 

 

A organização, enquanto contexto de emergência identitária, tem, indiscutivelmente, um 

peso preponderante, na medida em que integra um conjunto de conhecimentos sócio-

técnicos que se sobrepõem e diferenciam dos saberes escolares e é descrita, por aquele au-

tor, como ‘uma unidade complexa  de aprendizagem’, contribuindo para a estruturação da 

identidade profissional organizacional e o reforço do sentimento de pertença. Este sent i-

mento de pertença será mais reforçado quanto maior for a identidade colectiva (sic) e rela-

cional do indivíduo, implicando a sua participação em actividades colectivas (sic) formais e 

informais que lhe permitem obter uma representação social de si mais favorável, face ao  

grupo de trabalho de referência ou, mes mo, às chefias. Esta identidade no trabalho preten-

de-se, assim, que seja gratificante e segura, facilitando o processo de introspecção e apro-

priação dos modelos e valores da organização ou do campo profissional e, por outro lado, 

permit indo ao indivíduo identificar-se, produtivamente, como um dos elementos do grupo 

[...] O contexto organizacional é uma arena para a operacionalização do processo de ident i-

dade profissional e do processo de construção de perfis identitários, permite uma função ú l-

tima: a tip ificação. A t ipificação está relacionada com o movimento da categorização social, 

demarcando o espaço identitário onde cada sujeito pertence (distinguindo-o dos demais) e 

fornecendo, simultaneamente, uma definição, ou uma auto -definição, que é parte inerente 

do auto-conceito. A categorização não é, assim, somente des critiva ou  prescritiva, mas é, 

igualmente, avaliat iva. Ou seja, fo rnece uma avaliação (normalmente partilhada ou consen-

sual) de uma categoria social e dos seus membros, face ou em contraposição a outras cat e-

gorias sociais relevantes.  (DUBAR, 2000 apud SANTOS, 2005, pp. 133, 135). 
 

 

Dubar (1998) avança nessa concepção apresentando quatro formas identitárias profissionais 

distinguindo a noção de identidade coletiva e identidade individual, num primeiro momento: “A 

identidade colectiva implica a presença do sujeito num grupo principal considerando-o como a sua 

identidade essencial” (DUBAR, 1998 apud SANTOS 2005, p.135), 9e a autora agrupa essas dimen-

sões em três vertentes de análise principais: “o mundo vivido do trabalho, a trajectória (sic) sócio -

                                                 
9 DUBAR, C. Usages Socieux et Sociologiques de la Notion d'Identité. Recherche Sociale, 147 
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profissional e a formação”, (essas três vertentes posteriormente irão tomar formas específicas e co n-

tornos mais concretos, dado o campo econômico e situacional, que será abordado mais a fundo ao 

falar sobre a crise das identidades e o mundo contemporâneo, a partir das demandas em relação ao 

trabalho.) e segundo o autor, essa identidade tem como composição cinco principais dimensões que 

são interdependentes entre si (ibid.): 

 

1) É subjectivamente (sic) partilhada e apercebida pelos membros do grupo; 2)resulta da 

consciência de pertença ao grupo; 3) define-se pela oposição e pela diferença dos outros; 4) 

retrata um conjunto de representações onde se opõem traços positivos com traços negativos. 

Finalmente, 5) as atitudes exprimem um discurso relevante para os elementos do  grupo. Por 

outro lado, estes grupos sociais estão, frequentemente, relacionados com estereótipos que se 

concebe como um atributo colectivo a uma determinada característica num determinado 

grupo, permit indo reconhecer os elementos do grupo e reconhecer o s ujeito como perten-

cendo a essa identidade colectiva. (SANTOS, 2005, p. 136) 

 

Para reforçar que essas distinções não têm por finalidade contribuir apenas para meras cate-

gorizações abstratas e puramente conceituais, Claude Dubar representa a construção da identidade 

no campo profissional como um processo relacional, e particularmente em minha concepção, em 

um movimento dialético: a construção identitária se dá ou pelo movimento de continuidade ou pelo 

movimento de ruptura. Na minha concepção, esses movimentos  de ruptura e continuidade funcio-

nam como tipos ideais, dado que podem acontecer em maior ou menor medida, simultaneamente ou 

não, uma vez que a realidade social é bem mais complexa, assim como são as relações mais divers i-

ficadas que essas formas sociais. E, que mais uma vez, essa realidade está sujeita aos jogos de poder 

e desigualdades promovidas pelas conformidades impostas aos trabalhadores no sistema capitalista 

contemporâneo e suas transformações constantes, ainda mais quando se trata de construções sobre o 

indivíduo, que levam certo período para se consolidar. 

 
 

As identidades construídas no modo de continuidade implicam um espaço potencialmente 

unificado de realização, um sistema profissional onde os sujeitos seguem percursos cont í-

nuos projectados (sic) numa sucessão e qualificações que implicam e exigem o reconheci-

mento das suas competências de forma a validar imagem de si. Por sua vez, as identidades 

construídas no movimento de ruptura implicam, ao contrário, uma dualidade entre os dois 

espaços, designadamente, o espaço das crenças pessoais e o espaço das aspirações profiss i-

onais. (DUBAR 2000 apud SANTOS, 2005, p. 137). 

 
Essa concepção sobre como as instituições modernas afetam as disposições identitárias pes-

soais (comprovando que não se trata apenas de relações microssociais, mas que estas podem afetar e 

serem afetadas pelas transformações políticas, econômicas e sociais) se acentuam ainda mais com a 
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análise que autora aborda em Giddens (1997), 10colocando “as implicações da nova ordem social na 

pós-modernidade”, a saber: 

 

As implicações da nova ordem social que caracterizam o período histórico, cultural e cient í-

fico da pós-modernidade teve fundamentais repercussões ao nível da organização social, 

nomeadamente naquilo a que Giddens (1997) designa pela emergência de novas organiza-

ções institucionais que, influenciando, de forma directa, a  vida pessoal e social do indiv í-

duo, influenciam consequentemente as estruturas que moldam a auto -identidade e a identi-

dade pessoal do sujeito. As novas organizações ins titucionais distinguem-se das instituições 

ligadas ao industrialis mo e ao capitalismo (d imensões distintivas da era moderna), não i m-

plicando nem relações sociais, nem sistemas de produção de bens ou mercadorias, mas um 

papel desenvolvido pelo novo crescimento do poder organizacional numa sociedade global. 

(SANTOS, 2005 p. 137). 

 

O que chamamos aqui de pós modernidade Giddens chama de “Modernidade Tardia” para 

nomear o “período de grande cepticismo (sic) e ambiguidade em relação ao conhecimento científ i-

co, concebido de formas contraditórias ” (SANTOS, 2005, p.138) e para exemplificar ele cita “a 

fragilidade ecológica do planeta Terra, a energia nuclear e ainda fenómenos sociais como o dese m-

prego, a pobreza e a crise do estado-nação, problemas que fragilizam o presente e o futuro da con-

dição humana”(GIDDENS 1997 apud SANTOS, 2005, p.138). 

 

 

Benéfico, face às possibilidades que parece oferecer ao desenvolvimento humano, mas, 

igualmente, ameaçador, face aos novos parâmetros de risco e de perigo que, em última in s-

tância, podem colocar em causa a sobrevivência da humanidade [...] A construção da iden-

tidade pessoal é fortemente moldada pelas instituições da cadeia de mudança contemporâ-

nea nesta perspectiva, (pois Giddens) procura delimitar os contornos do conceito de  identi-

dade, tendo em conta a complexidade social e a mult idimensionalidade dos factores (sic) da 

identidade como um processo socialmente construído e participado, aproximando -se da 

perspectiva sistémica do construtivismo social.(SANTOS, 2005, p.138, grifo  meu). 

 
Em suma, a contribuição principal de Clara Santos (2005) para este trabalho é a “utilização 

de formas identitárias entendidas como ‘sistemas de significado particularmente típicas que estrutu-

ram as narrativas biográficas e permitem esquematizar as configurações relacionais sociais, tendo 

em conta a pluralidade de formas/configurações identitárias de acordo com o tempo e o contexto.” 

(SANTOS, 2005, p. 135) 

 

A dialéctica (sic) entre a identidade e a identidade profissional ocupa um lugar determinante 

na concepção do sujeito activo (sic) e responsável no seu mundo social e  não pode, nesta 

perspectiva, ser analisada fora do mundo organizacional e das instituições onde as comp e-

tências e as configurações profissionais garantem o significado da sociedade e do trabalho. 

(SANTOS, 2005, p. 140) 

                                                 
10 GIDDENS, A. Modernidade e Identidade Pessoal. Oeiras: Celta 
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3.1.  MODERNIDADE E IDENTIDADE NO CAMPO LABORAL 

 

Dubar oferece um escopo teórico e analítico abrangente sobre o que ele denomina “Crise das 

Identidades”, e que está intrinsecamente relacionada ao período de crise do per íodo pós-moderno, 

localizado temporalmente nos “30 gloriosos anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra (Mun-

dial11)”. Essa tese advém do argumento de que a crise da modernidade não afetou apenas as rela-

ções econômicas e/ou políticas, mas as construções identitárias pessoais, e consequentemente as 

relações interpessoais. 

 

Partindo da análise sobre a socialização na construção identitária (DUBAR, 2006), ele 

“Apoiado no reconhecimento de que a modernidade – social, económica e política – segrega não só 

contradições estruturais e conflitos sociais, mas também crises pessoais, o autor propõe -nos uma 

análise das relações entre a crise da modernidade e a crise das identidades.” (DUBAR, 2006, p. I). 

 

A crise das identidades é, com efeito, inseparável da crise da modernidade que desvaloriza 

as formas comunitárias de inserção social sem conseguir impor novas formas societárias: as  

antigas formas identitárias (nominais e estatutárias) desagregaram-se ou foram estigmatiza-

das, mas as novas formas (reflexivas e narrativas) não conseguem substituí-las. A crise que 

se acentuou após os 30 g loriosos anos que se seguiram ao fim da 2ª  Guerra não fo i e não é) 

apenas uma crise económica. Ela é antes uma crise antropológica que põe em causa os mi-

tos fundadores da 1ª  modernidade, a saber: o mito do progresso, da ciência e da democra-

cia fo rmal.  Segundo Dubar, esta crise que envolve também as identidades pessoais é a co n-

sequência de uma profunda mutação produzida em três importantes domínios da vida soc i-

al: mutação das relações d e género e transformações profundas na instituição familiar , mu-

tações tanto do trabalho e do emprego como do mundo da formação e da escolarização, mu-

tação do Estado-Nação e das suas instituições, bem como da própria legitimidade da demo-

cracia representativa. Pondo em causa a estabilidade dos dispositivos de integração social, 

estas mutações incidem diretamente sobre as relações entre o individuo e o social, portanto, 

sobre a socialização que, deste modo, se desestabilizou, se deslegitimou  e se desestruturou . 

Vivemos, portanto, num contexto onde a identidade pessoal já não é t ransmit ida pelas inst i-

tuições, nem herdada dos contextos sociocomunitários, mas em que ela é, em grande parte, 

uma identidade construída pelos próprios indivíduos no decurso das suas tra jectórias devida 

com a contribuição das instituições e do social-comunitário, e, portanto, das interacções. 

(DUBAR, 2006, p. I) 

 

Sua análise empírica sobre as formas identitárias profissionais (é a estrutura de identidade 

Nós-Eu aplicada no campo das atividades de trabalho remuneradas) (DUBAR, 2006, p.85) é basea-

da no período de transformações na economia francesa, identificando as classes de ofício, chamadas 

de CSP (categorias socioprofissionais) (ibid.). Uma afirmação pertinente é a disposição tríplice do  
                                                 

11 Fragmento extraído do texto do prefácio de José Alberto Correia na obra “A Crise das Identidades”. 
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sentido de crise em três significados: se aplicando ao emprego (o sentido mais corrente, no que co n-

cerne à admissão e à demissão, analisado sociologicamente se em massa de forma estrutural e sin-

tomática), ao trabalho (o mais complexo e mais abrangente) ou às relações de classe (o mais escon-

dido) (DUBAR, 2006, p.86). 

 

Partindo da dinâmica do capitalis mo como <<destruição criadora>> e o <<processo de ra-

cionalização>>, interessar-me-ei pelas evoluções do emprego e pelas transformações do 

trabalho, do ponto de vista do seu significado e das relações sociais que elas põem em jogo. 

De facto, a questão das relações subjectivas (sic) em relação ao emprego, as implicações ao 

trabalho e nas suas relações sociais desembocará numa tentativa de elucidar o  que significa 

a crise das identidades profissionais no sentido que acabo de recordar. (ibid.) 

 
Esse sentido de destruição criadora é chamado pelo autor de modernização, e consiste numa 

definição importante no que se aplica às disposições tríplices mencionadas anteriorme nte. O autor 

parte da noção marxiana do que é chamado de “revolução incessante das forças produtivas”, e we-

beriana, do “processo histórico de racionalização”. Citando Weber, Dubar afirma que “este último 

consiste em difundir por toda a parte, em todas as esferas da atividade (sic), uma nova lógica de 

pensamento e acção (sic), uma racionalidade fim-meios que visa a optimização dos resultados, mas 

também o <<domínio do futuro pela previsão>>”. (ibid.). 

 

É talvez Schumpeter que, acumulando os dois pontos de vista precedentes, encontrará a 

forma mais sugestiva: a destruição criadora que é, segundo ele, esse processo que consiste, 

através do capital e seus detentores, em destruir constantemente as antigas formas de pro-

dução e de troca para as substituir por formas mais <<inovadoras>>, isto é, ao mes mo te m-

po tecnicamente mais eficazes e financeiramente mais rentáveis. (SCHUMPETER, 1965, 

apud DUBAR, 2006, p.86)12 

 

A concepção weberiana de modernidade muito facilmente pode ser confundida com a noção 

corrente que vem à mente quando pensamos no conceito e efeitos dessa palavra. Segundo Dubar, 

ela é muitas vezes entendida como “processo de privatização, de adopção de normas de rentabilid a-

de financeira e de organização seletiva, implicando despedimentos e flexibilidade”. (DUBAR, 

2006, p. 86). 

A modernização é não raras vezes qualificada em primeiro lugar como econômica e sin ô-

nimo de triunfo da <<racionalidade instrumental>>, do reino do dinheiro, da única preocu-

pação do crescimento da produtividade que se tornou, para alguns, uma verdadeira ameaça. 

Ora, o que Weber designava pela expressão << racionalidade meio -fins>> (Zweckrationa-

lität), era, pra ele, o resultado dum longo processo histórico que era antes de mais aplicado  

a todas as culturas e religiões (fazendo-as passar  duma dominação <<comunitária>> da 

magia à formas mais <<societárias>> de adesão privada e voluntária, cu jo protestantismo 

representava, segundo ele, o resultado) [...] E no entanto a dupla empresa -mercado como 

vetor da racionalização não se encontra apenas , para Weber, orientada para a procura siste-

                                                 
12 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalisme, socialisme et démocratie. Paris, Payot, 1965 (1a Ed. 1942). 
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mática do lucro (imediato) mais elevado, como está também à procura do domínio do tem-

po (futuro), do <<domínio do futuro pela previsão>>, da capacidade de conquistar e co n-

servar posições avantajosas. (DUBAR, 2006, p. 87) 

 
             Esta proposição se relaciona de forma direta com a primeira vez que Richard Sennett 

(1998), na sua obra, menciona a palavra identidade, na descrição de uma das personagens que 

protagonizava seu primeiro capítulo, e é exatamente relacionada à divisão do tempo entre relações 

trabalho e relações pessoais e sociais, se referindo à “Densa textura da existência particular de 

Enrico” definida pelas “duas identidades oriundas do mesmo uso disciplinado de seu tempo” 

(SENNETT, 1998, p. 15). O autor demonstra como as transformações econômicas refletidas no 

mundo do trabalho trazem como consequência toda uma adaptação nas formas de se enxergar e se 

relacionar socialmente, e deste modo, na concepção e construção de identidade dos indivíduos. 

 

           O autor proporciona uma distinção específica do trabalho analisando a conjuntura das 

relações na França em três principais fins: o trabalho como resolução de problemas, o trabalho 

como relação de competência, e o trabalho como relação de serviço (DUBAR, 2006, pp. 94- 101), e 

postula como exemplo de crise identitária no sentido da sociologia interacionista a transformação 

do trabalho de “ofício aprendido, transmitido, incorporado numa <<actividade>> tornada incerta, 

mal reconhecida, problemática” (DUBAR, 2006, p.104). É aqui que uma distinção importante se 

coloca, e que marcou por um período de tempo o cenário intelectual sobre o assunto. Trata -se da 

distinção entre profissões e ocupações, que será tratado por Dubar (2012) especificamente, e como 

ponto de partida da discussão sobre a construção da identidade do indivíduo pela atividade do 

trabalho. 

 

Desde há muito tempo, em Chicago e em outros sítios, alguns sociólogos fizeram da 

socialização profissional, das construções e crises identitárias, da relação de serviço e seus 

paradoxos um dos seus objetivos de análise privilegiados. Pondo em questão mais ou 

menos radicalmente, a distinção canónica dos funcionalistas entre << profissões>> e 

<<ocupações>>, eles tentaram perceber em que é que toda a vida profissional, num 

contexto de mudanças permanentes, de reviravoltas de conjuntura ou de política, constituía 

um percurso (career) atravessado por crises, isto é, marcado por incertezas, viragens 

(turning points) e provas, confrontado com problemas de definição de si mes mo e de 

reconhecimento por parte dos outros. (DUBAR, 2006, p. 104). 
 

 

Mas essa distinção não é apenas conceitual e categórica, segundo o autor, ela tem implica-

ções metodológicas e analíticas sobre o fenômeno aqui tratado. No sentido das atividades de traba-

lho, as primeiras são desempenhadas pelos médicos, advogados, engenheiros, professores, e, por-
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tanto, “são consideradas escolhas e áreas autônomas que permitem a construção de uma carreira” 

(DUBAR, 2012, p.351), enquanto que as ocupações são as menos valorizadas, e que são componen-

tes majoritários do quadro de mercado de trabalho. Segundo Dubar, os sociólogos interacionistas, e 

os considerados críticos, como marxianos e weberianos contestam essa posição ao entender o trab a-

lho como “processo de construção e de reconhecimento de si” (DUBAR, 2012, p.351). Para exem-

plificar essa tese, o autor analisa o processo de socialização de clínicos gerais e de auxiliares de 

enfermagem na França. 

 

Os sociólogos interacionistas (como os de Chicago: Hughes, Becker, Strauss etc.) e crít icos 

(marxianos, weberianos etc.) contestam essa posição e consideram que todas as atividades 

de trabalho poderiam se tornar “profissionais” (no sentido francês), desde que resultassem 

de uma socialização que permitisse a aquisição de competências e o reconhecimento (inclu -

sive monetário) de todos os que exercem e compartilham uma mesma atividade. (ibid.) 

 

Claude Dubar aborda a questão das relações sociais como fonte de construção identitária que 

é bastante representativa, recorrendo a uma fala corrente no discurso contemporâneo, atribuída a 

Charles Bukowski (1993): “Ganhe a vida fazendo o que lhe dá prazer, e você estará seguro de nunca 

trabalhar” (DUBAR, 2012, p.353). Tal noção está bastante associada à forma negativa com que é 

visto o trabalho, e que vem desde a etimologia da palavra. Segundo Dubar, sua origem deriva do 

latim tripalium, designando um instrumento de tortura composto por três estacas. “Essa definição 

supõe que um trabalho seja sempre uma obrigação (para ganhar a vida), uma  subordinação (a um 

empregador, a um cliente, etc.) e uma fonte de sofrimentos (físicos e mentais)” (ibid.). 

 

Ora, não é necessário muito esforço intelectual para perceber as desigualdades inerentes ao 

sistema no que se refere à alocação das ocupações, e das relações de poder imbricadas nelas, assim 

como as formas de valorização das mesmas. Dentro dessas relações de dominação, sabemos ta m-

bém que uma pequena parcela desse grupo societário consegue alcançar satisfação no que faz e a 

pretensa liberdade que reivindicam em seu discurso, e que dadas as devidas desigualdades, esse 

“ideal” não está disponível e acessível a todos.   

 

É verdade que, em todo o mundo, para muitas mulheres, muitos homens e, às vezes, crian-

ças, ainda hoje (depois de mais de um século de abolição da escravidão), o t rabalho, sem 

ser necessariamente uma tortura, não é uma fonte de prazer, nem o que permite se identifi-

car positivamente. Para muitos, a “verdadeira v ida” situa-se fora do trabalho remunerado, 

nas relações amorosas, na família, no consumo, no esporte, na relig ião ou na alegria. Não  

veem o t rabalho que desenvolvem ou o emprego que ocupam como uma boa defin ição de si 

mesmos. (DUBAR, 2012, p.353) 
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Esta classificação é facilmente perceptível até nos discursos cotidianos, ao se perguntar a 

uma criança “o que ela pretende ser quando crescer”. Há certo escopo de possibilidades já esperadas 

dentro de uma gama do que é valorizado socialmente, por mais que esses pressupostos não estejam 

explicitamente declarados. E, aliado a isso, também, já se projeta uma trajetória até se chegar a esse 

objetivo final (a formação educacional é um exemplo por excelência desse argumento. Dificilmente 

consegue-se imaginar uma carreira bem construída e realização pessoal sem uma formação super i-

or.). 

Portanto, por muito tempo se têm consolidado uma hierarquização das funções de trabalho, 

sendo definidas assim tanto por quem as classifica ou por quem as exerce. Há características espec í-

ficas que fazem essa separação, segundo Dubar: 

 

Ainda que sejam chamadas genericamente de trabalho, essas atividades que possibilitam 

uma identificação positiva são, ao mesmo tempo, escolhidas (ou, pelo menos, entendidas 

como tal), autônomas (isto é, v ividas desse modo) e abertas para carreiras (no sentido de 

uma progressão ao longo da vida). Essas atividades de trabalho, qualificadas de profissio-

nais, são produtoras de obras, quer se trate de arte, artesanato, ciências ou outras atividades 

criadoras de algo de si, ou produtoras de serviços úteis a outro (médicos, juríd icos, educat i-

vos). Elas dão um sentido à existência individual e organizam avida de coletivos. Quer s e-

jam chamadas de “ofícios”, “vocações” ou “profissões”, essas atividades não se reduzem à 

troca econômica de um gasto de energia por um salário, mas possuem uma dimensão sim-

bólica em termos de realização  de si e  de reconhecimento social. [...] Fontes de identidades 

profissionais, essas atividades possibilitam mudar de empregos ao longo da vida, ao mes mo 

tempo garantindo uma continuidade de trajetória. É por e em um processo específico de so-

cialização, ligando educação, trabalho e carreira, que essas identidades se constroem no in -

terior de instituições e de coletivos que organizam as interações e asseguram o reconhec i-

mento de seus membros como “profissionais”.  (DUBAR, 2012, pp. 353,354). 

 

Sua tese central irá girar em torno desse questionamento, que ele afirma constituir um pro-

blema complexo, que divide a comunidade de sociólogos: “Todas as atividades de trabalho podem 

se tornar profissionais ou esse termo deve ser reservado a algumas delas?” (DUBAR, 2012, p.354) 

O que se põe em jogo aqui, segundo o autor, é se o que define a “profissionalidade” de uma ativid a-

de é a sua natureza ou se é sua organização, remuneração, ou sua “construção social” envolvida 

(ibid.). 

 

Para o autor, esse é o ponto de cisão das correntes teóricas da sociologia das profissões, en-

tre correntes funcionalistas (ou neofuncionalistas), e as interacionistas e críticas (chamadas pelo 

autor de neomarxistas e neoweberianas). A primeira confere a certas atividades  o exclusivismo da 

alcunha de “profissionalismo”, enquanto que a segunda atribui aos “contextos socioculturais e aos 

políticos as características das atividades de trabalho consideradas ou não ‘profissionais’” (DU-
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BAR, 2012, p. 354). Essa cisão se torna bastante pertinente para pensar tais questões, pois “põe em 

questão as próprias definições do trabalho, do emprego e da identidade” (ibid.). 

 

(A teoria funcionalista) Reserva a qualidade de “profissional” a uma minoria de trabalhad o-

res organizados em “profissões”, beneficiados por uma legislação que protege seu exercício  

e permite às suas associações deter o monopólio de sua formação e cert ificação (médicos, 

advogados, engenheiros, arquitetos, etc.). Algumas outras “ocupações” obtiveram o estatuto 

de “profissão” nos países que, como a Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrá-

lia, contam com essa legislação. [...] A questão da profissionalização é assim redefinida pe-

los interacionistas como um processo geral, e não reservado a certas atividades, a partir do 

postulado de que todo trabalhador deseja ser reconhecido e protegido por um estatuto e da 

constatação de que toda “ocupação” tende a se organizar e lutar para se tornar “profissão” 

(ABBOTT, 1988 apud DUBAR, 2012, p.356)13. Nesse caso, por que não seria possível fa-

zer de todas as atividades de trabalho “ofícios” dos quais aqueles que os exercem possam se 

orgulhar e que sejam reconhecidos como tais por uma cert ificação? Tanto mais na medida 

em que o  próprio  trabalho mudou bastante, deixando de ser gasto d e energia (produto de 

uma força por um deslocamento) para se tornar massivamente, nos países desenvolvidos, 

resolução de problemas (e serviço prestado a outro) (DUBAR, 2012, p. 356). 
 

Esse é o objetivo da construção teórica do autor neste trabalho. Ele se propõe “a esclarecer 

os termos e apostas do debate sobre a possibilidade e as condições de uma profissionalização de 

todas as atividades de trabalho” (ibid.). Segundo Dubar, “o imperativo de ‘tornar -se profissional’ foi 

invadindo pouco a pouco todas as atividades remuneradas, sejam elas ligadas a empresas, associa-

ções ou funções públicas.” (ibid.).  

 

A parcela das pessoas ocupando empregos industriais considerados “não qualificados” d i-

minuiu  por toda parte entre as populações ativas desses países. A automação suprimiu mu i-

tos empregos penosos, repetitivos, taylorizados. As deslocalizações transferiram os empre-

gos menos qualificados para os países pobres com salários mais baixos. Cerca de dois te r-

ços da população ativados países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômicos – OCDE – trabalham atualmente no setor de serviços (um quarto no final dos 

anos 1960), sobretudo devido ao acesso em massa de mulheres ao mercado de trabalho. 

(DUBAR, 2012, p. 355). 

 

No Brasil, as mulheres ocupam 44% dos postos de trabalho no mercado formal, segundo da-

dos de 2016 da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 14Ministério do Trabalho. Apesar de 

ter diminuído, a diferença salarial entre homens e mulheres ainda é bastante significativa. Segundo 

os mesmos dados, “em 2007, o rendimento dos homens era R$ 1.458,51 e das mulheres 

                                                 
13 ABBOTT, A. The system of the professions: An essay on the division of Expert Labor. Chicago, Illinois: Univer-

sity of Chicago, 1988 
14 MINISTÉRIO DA ECONOMIA. SECRETARIA DE TRABALHO. Em dez anos, cai di ferença entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho. Disponível em: http://trabalho.gov.br/noticias/5497-em-dez-anos-cai-diferenca-

entre-homens-e-mulheres-no-mercado-de-trabalho-2. Acesso em: 18 nov. 2019.  
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R$ 1.207,36, uma diferença de 17%. Em 2016, a diferença de remuneração média entre homens e 

mulheres era de 15%. A média salarial masculina era de R$ 3.063,33 e a feminina, R$ 2.585,44”. 

 

Apoiando-se nesse duplo registro – injunção dos empregadores e aspiração dos assalariados 

– construiu-se uma norma colet iva dirig ida principalmente aos jovens: construir a própria 

identidade profissional mediante o percurso de ativ idades. O fato de muitos não conseguirem 

e não terem acesso ao reconhecimento que esperavam constitui um dos elementos mais preo-

cupantes de uma crise de identidades particularmente dolorosa. 5 [...]Essa construção identi-

tária não ocorre em todos os empregos ocupados por jovens que ing ressam no mercado de 

trabalho. Os estudos sociológicos recentes mostram que, em quase todo o mundo4, muitos 

desses empregos são marcados pela precariedade, por baixos salários e falta de qualquer 

perspectiva de carreira.(DUBAR, 2012, p. 355). 
 

Dubar demonstra, através do estudo empírico de Hughes (1955) (onde o processo de forma-

ção de um indivíduo em medicina passava não apenas pelos componentes práticos ou teóricos, mas 

também e principalmente, pelo “êxito de uma iniciação em um ‘trabalho real’, passando por uma 

“conversão do mundo ‘profano’, constituído pelos estereótipos da profissão, para o mundo “profis-

sional”, relacionado à prática diária, e também aos ‘serviços sujos’” (DUBAR, 2012, p. 357)), como 

é necessária a uma formação profissional em “conjunto de sua ‘cultura’ específica, feita de uma 

linguagem (jargão), de uma visão do mundo (como conjunto de doentes potenciais), de prática 

(muito diversas) e de uma conduta de vida (ethos), incluindo uma projeção da carreira possível [...] 

constituindo assim, uma ‘transformação identitária’.” (ibid.). 

 

Portanto, não se trata fundamentalmente de acumulação de conhecimentos, e sim de inco r-

poração de uma definição de si e  de uma pro jeção no futuro, envolvendo, antes de tudo, o 

compartilhamento de uma cultura do trabalho profissional e a exigência do trabalho bem fe i-

to. Essa cultura de trabalho  se traduz no ingresso em um segmento (hospitalar, liberal, de 

pesquisa, etc.) organizado em torno de atos específicos, codificados, controlados pelos cole-

gas. Embora se possa e se deva falar de saberes profissionais, trata-se de mistos de teorias 

aplicadas e de práticas reflexivas, indissociáveis de situações de trabalho e de ações experi-

mentadas ao longo de um percurso de formação qualificante. (DUBAR, 2012, p. 367). 

 

O próximo questionamento que se insere nesse debate é se é possível traçar um modelo geral 

como o descrito acima para todo tipo de atividade. Apoiado em Hughes, ele afirma que se trata a n-

tes de tudo de uma questão metodológica sobre analisar as especificidades de cada atividade labo-

ral. 

 

Precisamos nos livrar de todas as noções que nos impedem de ver que os problemas fund a-

mentais com que os homens se deparam em seu trabalho são os mesmos, quer trabalhem em 

um laboratório  famoso, quer nas tinas sujas de uma indústria de conservas. [...] Em todo ofí-

cio, preferem-se certas tarefas a outras, algumas são zelosamente defendidas, enquanto ou-

tras são delegadas de bom grado aos que são vistos como inferiores, por exemplo, as mulh e-

res e os negros, quer se encontrem no interior ou no exterior do ofício e da profissão. Os im-
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previstos que todas as pessoas enfrentam ao longo de sua carreira profissional constituem 

um tema sempre recorrente.  (HUGHES, 1996 apud DUBAR, 2012, p. 357) 15[...] Esses re-

cortes internos aos ‘sistemas profissionais’ e entre os sistemas são historicamente e cultu-

ralmente variáveis: dependem da relação de força entre os atores internos e alianças com d e-

cisores externos.   (HUGHES, 1988 apud DUBAR, 2012, p. 358) 

 

Portanto, em todos os casos e nas mais diversas atividades, o mundo e as relações de traba-

lho são compostos, simultaneamente, “de relações com parceiros, inseridas em situações de trab a-

lho, marcadas por uma divisão do trabalho, e de percursos de vida, marcados por imprevistos, co n-

tinuidades e rupturas, êxitos e fracassos” (DUBAR, 2012, p. 358).Superadas essas dicotomias sobre 

quais ocupações se inserem no mundo profissional e merece análise sociológica, pois ele adota o 

pressuposto de que essas rupturas entre as classificações não sejam úteis para o pensa mento socio-

lógico, mas sim estruturas de trabalho, tendo como fundamento a “continuidade, em um momento 

dado, entre todos aqueles que contribuem para um mesmo campo de atividade  e que são objeto de 

recortes e de hierarquias entre empregos, ofícios e  profissões dotados de exigências específicas.” 

(ibid.).Dubar esclarece sua tese central neste texto: 

 

A socialização profissional é, portanto, esse processo muito geral que conecta permanent e-

mente situações e percursos, tarefas a realizar e perspectivas a seguir, relações com outros e 

consigo (self), concebido como um processo em construção permanente. É por esse e nesse 

“drama social do trabalho” que se estruturam mundos do trabalho e que se definem os ind i-

víduos por seu trabalho. (DUBAR, 2012, p. 358) 
 

 

 

                                                 
15 HUGHES, E. The making of a physician. Human Organization, Washington, n.14,p.21-25, 1955 
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4 A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NO TRABALHO EM 

SERVIÇOS 

Jordão Horda Nunes (2013) também se insere nessa proposta de identificar de maneira e m-

pírica o dilema identitário vivido pelas trabalhadoras e trabalhadores, especificamente no setor de 

serviços (Segundo o sítio do IBGE, “o setor de serviços é caracterizado por atividades bastante he-

terogêneas quanto ao porte das empresas, à remuneração média e à intensidade no uso de tecnologi-

as. E, segundo informações oferecidas no sítio da ABBT (Associação Brasileira das Empresas de 

Benefícios ao Trabalhador)16, “De acordo com dados da PNAD Contínua (IBGE, 2015b), no segun-

do trimestre de 2015, mais de dois terços (67,7%) da população ocupada trabalhava no setor terciá-

rio da economia”). Os dois campos a serem analisados pelo autor são serventes de limpeza e vende-

dores, no que afirma: 

No caso de serventes de limpeza a contratação terceirizada afeta negativamente a dinâmica 

do reconhecimento, embora a depreciação do self remeta mais à construção cultural do  

“trabalho sujo” e à invisibilidade que caracteriza o trabalho em serviços, sobretudo em at i-

vidades que remetem ao trabalho doméstico, como limpeza, manutenção e conservação. Já 

os/as vendedores enfrentam dilemas relacionados a formas de interagir com o cliente, por 

sua vez influenciadas por estratégias gerenciais e de marketing, bem como deslocamentos 

identitários relacionados à crescente relevância da própria prát ica de consumir como mar-

cador identitário na moderna sociedade de consumidores. (NUNES, 2013, p. 238) 

Segundo Nunes, em uma interação social os principais elementos a serem levados em conta 

são “características mais comuns, como traços de gênero, idade, cor, características estética e ta m-

bém elementos que permitem inferir algo da posição social, do estilo e de preferências culturais, 

como formas de se vestir ou de falar, além de acessórios ou dispositivos tecnológicos” (ibid., 

p.240), mas no mundo do trabalho outras características além dessas são igualmente importantes, 

como já abordado no segundo capítulo deste trabalho, como por exemplo, a “ocupação e o cargo, 

mas que uma identidade relacionada ao trabalho depende de outros fatores, como os tipos de forma-

ção e socialização escolar vivenciados nas trajetórias biográficas. [...]. 

Assim, o termo dilemas identitários passa a transcender a dimensão retórica, oximórica e se deslo-

car para a própria construção intersubjetiva por trabalhadores e a interpretação da identidade laboral 

por pesquisadores e entidades encarregadas da normatização e regulamentação do trabalho.” (N U-

NES, 2013, p. 240) 

                                                 
16 ABBT. O perfil da força de trabalho. Disponível em: 

https://www.abbt.org.br/plutofiles/folder_of_rel_arquivo/vkixGDEcNMWaMd6QEqnjfpc DxJk65G2CMYCXfw1W/20

17_08_25_08_48_30_5operfildaforcadetrabalho.pdf. Acesso em: 18 nov. 2019. 
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Embora seja um campo híbrido e emergente, como explica o autor, é necessária uma tomada 

de posição teórico-metodológica quanto à investigação sobre identidade no mundo dos serviços, até 

para que o campo seja mais aprofundado e consolidado na produção social brasileira. Assim como 

Dubar, ele entende a identidade como um processo dual, constituindo “de forma complementar ou 

dialética, o objetivo e o subjetivo, a estrutura e a agência, a explicação causal e a compreensão in-

terpretativa” (ibid.). 

 

A dimensão objetiva da identidade reside em atributos institucionalmente conferidos, d e-

correntes de processos de socialização, como a educação familiar ou escolar e a capacitação  

profissional. O aspecto subjetivo é o reconhecimento, a identificação consciente, cognitiva 

e afetiva, dos atributos institucionalmente estabelecidos ou, em termos corriqueiros, do que 

os outros dizem que somos. (NUNES, 2013, p. 240). 

 

Como já esboçado por Berger e Luckmann, a linguagem representa papel fundamental no 

processo de socialização, e é parte constituinte dos elementos simbólicos que compõem a identid a-

de. Baseado nessa premissa, Nunes propõe em seu artigo a valorização epistemológica de uma 

“acepção da linguística da identidade”. 

 

Em organizações sociais mais simples, como encontros e reuniões, onde ocorrem interações 

e situações de fala, emergem identificações que enaltecem a autoestima, mas também es-

tigmas e depreciações do self. Formas de nomear, classificar ou designar, “naturalmente” 

relacionadas a atributos fixos, impõem, mas também são resultantes de distinções que re-

metem a posições ou hierarquias sociais. [...]  Assim, esses tipos de atos de fala que caracte-

rizam, nomeiam, designam e fazem reconhecer, com frequência comportam uma função es-

tratégica, pois constroem identidades, o que lhes confere uma d imensão de poder. Conside-

rar a identidade a partir da linguagem e dos atos de fala conduz a concebê-la como processo 

construtivo e numa dimensão temporal, histórica, em que se pode identificar determinadas 

formas identi-tárias que são reconhecidas nos âmbitos da tradição, da cultura ou até do d i-

reito. (NUNES, 2013, p. 241) 

 

É por isso que a narratividade se torna componente imprescindível de pesquisa mais que 

qualquer outra metodologia, pois é capaz de demostrar além dos próprios aspectos narrativos, toda 

uma expressão de si, e os aspectos simbólicos que talvez não seriam demonstrados de outra mane i-

ra. 

 

Só se pode expressar algum conhecimento sobre a própria identidade ou pessoa, ou seja, só 

é possível o self e a capacidade de objetivar o eu mediante a narrativa que o sujeito faz de 

sua própria vida, e  das razões que o levam a ag ir com certo sentido e a partir de certos mo-

tivos, no decurso do tempo. [...] Esse processo seletivo de imagens, valores que integram 

os “pré-supostos” da ação social não é apenas perceptivo e cognitivo e orientado a certas fi-

nalidades, mas é também moral. (NUNES, 2013, pp. 241, 242) 
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            Como também já mencionado, a noção de identidade se aproxima bastante do conceito de 

caráter desenvolvido por Sennett (1999), e segundo Nunes, se relaciona com a “construção dessas 

narrativas, que dependem do que se toma como bens constitutivos para direcionar, de forma 

contínua e coerente as ações no curso da vida.” (NUNES, 2013, p. 242). Portanto, “Inscrevemos 

nossas experiências singulares nos eventos e na trama de relações sociais que constituem o mundo, 

quando construímos, de forma narrativa, histórias sobre nós mesmos.” (ibid.). Levando isto em 

consideração: 

 

Se considerarmos essa concepção, diríamos, de atos de fala identitários e da identidade 

narrativa para o plano histórico, transcendendo a questão da narrativa e sua relação com o  

tempo vivido, constataremos que as condições de efetivação de uma identidade narrativa 

são mais recentes e que outras formas identitárias foram predominantes no passado e, de 

certa forma, podem ainda vigorar, em certas conjunturas ou situações, em certos grupos ou 

formas de organização social. [...] A forma identitária em que se manifestam a criat ividade, 

a subjetividade e, quando efetivada com sucesso, a autoestima e a autenticidade em maior 

grau é a identidade biográfica narrat iva [...] Orientado por essa forma identitária o sujeito  

não somente reflete tendo em v ista suas motivações e inclinações, que podem inclusive 

contrariar a visão social de mundo dominante, mas age em função de seu projeto de vida e 

do horizonte de expectativas disponível no estoque de conhecimento herdado da tradição e 

da cultura dominante e disponível na memória. (NUNES, 2013, p. 242, 243, 244). 
 

           Os chamados “recursos identitários” identificados por Dubar são definidos pelo autor nas 

relações sociais cotidianas constituídas nas interações linguísticas: 

 

Essa reserva de conhecimento, no caso específico de seu emprego em atos de 

construção ou reconhecimento de identidades, na acepção pragmática aqui 

privilegiada, compreende expressões linguísticas, referências, vocabulários de 

motivos que permitam implementar estratégias de identificação de si e  dos outros. 

(DUBAR, 2006, p. 50, nota 72 apud NUNES, 2013, p. 244)17 
 

          Para aprofundar tal concepção, o autor evoca o que ele chama de “A fenomenologia das 

formas identitárias”, elaborada por Dubar (2006), onde também já foi possível compreender a 

diversidade e multiplicidade das formas identitárias. 

 

A forma identitária mais antiga é a comunitária ou cultural, em que o indivíduo se define 

em função do pertencimento a uma família ou grupo local, do qual herda os costumes e 

tradições, ostentando, por exemplo, num sobrenome de família o peso simbólico desses 

valores. A segunda forma de identificação, societária, implica uma internalização de formas  

de socialização institucionais, realizadas na família, na escola, em instituições profissionais 

ou agências estatais. Pode ser também designada como estatutária, já  que, em v irtude dessa 

                                                 
17 DUBAR, C. A Crise das Identidades. A Interpretação de uma mutação. Porto. Afrontamento,2006. 
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forma de identificação, somos classificados em diversos estratos, em relação a sexo, 

ocupação, relig ião, idade, filiação partidária etc. As bases de dados governamentais 

empregam preponderantemente, fins de regulamentação e classificação e para o  

planejamento de políticas públicas, essa forma identitária, traduzida empiricamente em 

variáveis que alimentam indicadores sociais, como “ocupação”, “posição na ocupação”, 

“natureza do vínculo” etc. (NUNES, 2013, pp.242, 243) 

  

           Sob a ótica do autor, a passagem de formas comunitárias a formas societárias acarretou um 

processo de “racionalização da produção e da divisão social do trabalho também nos serviços (com 

a institucionalização do controle burocrático) e conduziu às primeiras crises identitárias modernas.” 

(NUNES, 2013, p. 243). 

 

No entanto, o aprofundamento da crise ocorre com o crescente reconhecimento das formas 

de identificação “para si”, como a forma “reflexiva”, em que o indiv íduo não se acomoda a 

categorizações institucionais, mas argumenta, negocia, procura se colocar como pessoa, 

evidenciando disposições morais e procurando consolidar um caráter. A forma reflexiva 

também pode ocorrer na construção ou reformulação de identidades coletivas. Um bom 

exemplo é a part icipação crescente, no Brasil, de categorias sindicais e profissionais, bem 

como de profissionais ou trabalhadores isolados, com trajetória profissional significante, 

na formulação de suas categorias ocupacionais na CBO – Classificação Brasileira de 

Ocupações. (ibid.)18 

 

           O que mais me chama à atenção nessa dinâmica de produção voltada para os serviços é que, 

embora na produção de uma mercadoria se tenha, ainda que indiretamente, o tempo que um 

trabalhador levou para produção e os demais estágios até o produto final, é no trabalho em serviços 

em que essa “extração de si” se dá de forma mais direta, ou seja, a/o  trabalhadora/ trabalhador 

vende de forma direta sua força de trabalho e a coloca na interação dia a dia com o cliente, e por 

isso, essa construção identitária é tão presente nessas relações, pois, ao mesmo tempo que se trata 

de relações trabalhistas, a pessoalidade é cada vez mais presente, e a pressão sobre como se colocar 

nessas relações que duram poucos momentos, mas que decidem se uma venda será bem sucedida ou 

não, é cada vez mais forte. 

 

                                                 
18 Segundo o autor (NUNES, 2013, p. 247) “Houve uma mudança em relação à classificação brasileira de ocupações no 

Censo 2010, em relação ao Censo 2000. A Classificação de Ocupações para Pesquisas Domiciliares (COD),passou a ser 

empregada em pesquisas domiciliares pelo IBGE a part ir do Censo de 2010, substituindo a CBO -Domiciliar. A intenção 

foi torná -lo compatível, pelos menos em dois díg itos, com a Clasificación Internacional Uniforme de OcupacionesCI-

UO-08, criada pela Organização Internacional do trabalho. 
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Nunes analisa que “há ênfase na tríade empregador-empregado-consumidor, valorizando a 

dimensão discursiva ou simbólica que estrutura as relações sociais de serviço.” (NUNES, 2013, p. 

245). 

O modelo preconiza a unidade entre processo de trabalho e trabalhador, o que requer 

iniciativa, conhecimento prático e capacidade comunicativa na relação intersubjetiva entre 

colegas, mas também no diálogo com os clientes. Assim, o planejamento das competências 

deve reconstruir as etapas do trabalho em função das necessidades do cliente, orientando a 

produção efetiva de um serviço [...] Por outro lado, há uma produção mais recente volta a 

uma abordagem crítica da identidade no trabalho em serviços, nuançada por diversas 

tendências, como o marxismo, a herança bourdiana, o interacionismo simbólico e a 

sociologia compreensiva (ibid.). 
 

            Estaríamos perdendo um componente fundamental da análise se não considerarmos a 

sociedade de consumo em que estas relações estão imersas, e como elas afetam a construção da 

identidade, ainda mais no campo laboral. 

 

Pressupondo que o indivíduo contemporâneo não se identifica única ou primordialmente 

com o trabalho, mas se orienta por valores familiares, polít icos e culturais relacionados a 

outras formas de socialização, é d ifícil não reconhecer a importância que o  consumo tem 

assumido nas formas identitárias. Não se trata mais de possuir ou ter a propriedade de 

coisas, mas de experienciar o próprio consumo e de tornar possíveis situações de consumo 

distintivas de posição social e constitutivas de atributos identitários cultural ou socialmente 

valorizados: relações de crédito, serviços pessoais, e, sobretudo, acesso aos serviços mais  

diversos (médico-odontológicos, de turismo, educacionais, desportivos, artísticos, sexuais  

etc.), disponíveis para escolha e acesso individual no mercado. (NUNES, 2013, p. 246) 
 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DO SETOR TERCIÁRIO E DO CAMPO 

 

O Brasil, nos últimos dez anos, tem se equiparado aos países de economia mais  

desenvolvida, no que se refere ao crescimento relat ivo das ocupações em serviços no 

mercado de trabalho. Evidencia -se o deslocamento progressivo de vínculos no setor 

primário (agricu ltura e ext rativis mo) e do setor produtivo (indústria, construção e  

serviços industriais) para o terciário (comércio e serviços) (NUNES, 2013, p 247). 

 
           Uma característica central e definidora deste objeto é o que Nunes afirma como “a orientação 

por gênero e a distribuição desigual de rendimentos em relação ao sexo.” (ibid.), como mais 

pronunciada no mercado em serviços. A questão do gênero torna -se central para a investigação das 

relações de trabalho no mundo dos serviços. 

 

Agregando as ocupações de serviços com base na classificação de grandes grupos 

empregada pelo  IBGE em 2010, constata-se a presença das mulheres preponderante em 

ocupações de serviços administrativos (grosso modo, ocupações como secretárias, que 

integram o White co llar), o grupo ligado a comércio e vendas, sendo minoritária no de 

diretores e gerentes que, ressalta-se, é o grupo bem remunerado. (NUNES, 2013, p. 247) 
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           Comparando grandes grupos ocupacionais de serviços, Nunes identifica um fenômeno 

identificado por “feminização”, ou seja, a “distribuição desigual dos rendimentos no mesmo grupo 

ocupacional, em relação ao sexo” (ibid., p. 248), a partir da análise dados reunidos mediante os 

microdados do censo de 2010 do IBGE. Apesar de o caso do grupo de militares ser um caso de 

exceção, em que a média do rendimento mensal das mulheres é superior ao dos homens, ele afirma: 

 

O resultado, no entanto, não daria margem para assegurar sequer uma isonomia, já  que o  

número de mulheres é relativamente muito menor em relação ao de homens (5,8%), além 

de que a entrada das mulheres nas forças armadas, inclu indo os bombeiros, é muito recente 

e as mulheres ocupadas provavelmente ingressaram em níveis superiores, já que o serviço  

militar não é obrigatório  para mulheres. No grupo de profissionais da ciência e intelectuais, 

em que as mulheres são a maioria (59,5%), provavelmente se trata de professoras de níveis 

elementares (contingente que ingressou nesse grande grupo em 2010, com a mudança na 

classificação), po is a média salarial é  quase o dobro para os homens. O grupo de ocupações 

elementares, que agrega o trabalho doméstico, mas também formas atípicas de trabalho, 

como vendedores ambulantes, reserva às mulheres, no campo em que a precariedade é 

maior, uma remuneração inferior à dos homens e ainda abaixo de um salário mínimo. 

(NUNES, 2013, pp. 248, 249) 

 

            A questão primordial a se ressaltar de toda a análise é que as ocupações ligadas ao comércio 

e aos serviços são as mais frequentes deste quadro de ocupações , “mostrando que o Brasil dos 

serviços não está preponderantemente relacionado a serviços sociais, como saúde e educação, mas a 

atividades relacionadas ao consumo de bens.” (NUNES, 2013, p. 249). O trabalho de vendedores 

está entre “as dez mais características do trabalho no Brasil” (NUNES, 2013, p. 250), e, portanto, 

faz-se tão necessária a escolha desses atores para delimitação desse objeto. 

 

           Tem-se, assim, o ambiente laboral como principal vetor de construção da identidade, visto 

que no contexto pós-moderno, é um dos principais ambientes de interação dos indivíduos em uma 

sociedade de consumo. E no Brasil, o setor de serviços é o que mais tem crescido na última década, 

e dentro do setor terciário, o trabalho de comércio e vendas é um dos mais proeminentes. A questão 

do gênero incide diretamente sobre o objeto, e por isso, procuro investigar a construção da 

identidade em vendedoras de roupas na cidade de Rio Bonito, região metropolitana do Rio de 

Janeiro. 

 

         Segundo o levantamento de dados do Censo 2010, “3.620.255 o número de trabalhadores/as 

ativos/as na família ocupacional de vendedores e balconistas, sendo 42,9% de homens e 57,1% 

mulheres, o que indica uma predominância feminina” (NUNES, 2013, p. 260, contudo o autor 
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afirma ainda não ser possível considerar o que chama de “família ocupacional” como orientada por 

gênero, como ele enxerga no caso de trabalhadoras/es domésticas/os ou motoristas (ibid.). 

 

No mercado formal de trabalho a RAIS indica 3.100.852 trabalhadores/as em 2010, 52% 

homens e 48% mulheres. Verifica -se uma discrepância salarial de 22% entre sexos, com 

homens obtendo salário médio anual de 1,95 s.m. e as mulheres de 1,6 s.m. A faixa modal 

de escolaridade é o  ensino médio completo (63,4%), com 30,3% até o  ensino médio  

incompleto. (NUNES, 2013, p. 260) 

 
          Nunes enxerga nesse grupo um fenômeno específico. É comum ao alguém apresentar-se, logo 

após o nome ou a idade geralmente, dizer sua ocupação, no que trabalha, seu cargo, e afins. Com o 

grupo de vendedores ocorre uma “relativa indefinição identitária”, por não haver identificação 

imediata entre a ocupação e a imagem laboral, como acontece com empregadas/os domésticas/os ou 

motoristas (ibid.). 

 

É possível a identidade simbólica (religiosa, político -partidária etc.) predomine em atos 

identitários de vendedores ou balconistas, em relação à identidade ocupacional, pois é 

muito comum um tipo de identificação relacionado à atividade econômica, geral, ou ao  

estabelecimento ou empresa: trabalho com vendas, trabalho na empresa (ou loja) Tal. 

(NUNES, 2013, p.260) 

 

         Analisando o que autor chama de “serviços de vendas interativos”, ele afirma compor nesse 

cenário uma tríade empregador-vendedor-cliente. No entanto, é comum na literatura precedente 

haver um foco em um dos constituintes da tríade (NUNES, 2013, p. 260). Assim como a do autor, 

minha proposta é investigar a “identidade de vendedores de uma sociedade de consumidores” 

(NUNES, 2013, p. 261). Sua tese é de que acontece um deslocamento identitário nessa relação. 

 

A identidade pessoal do trabalhador, no contexto do regime de acumulação fordista, 

amparado pelo Estado do bem estar social, está ancorada na naturalização do  papel do  

homem provedor e da mulher reprodutora, no âmbito doméstico, de forma que a 

estabilidade do homem na esfera pública está relacionada a uma subordinação da mulher 

nos arranjos domésticos. A progressiva entrada da mulher no mercado de trabalho, por um 

lado, e a exigência de novas qualificações e da polivalência funcional nos regimes pós-

fordistas, desencadearam um deslocamento identitário. A mulher moderna, já  trabalhando 

“fora” ou vislumbrando o mercado de t rabalho, não mais se reconhecia apenas como “dona 

de casa” e queria reduzir o tempo nos afazeres domésticos, em favor de uma nova 

identidade a ser conquistada já no campo público. (NUNES, 2013, p. 261) 

 

           Nunes enfatiza a mudança do discurso nas propagandas publicitárias de eletrodomésticos, 

que é o recorte utilizado por ele, em lojas de varejo. Em vez de focar mais nas vantagens de se 

adquirir determinado produto e em suas qualidades, a ênfase era na “’natural’ compatibilidade com 

a imagem da dona de casa no arranjo doméstico então tradicional” (ibid.). No entanto, ele afirma 
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que o que impera na decisão da compra ainda é o menor preço, embora analisando a identidade de 

vendedores de bens duráveis, a autora “registrou alguns depoimentos nesse aspecto, como o de 

Emanuel (60 anos e cliente de uma loja de shopping de bens duráveis), que manifestou o desejo de 

encontrar “o produto que a gente quer e um preço que cabe no bolso da gente.” (DUTRA, 2012 

apud NUNES, 2013, p. 262).19 

 

Porém, a cultura numa sociedade em que a p rópria prática de consumo se torna um 

marcador de identidade altera significativamente o sentido dos termos que Emanuel 

empregou. “O que a gente quer” não é apenas o que o indivíduo deseja, mas o que seu self 

reconhece como apropriado no grupo social com que mais convive, seja a família extensa, a  

vizinhança, os colegas de trabalho ou até membros de redes sociais virtuais de que 

participa. O “bolso da gente” ficou consideravelmente maior com a expansão do crédito a 

camadas da população antes alijadas desses direitos. (ibid.) 
 

           A busca pelo que “cabe no nosso bolso” se torna ainda mais acessível com os mecanismos de 

pesquisa na internet, e isso influencia ainda mais na pressão sobre a atuação do vendedor, que nesse 

sentido, pode definir o sucesso ou o fracasso de uma venda. Essa conduta é impulsionada pelas lojas 

e pelas empresas através das comissões: um valor estipulado que a/o vendedora/ vendedor deve 

igualar ou superar em valor de vendas, e que se atingida, ou é adicionado uma porcentagem ao 

salário da/o empregada/ empregado, ou, em casos mais específicos, apenas o valor das vendas 

atingidas. 

Estabelecer a remuneração dos trabalhadores de chão de loja como uma composição entre 

salário fixo  e comissão sobre o valor da venda de produtos e serviços, estabelecer cotas e 

metas sobre o valor da venda de produtos e serviços e atrelar a comissão dos trabalhadores 

em vendas às metas. (DUTRA, 2012, p. 106 apud NUNES, 2013, p. 262). 

 

         É então por conta dessa política de comissão e pressão sobre a responsabilidade de 

desenvolver uma performance de venda decisiva para concretizar o consumo do cliente que esse 

deslocamento identitário acontece: 

 

Essa prática, relacionada a um estilo  de vendas que se limita à pres são e persuasão para que 

o cliente compre em determinados momentos, é considerada hoje obsoleta em comparação  

a um market ing voltado às preferências e necessidades do consumidor. Um d ilema 

frequente entre vendedores de bens duráveis está entre adotar uma atitude mais orientada ao 

cliente ou privilegiar o modelo  de metas, que lhe pode trazer imediatamente um rendimento 

maior, apesar de redundar em competit ividade exacerbada e rivalidade entre colegas no 

ambiente de trabalho. Voltar-se ao cliente implica uma colocar-se em lugar de outro, uma 

abertura hermenêutica e compreensiva, v isando a identificação do que pode agradar a um 

tipo de cliente que, no limite, resulta no esmaecimento da distinção entre funcionário  e 

consumidor. (NUNES, 2013, p. 263). 

 

                                                 
19 DUTRA, L.G. Trabalho e Consumo: Uma análise sociológica do serviço de venda no varejo de bens duráveis. 

Dissertação (Mestrado em sociologia). Universidade Federal de Goiás. Goiânia . 
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            A visão sobre a ocupação em si é tida como positiva, no que se refere a ser comunicativo e 

ter habilidades de relacionamento interpessoal: 

 

Há geralmente uma identificação positiva com a ocupação, geralmente com a justificação de 

que a atividade combina com seu self comunicat ivo e relacional, além de possibilitar ganhos 

pessoais, como reconhecimento e amizades, além de maiores ganhos econômicos, de acordo  

com o desempenho indiv idual. [...] Ora, ser comunicativo e relacional, ter competência para  

desenvolver com sucesso relações interpessoais constituem atitudes que se alinham à  

máxima de que “vender é fazer amigos, é fazer clientes”, hoje tão propaganda em cursos de 

gestão no varejo. No  entanto, essa postura contraria o empreendedorismo indiv idualista que , 

num sistema de remuneração que combina salário fixo com comissões, prêmios e 

incentivos, acaba privilegiando quem “vende mais”. (DUTRA, 2012, p. 66 apud NUNES,  

2013, pp. 263, 264) 
 
          O campo em que se insere esse trabalho é o município de Rio Bonito, localizado na região 

metropolitana do estado do Rio de Janeiro, com 60.201 habitantes 20. O comércio de roupas é um 

dos mais expressivos da cidade, com mais de trinta lojas de departamento situadas ao longo da 

região central da cidade. A classe de vendedores é composta em sua maioria por mulheres. Busco 

compreender os dilemas relacionados a essa ocupação fortemente atravessada pelo gênero, com 

suas dinâmicas internas. Acredito que a questão da sociedade de consumo como palco de 

construção da identidade se apresente ainda mais fortemente no caso da venda de roupas, que é um 

componente marcante da identidade pessoal de um indivíduo. 

 

        Para tal, utilizo como metodologia de pesquisa entrevistas semiestruturadas, com vendedoras 

de dez lojas separadas em cinco regiões principais da cidade, com suas características e dinâmicas 

específicas. 

[...] Elas (as entrevistas) permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em 

profundidade, coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos percebe e 

significa sua realidade e levantando informações consistentes que lhe permitam descrever e 

compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, 

o que, em geral, é mais d ifícil obter com outros instrumentos de coleta de dados. 

(DUARTE, 2004, p.215) 

 

        As entrevistas foram com vendedoras e (ex-vendedora) de dez lojas separadas em cinco 

regiões principais da cidade, com suas características e dinâmicas específicas. As regiões foram 

separadas a critério próprio, de acordo com as ruas adjacentes à rua principal, que compõem o 

Bairro Centro (cf. Figura 1), “uma das principais áreas valorizadas” (ROCHA, 2016, p. 11). 

 

                                                 
20 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-bonito/panorama. Acesso em 01 dez. 2019 
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[...] Nas ruas XV de Novembro e Dr. Mattos, encontramos uma característica de área 

central, na qual encontramos os setores de serviços, comércio e até mesmo residências mais  

antigas que persistem nessa área; a medida que nos afastamos e chegamos a outros bairros, 

encontramos mais precisamente as áreas residenciais do municíp io, e quando ainda mais  

distantes, nos deparamos com a iniciante área industrial, isolada do centro. Entretanto, ao 

continuar analisando o espaço urbano, é possível notar que existe uma art iculação entre 

essas áreas, onde a velocidade e a intensidade dessa articulação vão depender da 

importância dela para a cidade. (ROCHA, 2016, p. 4) 

 

          Antes de entrar propriamente na descrição das entrevistas, me chamou atenção o nome das 

lojas. Todas fazem referência a um ideal de elegância, beleza, delicadeza, próprios do discurso 

corrente sobre a feminilidade contemporânea e ocidental. Nomes como Morena Flor, Jeito do 

Corpo, Espaço Fashion, Mixtura Feminina, Dondoka, A Morena, Bella Lu, Diva’s, Angel são alguns 

exemplos.  

 

        A primeira região correspondeu a toda extensão da rua principal, Rua Quinze de Novembro, 

uma das áreas de maior fluxo de pessoas e de maior concentração de comércios (essa região possui 

uma especificidade interessante. Nela, se agregam diferentes tipos de loja, sejam lojas grandes, com 

uma rede de vendedores e filiais em outras cidades adjacentes, como foi o caso de uma das lojas 

que entrevistei, desde pequenas lojas com a organização dispostas em corredores, com uma pequena 

área para um ou dois provadores e o balcão); a segunda e terceira corresponderam às duas ruas 

adjacentes a esta (Rua Doutor Francisco de Souza, e Rua da Conceição). A Rua da Conceição tem 

uma organização interessante: é conhecida pela concentração de lojas de roupas, uma ao lado da 

outra. A quarta correspondeu a uma região mais residencial e elitizada, localizada na Avenida 7 de 

maio, e a quinta a um complexo específico dos chamados “boxes”, localizado no chamado “Center 

Coutinho”, que também é um centro comercial. Para segurança das interlocutoras e interlocutores, 

serão omitidos ou alterados seus nomes e os nomes das lojas das/dos que não quiseram ser 

identificados. 

 

      Esta amostra de entrevistas contou com 13 entrevistados, 11 mulheres e 2 homens, com idades 

entre 19 e 47 anos. O tempo de trabalho médio é de dez horas, de 9h às 19h.  Quando perguntadas 

sobre suas rotinas, funções e horários, o discurso comum era de que “faziam de tudo”, e dentro 

dessa categoria se inserem organização de estoque, cadastro das roupas no sistema, atendimento ao 

público, fechamento de compras no caixa, passagem de roupas e limpeza e organização das lojas. 

Era consenso de que a limpeza de lojas faz parte do trabalho do vendedor. 
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Aí sempre tem a função da gente, e  isso tudo tá no pacote, que a gente tem que organizar a 

loja. A gente é vendedora então a gente sabe o que vende e o que não vende, tem que botar 

para fora, trazer para dentro. E limpeza é normal, é dentro da função, porque manter a loja 

limpa é função do vendedor, se o cliente sujar você tem que limpar, agora, o resto de desvio 

de função não tem não. (Daiane, 30 anos, loja Jeito do Corpo.). 

 

        Em toda a amostra de entrevistas também se concordou no que a vendedora chama de “Desvio 

de função”, quando também pode ocorrer com mais frequência quando há mais de uma funcionária 

na loja, porém com funções distintas, como é o caso desta loja. 

 

Essas coisas assim, essas coisas de você fazer desvio de função é muito complicado, porque 

desvio de função não se pode fazer. Então, o que você faz numa loja? Você é contratado pra 

vender então você só vende. Eu aqui eu só vendo. A gente aqui a gente tem d iversas fun-

ções, tipo assim, entre elas só na venda. Ela é a gerente, ela é a do caixa. Aí quando eu não 

tô na frente, ela me cobre, mas fora isso não. (Daiane, 30 anos, loja Jeito do Corpo). 

       O discurso corrente sobre a interação com os clientes estava intimamente ligado ao 

desempenho profissional, e a própria constituição da identidade de vendedora, e que influencia 

diretamente o sucesso ou não das vendas. 

 
É mais mes mo você saber vender. O grande erro da população hoje em d ia é não saber 

atender. O cliente não chega na loja querendo uma peça, ele vai pelo bom atendimento. Se 

você tiver um bom atendimento então, isso conta muito na hora da mercadoria [...] Rio  Bo-

nito, você tem que ter manejo, porque os clientes de Rio Bonito são mais complicados que 

os outros lugares, porque eles são exigentes, então você tem que estar cobrindo a exigência 

deles, você tem que ter modo para falar, tem que ter modo para poder apresentar uma mer-

cadoria, se de repente você não apresentar a mercadoria, bom, do jeito que eles querem, bo-

tam defeito, aí não compra, sai reclamando, aí nesse negócio você tem que ter manejo pra 

poder levar o cliente em mãos, se você não levar o cliente legal ali, ele sai insatisfeito e 

ainda vai falar mal da loja. E os outros lugares não tem isso, os clientes de Rio Bonito são 

mais exigentes. Tem que tratar com educação ser sempre simpático, mesmo que eles ch e-

guem nervoso, estressado, você tem que estar sempre com bom humor, se não t iver nada 

para falar é melhor ficar quieto... (Daiane, 30 anos, loja Jeito do Corpo) 

 

        O que mais foi relatado na questão da interação com o cliente, era saber relevar possíveis 

ofensas e destratos por parte do cliente, em nome da boa venda e do retorno do cliente à loja. Uma 

das vendedoras da loja “Morena Flor”, localizada na quinta região relatou ser chamada de 

“desgraçada” por uma cliente em atendimento. Quando perguntei sobre o motivo de não responder 

nada, ela justificou do seguinte modo: “A gente tem que manter a calma, porque o cliente sempre 

tem razão. Quem quer ser processado?”. Para ela, “Trabalhar com comércio é complicado, você 

sempre atende e não é retribuído” (Natália, 24 anos, loja Morena Flor). Essa também é a visão de 

uma das vendedoras da loja Egalité, da segunda região. Ela diz sobre os clientes que “são bem 

tranquilos... Tem uns que são sim (risos). A gente acaba sabendo o gosto de cada um, pela 

convivência.”.  Ela também diz não haver hierarquias entre as vendedoras, por terem seus próprios 
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clientes. “Não tem nada não, até porque a gente acaba tendo nossos próprios clientes.” (Ariane, 23 

anos, loja Egalité). 

 

         Nessa mesma região, entrevistei um dos vendedores, Giovani, de 47 anos, que trabalha como 

vendedor há 25 anos, e na loja em questão há 15 anos. Ele trabalha em uma das lojas mais caras da 

região. As entrevistas estavam sendo gravadas para posterior transcrição, contudo ele não quis que 

fosse gravada, e hesitou em fornecer algumas informações financeiras da loja. Quando perguntado 

sobre a média de preços dos produtos, ele disse que dependia: “Já vendi produto de 64 reais, como 

já fechei compra de 5.000 reais”. Quando perguntei sobre o perfil dos compradores que frequentam 

a loja, ele disse ser de “classe média/alta”. 

        Esta loja também vende roupa masculina, e ele fica mais responsável por atender nesse setor. 

Ele divide a loja com mais uma vendedora, a qual recusou dar a entrevista. Ele disse que o contin-

gente de compradores é de “50% homem, 50% mulher”. Giovani trabalha de “7:50h à 19:30h”, e 

também faz “de tudo”: “Organizando estoque, catálogo, limpeza, finalização de venda no sistema, 

porque não temos caixa, fazemos tudo pelo sistema”. 

        Assim como Giovani, a maioria das vendedoras recebem salário mais a comissão pelas vendas 

realizadas. Já outras lojas como a que Ariane trabalha, o sistema de remuneração é o salário, mais a 

gratificação pelo atingimento de metas, descrito por elas como “um valor das vendas estipulado 

pela patroa mensalmente”. Quando perguntei se era difícil de atingir, ela disse que na maioria das 

vezes não é, “por causa do movimento, que às vezes é fraco, e por causa da crise (risos)”. 

“É tranquila a rotina aqui, tem dias que tem mais movimento, tem dias que são mais calmos, 

depende... Tipo final de semana tem mais movimento, e tem dias que não. Final de semana 

costuma estar mais agitado a partir de quinta feira.”. A maioria das vendedoras costuma fazer 

hora ext ra em feriados e datas comemorativas, como Natal por exemplo. Todas alegaram ter 

seus horários, ou dia pagos. Apenas em uma loja, essas horas extras são pagas “como folga”. 

É o que diz a vendedora Beatriz, de 19 anos, que trabalha na loja “A Morena for girls” há 9 

meses. Ela também não quis que seus relatos fossem gravados. Sobre sua função ela diz “vender, 

organizar coisas, passar (roupas), limpar o estoque e arrumar”. Sobre a mudança de trabalho, ela diz 

que “agora é bem mais tranquilo”, porque em seu trabalho anterior, também com venda de roupas, 

ela pediu à patroa “um dia de folga para fazer uma prova, e ela não de ixou. Falou que ia dar, mas 

que ia descontar do salário. E nessa loja é muito mais tranquilo, porque com certeza a dona deixa-

ria”. As vendedoras não usam uniformes, mas precisam trabalhar “maquiadas, bem arrumadas.”. Ela 



54 

 

diz que “com certeza o tratamento dado influencia na compra”. Sobre mau tratamento por parte do 

cliente, ela disse que “sempre tem, mas tem que fingir que nada está acontecendo.”. 

Essa loja especificamente é “mais voltada para evangélicos, de moda evangélica”. Segundo 

o sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE- Cidades, a população residente por 

religião consiste em 21.297 evangélicos, 20.765 de católicos apostólicos romanos, e 892 espíritas. 

Elas descreveram que “as roupas que vendem são saia, vestido...”, e que as clientes “exigem mais 

saia abaixo do joelho, blusa de manguinha”, mas “vêm outras pessoas também”. 

Uma das vendedoras da quarta região, localizada na área residencial caracterizou o público 

de clientes bem variado, “de todas as classes”, e que tem produtos acessíveis a todos, “a gente tem 

brinco de 20 reais. Mas por causa da aparência da loja as pessoas acham que só tem coisa cara. É 

até uma coisa que a gente está tentando mudar no marketing. É uma quebra de paradigma porque a 

gente que é vendedora também é da mesma classe dessas pessoas. Mas também vem muita gente de 

carro, aí para aqui porque não tem estacionamento”. Achei interessante ela evocar o uso do trans-

porte particular como marcador de classe social. 

Ela disse estar numa jornada tripla, porque “além de trabalhar na loja, trabalho em casa e es-

tudo, faço faculdade à distância”. O tema da dupla (ou tripla) jornada foi bem latente nas entrevis-

tas. Segundo o sítio do IBGE, os Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil demonstrou que o 

tempo dedicado ao cuidado de pessoas ou afazeres domésticos é de 18,1 horas semanais para mu-

lheres, enquanto que para homens é de 10,5. Para a população preta e parda esses indicativos são 

ainda maiores, sendo para mulheres 18,6, e para homens 10,6 horas semanais, comparado a 17,7 

horas semanais para mulheres brancas e 10,4 para homens brancos.  A diferença de rendimento mé-

dio anual é de 1.764 para mulheres, e de 2.306 para homens. 

Entrevistei uma vendedora grávida, que relatou que trabalha “no que precisar” na loja, e que 

não tem setor específico de atuação. Essa loja abarca um contingente maior de vendedores e filiais 

em cidades vizinhas, tendo uma rede de 45 vendedores entre essas lojas. Ela tem 32 anos e trabalha 

há nove anos como vendedora, e também 9 anos nessa loja. Este estabelecimento tem uma particu-

laridade sobre as demais lojas entrevistadas. 

Trata-se de uma loja de departamentos, possuindo roupas e calçados femininos, masculinos 

e infantis, utensílios domésticos e artigos infantis, e se coloca como shopping no seu slogan. Ela 

afirmou não haver hierarquias, apenas funções diferentes como gerente, atendente e tesoureira. So-
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bre a ocorrência de alguns conflitos no atendimento ao público, ela disse que “a maioria é por causa 

de preço. Não pode mais usar a etiqueta pequena, agora tem que ser essa grande amarela. Porque 

muita gente vem reclamando que uma coisa está na vitrine de 19,99 e é bem mais cara, muitas pe s-

soas não prestam atenção no ‘a partir de’”. 

Ao ser perguntada sobre outros tipos de trabalho que não o de vendedora, ela logo explicou: 

“Sou casada, com filho, é muito cansativo, cansaço atrapalha, não somos duas.” Mas também foi 

um discurso corrente nas entrevistas, tanto as emoções quanto possíveis sinais de cansaço ou estre s-

se deverem ser “deixados do lado de fora da loja”, conceitos considerados na esfera privada deve-

rem ser suprimidos em nome da identidade profissional e dos papéis sociais desempenhados de 

acordo com essa identidade. 

É o caso de Dilce, de 38 anos, vendedora há 14 anos. “Também trabalho em casa. Cansaço 

acontece, mas isso não pode passar pro cliente ou para a empresa. Tenho que estar aqui trabalhando 

de meio dia às oito, cansada ou não”. Ela também afirma que o tratamento dado a um cliente “influi 

bastante” na venda, “porque tem cliente que gosta de ficar à vontade, depende, quer que você esteja 

junto, principalmente os idosos, pra que você fale o valor...”. Sobre o tema do assédio no ambiente 

de trabalho, todas as entrevistadas afirmaram não ter sofrido. 

Mas vale ressaltar quais são os significados de assédio atribuídos por elas, que as fizeram 

responder desta maneira. Embora fosse extremamente oportuno avaliar essas questões, não foi po s-

sível o aprofundamento dessas questões por conta da dinâmica da entrevista. Na loja “A Morena for 

girls”, por exemplo, quando a entrevista passou de 15 minutos com as duas vendedoras, a gerente 

pediu que a entrevista fosse “agilizada”, pra que “não demorasse muito”.Dilce também alegou não 

ter sofrido assédio no ambiente de trabalho, mas que já sofreu racismo, e me relatou o caso. Ela 

disse que não pôde denunciar porque não havia sido explícito. Ficou subentendido porque também 

se estava falando de roupas. Mas que “deu pra entender”. 

Não deu pra saber de fato se era de mim, mas eu percebi, mas a cliente riu e ficou elas p or 

elas. Eram duas senhoras escolhendo uma blusa branca e uma preta, quando fui oferecer 

ajuda, elas disseram que iam ficar com a branca porque “não gostamos de preto”. Tive que 

ficar quieta. Elas riram e ficou elas por elas. Mas podemos levar à d ireção casos de precon-

ceito. (Dilce, 38 anos). 

 

Não tive oportunidade de perguntar mais a fundo sobre essas questões, mas um dado interes-

sante é que as vendedoras que ficam no caixa e/ ou no atendimento ao público são todas brancas, 
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enquanto que as duas que tive contato que eram negras estavam na organização do estoque e no 

provador. Faz-se necessário ressaltar que as entrevistas foram gravadas ou informações colhidas no 

interior da loja, e em muitas delas com a supervisão de gerentes, portanto, há possibilidade de as 

respostas serem no geral positivas e tenha ocorrido algum constrangimento em fazer alguma recla-

mação, ou denunciar alguma injustiça ou exploração por parte dos patrões.  

Tendo isso em vista, realizei duas entrevistas com ex-vendedoras, utilizando as mesmas per-

guntas. A primeira trabalhou na loja da região da Rua da Conceição, e a segunda na loja Nalin. Os 

nomes não serão revelados por questões de ética metodológica, em vez disso, serão trocados por 

nomes fictícios. O processo de socialização dessa vendedora se deu entre conflitos com as antigas 

vendedoras, por conta do sistema de metas, e da disputa entre as vendedoras:  

Então, comecei a trabalhar em outubro, se eu não me engano, outubro/novembro e fiquei os 

três meses de experiência lá no trabalho, na (nome da loja). No começo, logo no primeiro  

mês a meta era de 20.000 reais e logo no primeiro mês, de cara, eu fui a que mais vendeu. 

Eu tinha vendido 16.000 e as outras vendedoras que já estavam há muito tempo ali tinham 

vendido menos. E isso agradou muito ela né (a patroa). Aí no segundo mês, a meta foi, não  

lembro d ireito, acho que 18.000 ou 20 também e aí eu já vendi um pouco menos, não me 

lembro agora, mas de experiência a meta era de 10 ou 15.000, eu t inha vendido só 4.000 

naquele mês. Pra mim, é um valor muito alto, só que, pra quantidade de valores, pra ques-

tão de valores dentro da loja, eram poucas coisas, né, porque eram peças muito caras, são 

peças de marca, então assim, um vestido è 500 reais, ou seja, prat icamente vendi só seis p e-

ças, oito peças. Então não estava dando lucro pro local, e quando chegou no terceiro mês  

ela me mandou embora. Eu  achei que ficaria mas ela me mandou embora. E assim ,nem me 

deu um av iso. Chegou no dia ela falou que eu iria embora, que o contrato estava sendo can-

celado ali.(Pâmela, 23 anos, ex- vendedora segunda região) 

 

A principal qualidade evocada para vendas é o tratamento com o público, no próprio voca-

bulário das vendedoras. Como relata a ex-vendedora: 

Eu conheci ela em um estúdio de ballet eu fazia o mes mo horário que ela de aula e eu era 

muito receptiva com as pessoas, assim como eu sempre fu i na igreja, sempre fu i nos lugares 

que eu frequentava. Então no ballet eu ia, falava com todo mundo, abria a porta, recepcio-

nava, e eu acho que isso atraiu ela, e foi nesse momento que ela estava precisando de mais  

uma vendedora, que as outras duas que estavam lá não estavam dando conta. (Pâmela, 23 

anos, ex-vendedora segunda região) 

A questão do desvio de função também é bem marcante em vários trechos da entrevista, e m-

bora não com as mesmas palavras. 

 

Só que assim, é um trabalho muito massacrante, não é só você vender, entendeu, eles qu e-

rem uma faxineira, eles querem alguém que arrume estoque, eles querem alguém que admi-

nistre a conta ali dentro, não é uma co isa assim: eu tô recebendo por  isso e vou fazer isso, é 

um abuso assim, em larga escala, assim, vou falar na minha opin ião. Toda semana t inha que 

dar uma faxina geral na loja, lavar, limpar, toda sexta feira tinha arrumação de estoque s u-
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perficial e uma vez no mês tinha que tirar tudo e colocar tudo no lugar bonitinho. Por s e-

mana também tinha uma escala entre eu e as outras duas garotas que trabalhavam lá para 

poder limpar a cozinha e o banheiro, aí era segunda, quarta e sexta. E uma limpava banhe i-

ro e cozinha, a outra limpava banheiro e cozinha, e assim ia. (Pâmela, ex- vendedora loja 

segunda região) 
 

Pâmela relata o sacrifício que fazia em função do alcance das metas em prol da comissão. 

Segundo a entrevistada, a remuneração pelas comissões era motor de disputas internas e gera va 

hierarquias entre as vendedoras:  

O meu horário de chegada era 9:30h e eu tinha duas horas de almoço mais ou menos, g e-

ralmente eu saía 13h, 14h, voltava 15h, 16h, quando não tinha horário menor de almoço. Se 

eu não me engano eram duas horas, tenho quase certeza que eram duas horas de almoço e 

era muito cansativo também, porque assim, quando a loja enchia, ou você vendia e tentava 

bater a meta ou você saía para almoçar, aí as vezes eu acabava levando almoço para a loja, 

almoçava, lá na cozinha, porque caso alguém chamasse ou me procurasse, eu conseguiria 

atender e fazer alguma venda, entendeu? Na época de uma antiga vendedora, tinha comis-

são, antes dela sair ela t irou as comissões,  e aí o que ela dava de bônus, assim além do salá-

rio era, se você batesse a meta em um mês, você recebia uma cesta básica mais uma porcen-

tagem do valor total que você tinha vendido naquele mês. Não era 10%, era uns 5%, alg u-

ma coisa, coisa baixa, mas assim no  mês se você vendeu 15.000, você vai ganhar um valor 

bom, então assim, era uma co isa boa, dava um dinheiro a mais, então a gente se esforçava 

muito pra vender e era muito desesperador, era uma competição muito grande[...]foi uma 

época muito cansativa, que eu quase não almoçava direito, trabalhava muito, que eu ficava 

muito cansada, e assim, a carga é muito grande, para você vender muito, por um salário  

muito pequeno, por uma falta de respeito e uma falta de humanidade, e coisas que não são 

mais a sua responsabilidade, acredito eu né de ficar limpando o chão, lavando, tirando pó, 

assim, na sua carteira de t rabalho tá assinado como vendedora, e  não como faxineira, então 

às vezes tem que fazer de tudo, chega no final do dia, tem que fazer conta do caixa, botar 

quanto que deu, o alarme da lo ja, fechar a loja, assim são pequenos detalhes, que fazem 

com que você deveria ganhar mais, diferente do que a pessoa ganha hoje em dia, então a s-

sim, é isso, é triste é cansativo, comércio  te suga, e se você não é uma patroa flexível, e que 

sabe também o que você está fazendo, você em vez de melhorar as coisas você piora. Gra-

ças a Deus eu era boa por um lado, mas todo mundo tem defeitos né, e loja de rico não é pra 

qualquer um, muito menos se tiver meta de 20, 30 mil por mês.(Pâmela, 23 anos, ex-

vendedora segunda região) 
 

            O dilema entre construção de identidade profissional em meio à sociedade de consumo, e o 

duplo papel do trabalhador-consumidor fica bastante evidente nessa fala:  

 

O salário era 1.200R$ geralmente, a cesta básica que ela dava era no valor de 300R$ e 

assim tem aquela questão também de quando você trabalha dentro da loja, tanto dentro de 

loja física, como tipo assim, revendendo Avon, eu sei disso porque eu já revendi Avon, 

quando você tem acesso ao produto e talvez ele chegue numa maior facilidade para você, 

pra você é melhor comprar, você acaba, t ipo assim você acaba se atraindo muito mais. 

Então eu dentro da loja apesar de serem caras, logo no primeiro mês eu acabei comprando e 

dividindo em duas, então descontava do salário, ou seja, no final das contas ela continuava 

ganhando em cima da gente. (Pâmela, 23 anos.) 
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Essas gratificações por comissão acabaram gerando consequentemente a competição entre 

as vendedoras, além de diversos conflitos decorrentes dessas relações. Pâmela alega ter sofrido mais 

por conta de ser recém-chegada no ofício e ter se destacado nas vendas no primeiro mês. 

 

Cara, assim, é muito, chega a ser meio engraçado, mas sempre existe isso de hierarquia 

entre as vendedoras. Era eu, Rosane e Thais, as meninas que vendiam. Thais implicava 

muito comigo, não sei porquê mas brigava com ela, assim, não brigava com ela, ela brigava 

comigo por diversas maneiras, diversos jeitos, o que ela tivesse pra fazer ela fazia, e eu  

realmente assim , evitava o máximo, porque era ambiente de trabalho, eu precisava... Eu  

sempre fui uma pessoa muito cabeça quente, mas como lá eu precisava, eu ficava afastada, 

engolia muita coisa, ficava muito magoada, e acabava tipo assim, deixando daquele jeito. A 

outra garota, a Rosana, era a preferida da dona da loja. Ela era uma pessoa muito b oa, mas 

era muito injusto dentro da loja, porque assim, tinham clientes fixos que tinham dinheiro, 

tinham uma condição boa, e quando chegavam novos clientes ou quando clientes antigos 

voltavam a comprar na loja, que por algum motivo tivessem parado, e começassem a voltar, 

a dona passava esses clientes exclusivamente pra Rosana, ou seja, não tinha nem a menor 

possibilidade de eu conseguir bater a meta, porque eu dependia de clientes que entrassem 

ali na lo ja e que não fossem clientes fixos da Rosana ou da Thais,  então o que me 

sobravam eram clientes novos que não eram fixos, sendo que pra você vender um valor 

muito alto, tem que ter alguém que vá ali todo mês, goste das roupas, que goste do seu 

atendimento, que goste da dona da loja, e que queira investir um d inheiro muito alto ali 

todo mês. (Pâmela, 23 anos) 

 

Pâmela também relata técnicas específicas de marketing e vendas, chamadas de “bolsas”. 

Segundo a entrevistada “Quando digo bolsa, é bolsa com produto, leva até a loja, casa, trabalho, pra 

pessoa ver e não ter que ir lá na loja, é um método de venda daquela loja” (Pâmela, 23 anos.).  

 

Assim, eu corria muito atrás também, fazia bolsa, levava lá pra fora, levava pra cli-

ente, já levei muitas bolsas pra (cliente específica dona do estúdio de dança onde ela 

trabalhava), fiz grupo, fiz lista de transmissão, na época elas, o pessoal da loja não  

mexia nos stories da loja, eu comecei a mexer nos stories da loja, pra postar assim, 

os produtos da loja e apareceu mais cliente, só que quem tava com o  celu lar na hora 

é que ficava com a venda, ou se não assim, quem postasse recebia, só que muita das 

vezes quem estava com o celu lar era a Rosana, então eu podia ter postado mas a 

venda acabava indo pra ela. Nessa parte era muito in justo, essa questão de divisão de 

cliente tipo assim, você não tinha oportunidade de bater meta, porque os clientes iam 

pra outra vendedora que já tava ali no pé da dona. 
 

Sobre as condições de trabalho, a entrevistada diz ser “Muito massacrante”, afirmando “não 

valer a pena” o esforço investido pela remuneração. Também é possível observar outras habilidades 

requeridas no trabalho de vendas que muitas vezes parecem estar implícitos: 

 

É um trabalho muito massacrante, você fica em pé o dia todo, com o tempo fui começando 

a sentar em alguns cantos, porque assim, não dava pra ficar em pé o dia todo entendeu, 

você tinha que estar por dentro da moda, tinha que começar a entender um pouco mais de 

cor, de estação e era uma coisa assim muito cansativa, porque você já tem uma [não  

identificado], assim, eu gostava e precisava, mas não era pra mim. 

 



59 

O perfil dos clientes frequentadores da loja também foi algo bastante explicitado durante a 

entrevista: 

Os clientes, geralmente, tem uma condição muito boa, assim, banqueiro, atendente de ban-

co, dentista, dona de supermercado, admin istrador, dona de restaurante, dono de edifício, 

assim, nem todo mundo eu conhecia da onde vinha o dinheiro, falar assim, porque muitas 

eram madames, vou falar assim, então provavelmente recebia dinheiro do marido e eu não 

conhecia o marido. Mas assim é muita filh inha de papai lá  de (citou colégio part icular de 

renome na cidade) comprar roupinhas, (colégio ... outro colégio de renome), e era uma peça 

trezentos reais lá, peça 200, acho que a coisa mais barata que eu vi lá era um brinco que era 

uma bolinha que a gente compra a um real, lá  tava trinta, quarenta, os croppeds que tinham 

de trinta e cinco, vinte e cinco, mas eram coisa bem simples, era uma malhazinha só e tá 

bom. Muitos clientes não eram classe alta. Muitos clientes eram classe baixa , vou falar as-

sim, de certo modo t rabalhadores que ganham salário mín imo, mas iam lá, compravam e 

dividiam em trocentas vezes, porque tinha que comprar, se apaixonava muito pelo produto 

e divid ia. A avó de uma conhecida foi uma vez com a filha dela, e  elas  assim, se apaixona-

ram por mim, e por ela ser senhora, eu tratava muito bem, então assim, de 15 em 15 dias, 

20 em 20 dias ela tava lá comprando comigo, e ela era um amor de pessoa, depois que eu 

fui embora, a moça até me mandou mensagem “poxa você foi embora, minha mãe fo i lá  só 

pra falar com você”, e assim foi um momento muito legal que assim, eu v i a minha capac i-

dade de falar com o público, a minha paciência foi testada, você precisa ter paciência pra 

lidar com a patroa, você precisa ter paciência tipo as sim, se a pessoa vestir 300 roupas, você 

tem que colocar as trezentas no lugar se ela não levar nenhuma, e pronto e acabou, e é fru s-

trante, mas com o tempo você pega a manha de fazer a pessoa levar aquilo ali... (Pâmela, 

23 anos).  
 

Sobre a escolha preferencialmente de mulheres, Pâmela explica que “ela preferia meninas 

porque era melhor de lidar”. A preocupação com a aparência também foi fator relevante da escolha 

por gênero. 

As meninas tinham que limpar, t inham que sempre estar bonitas, maquiadas, então eu  acho  

que ela preferia mulher porque mulher chamava mais atenção. Quando eu saí, lembro que 

um tempo depois quando eu fui lá tinha um homem, porém ele era homossexual, era bon i-

tinho de aparência, então assim, não sei se isso tem alguma ligação. Mas pelo  que eu vi ela 

preferia mulher até para além dessa questão de beleza, maquiagem, se produzir, também t i-

nha um uniforme que era uma saia e um cropped, então assim, tinha dia pra uniforme, você 

tinha sempre que estar maquiada, cheirosa, unha feita, essas coisas  assim, acho que ela usa-

va a imagem feminina como atrativo para as pessoas irem comprar também, entendeu? 

(Pâmela, 23 anos). 
 

Clara também fornece informações específicas sobre a loja da primeira região, bem como 

suas dinâmicas internas que só tem acesso que já trabalhou ou trabalha lá.  

 

O horário  era bem flexível, eu  entrava meio-dia, saía 20h, com uma hora de almoço, e esse 

almoço era pago pela empresa. No começo a gente tinha um restaurante atrás, um restau-

rante não, uma casa pra fazer comida caseira pra gente, tudo muito bem feito, com sobre-

mesa tudo mais pra gente. Depois com as mudanças, eles resolveram pagar o almoço de um 

restaurante ali na frente, restaurante muito bom, e a gente comia todos os dias ali. O horário  

é flexível, porém ao sábado não. Se você for fazer a conta, de meio dia às 20h, de segunda a 

sexta, fica faltando ainda uma hora de serviço, então esse horário era reposto no sábado, a 

gente pegava dez horas da manhã e largava oito horas da noite. Porque era o d ia de mais  

fluxo, mais movimento, então era preciso que você tivesse mais tempo no trabalho no sába-

do.  Isso agora, a princípio, um pouco antes de eu sair, mudou então agora o pessoal está 
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saindo 15 minutos depois, em vez de ser o ito horas, oito e quinze, e durante o sábado, o 

pessoal está pegando normal, meio dia, as oito e quarenta, parece que pegou esse horário  

quebrado e dividiu entre a semana toda. (Clara, 32 anos, loja primeira região) 
 

Existe uma política interna específica para que as vendedoras não tenham acesso ao seus 

pertences pessoais, a fim de não tomarem o tempo de trabalho verificando celular, ou até mesmo 

lanchando:  

 

Não temos mais horário de lanche. A princípio tinha, quinze minutos, mas isso foi quebra-

do. Então uma pessoa que pega meio  dia vai almoçar uma hora no má ximo, porque não po-

de almoçar tarde,  uma e meia, porque tem o restaurante, horário do restaurante, e aí você 

fica até oito horas sem comer nada. Não pode comer porque, as nossas coisas, todos os per-

tences quando você chega, você entrega ao fiscal, tem um armário lá que ele coloca sua 

bolsa, e a chave fica com o fiscal. Então você não pode pegar seus pertences, não pode p e-

gar celular, não pode pegar nada durante o trabalho, que tudo fica preso em um armário. E 

quando você sai, na hora de ir embora, ou na hora do seu almoço, você pode pegar, tem que 

pedir ao fiscal para pegar, o material que você quer sua bolsa, você mostra o seu documento 

pra provar que é você, e na hora de ir embora, ele dá uma olhada na sua bolsa, e  você pode 

ir, entendeu? (Clara, 32 anos). 
 

A organização de funções no interior da loja se dá da seguinte maneira:  

 

Todo mundo é atendente, porque atendente pode atender em todos os lugares, a não ser o 

pessoal do estoque, porém estoque não existe mais. Como que é feito agora? Chegou mer-

cadoria, uma equipe vai, organiza. Dentro do estoque, cada gôndola que é colocada as ro u-

pas, elas são marcadas por rua, rua sete, rua a, rua b, e  aí, por exemplo, passou uma pessoa 

no caixa e faltou aquela roupa, a pessoa que não está no estoque, está na venda, v ocê per-

gunta “ah, essa roupa aqui?” “tá na rua sete”, você vai lá, e procura naquele local a roupa 

que você precisa pra levar. Eu tinha assim, uma função, o meu era PDV, não queria muito  

ficar em PDV, mas não deixaram, que é o setor de crediário. Então ass im, algumas pessoas 

têm o seu setor fixo e outras não.  Geralmente abertura de crédito, que é onde faz o cartão 

não muda, a pessoa que fica ali fica ali mesmo, porque é um setor que exige mais de tre i-

namento e organização, então não dá pra ficar botando uma pessoa o tempo todo. E tem o  

setor de crédito, fica quem faz mais venda com juros, então essa venda com juros é o que 

leva o capital da loja, incluindo as vendas de plano odontológico e funerário então é preciso 

ter pessoas necessárias pra ficar nesse lugar, pessoas que são melhores pra fazer esse plano. 

(Clara, 32 anos). 
 

Sobre a questão da jornada dupla de trabalho, Clara define que é importante se ter priorida-

des, porque “a vida é uma escolha”. “Você precisa trabalhar, você precisa dar conta de casa.” Então 

ela relata que já deixava a comida para a semana pronta no domingo para sua filha, em marmitas, e 

também no domingo era seu dia de descanso, mas era onde dava pra “fazer a faxina da casa”. Como 

ela almoçava no trabalho, ela diz que “não tinha tanto prejuízo com comida”. Ela diz que essa divi-

são não a prejudicava no trabalho, porque “o cansaço maior era o tempo que se ficava em pé no 

trabalho”. (Clara, 32 anos).  
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Algo que me chamou à atenção também era a organização da loja, onde os setores de roupa 

feminina e de sapato feminino ficam sempre à frente da loja. Ela explica que isso se chama “cargo 

chefe, o que leva a loja”. Sua justificativa é de que “as mulheres, elas compram mais, então por isso 

tem que ficar no começo da loja, que é pra ser atrativo e chamar pessoas para dentro da loja.” Se-

gundo a entrevistada, “os sapatos femininos são o que mais dão lucro pra loja”. (Clara, 32 anos).  

 

É igual época de dia das crianças. Os brinquedos ficam espalhados por todos os cantos da 

loja, inclusive perto de caixa, que é p ra você está ali perto do caixa, lugar que você vai ficar 

esperando, então seu filho está ali, ele vai ver aquele brinquedo e vai querer, e  vai te pedir, é  

uma forma de vender sim. Perto de caixa então é o melhor lugar pra venda. Então você est á 

lá parado e vê uma toalhinha de prato, ‘nossa, tão baratinha’, e leva, ou até mesmo a pessoa 

no balcão te mostra, ‘você já viu  isso?’, tá barato e tal, ‘você não gostaria de levar, aprovei-

ta a promoção e tal’. Isso vende bem.  (Clara, 32 anos) 
 

Sobre o vocabulário e rotinas específicas, ela explica que antes de começar o trabalho, eles 

fazem uma oração e um grito de guerra, e no final eles falam “showtime”, hora do show, em inglês 

(tradução livre). “Tudo quando se faz que é legal, a gente fala: ‘nossa, showtime!”, foi a hora do 

show,  a hora que você brilhou”. O “mix” significa fazer venda com juros. Algumas vendedoras 

possuem um broche com o desenho de uma raposa, e Clara explica que é porque em cada região há 

uma competição entre as lojas, onde “cada regional fica responsável pela venda, por fazer você 

vender juros”. “Então tem a raposa, são quatro, acho que águia, tigre e assim cada um era um ani-

mal que era representado.  

 

Provavelmente era alguma gincana entre eles, “porque a gente tinha que alcançar ta ntos cli-

entes por dia, fazer tantos cartões, e quem estivesse na frente levava um brochezinho, e essa raposa 

identifica quem é o líder do grupo tal” (Clara, 32 anos). Ela defende que “ao mesmo tempo em que 

isso é positivo, isso é negativo, porque deixa os funcionários cansados e estressados. Nem todo 

mundo gosta da competição de ser criativo”.  

 

A partir das entrevistas, foi possível, portanto, compreender os aspectos que contribuem para 

a socialização das vendedoras no trabalho em serviços de venda, bem co mo os discursos correntes 

desse cotidiano no trabalho, suas rupturas e conflitos nas relações com clientes e patrões. A partir 

dessas considerações, portanto, e possível compreender a construção da identidade profissional no 

âmbito dos serviços.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho consistiu em buscar aprofundar a discussão sobre a construção da 

identidade no campo da teoria sociológica, localizado na pós-modernidade e suas transformações 

sociais. A partir da discussão teórica, se possibilitou entender que o estudo do indivíduo e sua cons-

trução na história não podem ser estudados separadamente da sociedade e, portanto, devem ser inse-

ridos nas discussões sociológicas.  

  

 Ademais, foi possível entender na perspectiva weberiana como a identidade é parte de 

um processo de relação social, construído através de ações sociais, e como neste ponto de vista a 

sociologia tem um papel específico, identificável no próprio nome que se confere, como “compre-

ensiva”, que possui o papel de identificar e interpretar os sentidos das ações sociais combinadas em 

uma teia de relações sociais. 

  

 Busquei localizar também o trabalho como uma das esferas mais constitutivas da iden-

tidade de um indivíduo e suas relações sociais inseridos no sistema capitalista contemporâneo, jun-

tamente com suas demandas específicas e, portanto, como é necessário o debate sobre a construção 

de uma identidade profissional, e como isso afeta as demais atividades em sociedade.  

 

 Partindo das contribuições teóricas foi possível se aprofundar na reflexão sobre como a 

construção social da identidade profissional das vendedoras de roupa do município de Rio Bonito, 

construção que ocorre relacionalmente, se dando de acordo com as habilidades desenvolvidas na 

interação com os clientes, e que são consideradas úteis tanto na manutenção das relações com os 

clientes (acabar tendo “clientes fixos”, pois é mais fácil para “conhecer seus gostos”) permanência 

no emprego quanto na recomendação a outros, é útil criar “relacionamentos” para que haja “boas 

recomendações”.  

  

 O desempenho no atendimento é considerado quando não decisivo bastante influente 

na decisão de compra dos clientes, e por isso há certa pressão sobre as vendedoras por parte dos 

patrões, e que acaba sendo internalizada no próprio discurso das vendedoras. Outro fator contribuin-

te para que as vendedoras fiquem pressionadas em seu desempenho laboral é a comissão por metas. 

Contudo, a justificativa corrente nos discursos quando as mesmas não são alcançadas recai sobre “a 
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crise”, um fator mais geral das relações econômicas produzido no imaginário social dos últimos 

anos. 

 

 Busquei observar como as dimensões subjetivas como a identidade, são construídas 

socialmente e como estão intrinsecamente ligadas às relações de trabalho no mundo do serviço, 

quantitativamente observáveis em um âmbito mais macrossocial, visto a predominância feminina 

dos setores de comércio e serviço no Brasil e na região metropolitana do Rio de Janeiro, ainda mais 

expressiva no setor de serviços. (cf. Quadros e Figura, pág. 67). A escolha por gênero para este tipo 

de ofício também teve justificativas e posições intencionais, baseados na construção social que se 

têm sobre os atributos e características de cada gênero.  

 

 O comércio rio-bonitense possui particularidades no que se refere à sua organização 

socioespacial das lojas no bairro do Centro, devido ao fluxo de pessoas. Através das entrevistas foi 

possível compreender os significados por intermédio do relato de suas rotinas e acontecimentos 

quotidianos, de suas multifuncionalidades e construções de si e dinâmicas específicas de trabalho. 

Os papéis sociais se cruzam na construção identitária, tendo em consideração o discurso de  concili-

ação entre trabalho doméstico e o trabalho regular, de que se é preciso “dar conta”, embora seja 

difícil.  

 A preocupação tanto com uma “autoimagem” quanto com a imagem da loja, com isso 

uma série de aspectos visuais e interacionais, também foram levados em consideração nos relatos 

das vendedoras entrevistadas. Com isso pode-se compreender que os aspectos que podem ser consi-

derados próprios ao indivíduo ou puramente subjetivos, aqui são acionados como habilidades pro-

fissionais que agregam valor à atuação e ao desempenho profissional. 

 

 O discurso adotado no cotidiano por essas vendedoras e vendedores está focado nas 

habilidades relacionais tanto com colegas de trabalho, clientes, ou superiores, bem como suportar o 

que seriam desvantagens ou condições ruins de permanência no ambiente de trabalho em prol do 

bom relacionamento, ou para evitar possíveis desligamentos dessas relações de trabalho. São cons i-

derados sacrifícios necessários para a manutenção do vendedor na loja, e encarados como parte do 

trabalho. 
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 Com isso, pode-se entender a construção de  identidade como fator relevante para as 

relações e consequentemente, constituinte das relações de poder presentes diariamente no cotidiano 

de trabalhadoras e trabalhadores. 

 

 Em suma, a proposta inicial dessa investigação não se deu para fornecer respostas abso-

lutas, mas a partir da elaboração de questões inerentes ao campo, tentar inaugurar um caminho de 

aprofundamento dessas reflexões tão recentes nas produções sociológicas nacionais. 
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6 ANEXOS 

6.1 Roteiro das entrevistas 

 Rotina (Horário/ Funções); 

1) Como é sua rotina na loja? Quais suas funções dentro da loja? 

 Desvio de função; 

2) Você faz mais alguma coisa além de vendas e caixa? 

3) Você recebe por hora extra ou feriado e datas comemorativas? 

 Comissão/Meta de Vendas; 

4) A loja trabalha com metas ou comissões? Como isso funciona? 

 Relação com a patroa/ patrão 

5) Como é a relação com a patroa/ patrão? 

 Perfil dos clientes; 

6) Como é o perfil geral dos clientes que frequentam a loja?  Já ocorreu algum conflito no ambiente 

de trabalho? Você já sofreu assédio no ambiente de trabalho? 

 Dupla/ Tripla Jornada 

7) Você exerce alguma outra atividade além do trabalho em loja, como atividades domésticas ou 

extras? 
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8 FIGURA E QUADROS 

 

Figura 1: Mapa Político de Rio Bonito com Bairros Especificados  

Fonte: Google Maps21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21  Disponível em: Disponível em: https://www.google.com.br/maps/place/Rio+Bonito,+RJ,+28800-000/@-

22.7118132,-42.6303316,16z/data=!4m5!3m4!1s0x99d9741bd76041:0x4d4ffa6bb847ff6e!8m2!3d -22.7104698!4d-

42.623773. Acesso em: 01 dez. 2019 
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Espacialidade Homens (% ) Mulheres (% ) 

Brasil 14,56 16,48 

Região Metropolitana 16,81 17,08 

Rio Bonito -  

 

Figura 2: Quadro de população no setor de comércio com mais de 18 anos. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil22 

Espacialidade Homens (% ) Mulheres (% ) 

Brasil 34,65 57,37 

Região Metropolitana 50,83 68,01 

Rio Bonito - - 

 

Figura 3: Quadro de População no setor de serviços com mais de 18 anos. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/. Acesso em: 01 dez. 2019 
23 Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/. Acesso em: 01 dez. 2019 

 


