
BARBA, CABELO E BIGODE: novas barbearias e (re)produção da(s) 
masculinidade(s)1 

 
Larissa Meira de Vasconcelos  

Charliton José dos Santos Machado  
Universidade Federal da Paraíba 

 

 

Este trabalho tem como objetivo propor reflexões sobre os significados sociais 

em torno das “novas barbearias” (ou barber shops) na tentativa de compreender a 

ampliação do consumo de produtos e serviços de cosmética/beleza entre os homens, no 

interior de um contexto cultural específico. Quem nos auxilia a capitanear as reflexões 

sobre as novas barbearias é, sobretudo, Georg Simmel, inicialmente, a partir da noção 

de moda, “uma manifestação privilegiada porque sempre presente como fator de 

socialização e individualização” (SIMMEL, 2008, p. 9). E, depois, por compreender a 

barber shop como fenômeno feito de interconexões e conflitos, mas também como 

formação societária específica. Para Simmel (1983), “a sociedade” não é entendida 

como um todo global e cristalizado, mas construída sob formas particulares de sociação 

e interação entre os indivíduos, tanto em relações estáveis e institucionalizadas (tais 

como a família, escola e Estado), quanto em relações passageiras e transitórias (como se 

dá em ônibus, hotéis e barbearias). Assim, ao partir do pressuposto de que a barbearia se 

constitui como uma sociedade abre-se um leque de possibilidades para compreendê-las 

em suas tensões, variações, ritmos e ambiguidades.  

Optamos pela etnografia como metodologia, de modo que integraram este 

trabalho, as conversas provenientes da observação participante, tudo devidamente 

registrado no diário de campo, com os informantes transitórios (clientes) e fixos 

(proprietários e funcionários da barbearia). Durante um mês e meio, frequentamos 202 

barbearias da capital pessoense, 4 vezes por semana, em dias e horários distintos. A 

duração das observações variava entre 2 e 7 horas. Não foram feitas entrevistas formais 

e não foram gravadas quaisquer conversas. Reconhecemos que há múltiplas 

possibilidades de acessar o campo, bem como potencialidades e limitações em técnicas 

utilizadas para recolher informações, sejam conversas, entrevistas (estruturadas ou não), 

                                                           
1 Este artigo é fruto de reflexões gestadas na pesquisa monográfica de Larissa vasconcelos, ainda em 
andamento, do curso de Ciências Sociais (UFPB).  
2 Visitei o total de 20 barbearias, distribuídas pelos seguintes bairros de João Pessoa/PB: Cidade 
Universitária (2), Bancários(5), José Américo (1), Mangabeira (2), Centro (2), Bairro dos Estados (1), 
Manaíra (2), Cabo Branco (3), Bessa (2). 
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questionários etc. Optamos por observar o que Malinowski denominou de 

“imponderabilia da vida real” (1984, p.33) em funcionamento, sem quaisquer 

instrumentos que formalizassem a nossa presença enquanto pesquisadores (a não ser nós 

mesmos). Apenas nos momentos em que estávamos sozinhos (geralmente, consumindo 

algum produto no local que identificamos como “o bar da barbearia”), em um horário de 

pouco movimento, é que lançávamos mão de uma pequena caderneta para fazer rápidas 

anotações, sobre as quais voltávamos a nos debruçar quando chegávamos em casa. E, 

assim, fomos observando minúcias, não apenas a displicência com que os barbeiros 

fogem às recomendações de segurança e higiene propugnadas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), tais como não usar luvas ao manejar navalhas ou não 

lavar as mãos antes de iniciar os procedimentos no cliente3, mas observar também as 

fofocas, conversas fortuitas, brincadeiras, piadas, debates acirrados, cantadas 

malsucedidas, enfim, fluxos de simpatias e desagravos entre os transeuntes.  

Para preservar as pessoas e espaços com/nos quais convivemos, utilizamos como 

estratégia narrativa a “etnoficção” (COELHO, 2015; GONÇALVES, 2008), uma forma 

de apresentação dos dados recolhidos em campo que nos permite manter o sigilo a 

respeito dos locais específicos de pesquisa, reproduzindo um “tipo ideal” de barbearia, 

espaço etno-ficcional, onde podemos colocar em cena, a partir das várias barbearias 

frequentadas, os diversos elementos observados na pesquisa de campo. Assim, nos 

capítulos subsequentes, vamos nos referir a uma barbearia apenas, a Barber Pole
4. 

Trata-se de um tipo ideal da barber shop, espaço com múltiplos serviços oferecidos5 e 

                                                           
3 As recomendações técnicas para o funcionamento dos serviços de estética e embelezamento sem 
responsabilidade médica estão disponíveis no site da ANVISA, sob o endereço < 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33856/2054354/Referência+técnica+para+o+funcionamento+dos+s
erviços+de+estética+e+embelezamento+sem+responsabilidade+médica/e37a023b-91c0-4f07-993a-
393d041156ab>. 
4
 Barber Pole consiste em um poste giratório com cores listradas em vermelho, azul e branco. Foi um 

objeto (ou uma imagem) frequente na decoração das barber shops que frequentei. Trata-se de uma 
referência histórica ao profissional barbeiro que nem sempre atuou somente na produção da beleza 
masculina. Durante a idade média até o século XVIII os barbeiros também ofereciam os serviços de 
curandeiro, vendedor de ervas, comerciante, cirurgião dentista, sangrador e boticário. Alguns eram 
nômades e outros possuíam módicos estabelecimentos. Quando o estabelecimento possuía o pilar 
giratório com listras nas cores vermelho, branco e azul, significava que o barbeiro, além do habitual 
barba, cabelo e bigode, também realizava extrações de dentes e pequenas cirurgias em seus clientes. 
Originalmente, o vermelho representava o sangue arterial, o azul, o sangue venoso e o branco, a 
bandagem. As barbearias atuais, na esteira de uma estética vintage que procura aliar o antigo ao moderno, 
resgatou esse símbolo histórico de identificação da profissão.  Para saber mais sobre a história da 
barbearia, consultar Saretta, 2013.  
5 Dentre as 20 barber shops que frequentei durante um pouco mais de um mês, além do tradicional corte 
de cabelo e barba (manutenção ou completo), ainda são oferecidos serviços de coloração (barba/cabelo), 
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significativa equipe de funcionários6, frequentado pela classe média/alta7, homens 

escolarizados, profissionais liberais, estudantes, funcionários públicos, aposentados8. O 

uso da etnoficção é, pois, uma maneira de lembrar (a nós e aos leitores) que não se tem 

a pretensão de restituir a “realidade nua e crua”. 

Ainda poderia ser dado como justificativa ao lócus de pesquisa, a impressionante 

expansão do segmento no mercado de moda/beleza masculina. De acordo com números 

revelados pela Eromonitor Internacional, empresa de pesquisa que monitora o setor de 

beleza em 80 países, o mercado brasileiro de cuidados pessoais para homens, nos 

últimos 5 anos, dobrou e deve continuar crescendo, ao menos, até 2019, quando 

ultrapassará os Estados Unidos, até então invicto em primeiro lugar, e se tornará o 

maior mercado do mundo na categoria, movimentando U$$6,7 bilhões em vendas 

(OLIVEIRA, 2017). Importante ressaltar que o segmento cresceu mesmo em tempos de 

crise, driblando, desde 2014, os maus índices da economia geral. No mercado da beleza, 

o ramo da “barba, cabelo e bigode” foi o que mais se destacou.  Produtos para o banho, 

cuidados com o cabelo e artigos para barbear cresceram 175%, 137% e 120%, 

respectivamente (OLIVEIRA, 2017). 

Por último, para além de toda essa dimensão mercadológica, na esteira das 

reflexões de Welzer-Lang (2001), tomamos a barbearia como lugar onde a 

homossociabilidade pode ser vivida e experimentada em grupo. A escolha se deu, 

também, pela sua especificidade em relação à “casa-dos-homens”, propugnada por 

Welzer-Lang (2001) em diálogo com o antropólogo Godelier. Sabe-se que a “casa-dos-

homens” não é limitada à socialização infantil ou juvenil, já que mesmo o adulto, o 

homem casado e/ou maduro continuam a frequentá-la.  Entendemos que a barber shop é 

um espaço onde se ensina (e se aprende) valores em torno das masculinidades, 

configurando-se, assim, em “casa-dos-homens”. No entanto, aparentemente, ao invés de 

combater aspectos que poderiam associar os homens às mulheres - vaidade, cosmética, 

cuidado – a barbearia acaba por reiterá-los. Veremos nas páginas seguintes que há 

                                                                                                                                                                          

manicure/pedicure, estética facial (limpeza/revitalização), massagem, depilação, venda de 
roupas/acessórios/cosméticos exclusivamente masculinos, serviço de bar, estúdio de tatuagem.  
 
6 O número de funcionários variava, mas, geralmente, o quadro de funcionários era composto de  
recepcionista, barbeiros  (barbeiras em minoria), manicure/pedicure, esteticista (além de procedimentos 
estético-faciais e/ou massagem, esta funcionária também pode desempenhar a função de depiladora – 
depilação corporal de braços, pernas e busto. A depilação – ou “limpeza” – da sobrancelha é feita pelo 
próprio barbeiro/a ). 
7 Média de serviços oferecidos nas barbearias que eu frequentei: R$40 
8 Informações extraídas das conversas com os clientes da barbearia. 
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múltiplas interações, conflitos, contradições e possibilidades que atravessam a barber 

shop. 

O Moderno à Moda Antiga 

 

Eram duas horas da tarde e, embora fosse inverno em João Pessoa, capital da 

Paraíba, o dia estava quente, muito quente, e úmido. Tivemos duas primeiras sensações 

ao entrar na Barber Pole: alívio pelo frescor do ar-condicionado potente e 

estranhamento ao ingressar em uma espécie de “clube do bolinha”. Quase tudo naquele 

espaço remetia aos clichês identificados aos interesses pretensamente masculinos. À 

direita da porta de entrada, logo após o balcão da recepção, era impossível não sermos 

capturados por uma parede inteira simulando um tabuleiro de “futebol de botão”, 

passatempo que consiste em um jogo com botões de plástico, a representar os jogadores, 

movidos por uma palheta. Localizado em um recuo à esquerda da recepção, projetava-se 

o bar, composto de um balcão, quatro pequenas mesas, bancos ao redor e um letreiro em 

neon, bastante chamativo, com o nome da barbearia. Fixado ao lado do letreiro, um 

cartaz informando valores dos produtos disponíveis no bar, água, sucos, refrigerantes, 

café, cervejas, whiskys, alguns petiscos de acompanhamento. Quem ganhava destaque 

no cardápio eram os chamados Combos: Combo 1- Cabelo + Barba + Long Neck; 

Combo 2- Cabelo + Barba + Sobrancelha + Long Neck; Combo 3 - Cabelo Pai + Cabelo 

Filho + Refrigerante.  

O bar era um lugar com vista privilegiada para toda a barbearia, de lá era 

possível ver algumas araras de roupas masculinas e vitrines com acessórios e produtos 

cosméticos. Ao fundo, três barbeiros e uma barbeira cuidavam de seus respectivos 

clientes.  No ambiente, vários objetos que remetiam a uma estética vintage
9
, tais como 

relógios e pôsteres antigos (a esmagadora maioria, em inglês), um Barber Pole, símbolo 

histórico das barbearias, o próprio jogo de botão na parede (passatempo saudosista em 

tempos de tablet e celular) e até uma porta de estilo “vai-e-vem” ou ”bang-bang” - tipo 

de porta que se tornou um símbolo dos filmes de western - dividia a parte do bar onde 

os clientes ficavam de um pequeno cômodo utilizado como cozinha. Impresso na porta, 

uma cena do clássico filme “Cidadão Kane”, protagonizado por Orson Welles, em 1941. 

                                                           
9  Estética vintage diz respeito à releitura de estilos passados, mais especificamente, o que era moda entre 
os anos 20 e anos 60. 
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Dentre todos estes artigos de decoração, dois pôsteres chamaram a nossa atenção 

por serem maiores que os demais: no primeiro, a silhueta de um homem forte, com uma 

longa barba, segurando um machado, abaixo dele, lia-se “Welcome to the man salon”. 

Mais tarde, ficaríamos sabendo que essa figura é denominada entre os barbeiros de 

Lumberjack, o lenhador10. O outro pôster, também em inglês, apresentava 16 formas de 

looks masculinos, a partir de cortes diferentes de cabelo e barba. Os rapazes que serviam 

de manequim para a fotografia pareciam pertencer a outras décadas, uma impressão 

proveniente das roupas (vintage) que utilizavam e dos efeitos da imagem, em sépia.  

Estereótipo, palavra oriunda do grego “stereos” e que significa “tipo sólido”, é 

uma espécie de carimbo ou clichê, utilizado, principalmente, na composição tipográfica, 

mas que também pode designar um “carimbo mental, uma ideia padronizada que se 

solidificou em nossa mente e que utilizamos em nossa percepção para reconhecer ou 

identificar os indivíduos, os acontecimentos e objetos” (CARRASCOZA, 2004, p. 74). 

Os estereótipos que encontramos na Barber Pole têm, de certa forma, função heurística. 

Isto significa dizer que, talvez, seja menos interessante tentar desvelar a suposta 

“realidade” por trás deles e mais importante entendê-los como representações 

cristalizadas e largamente compartilhadas que desconsideram a emergência de outras 

representações. Não queremos investigar exatamente o que está presente atrás das 

“máscaras estereotípicas”, mas compreender as afirmações complexas que emergem 

delas, uma vez que os estereótipos podem, sobretudo, insinuar os temores em relação 

aos desvios de determinado padrão e elucidar de que maneira os comportamentos 

desejados pela norma são reforçados.  

 Com efeito, a Barber Pole parece ter sido construída para ser, deliberadamente, 

a perfeita oposição a um salão de cabeleireiro comum, espaço ocupado, 

majoritariamente, por mulheres. E isto pode ser observado não apenas pelo público-

alvo, serviços exclusivos oferecidos somente aos homens, mas, e principalmente, pela 

organização do espaço da barbearia, o qual constrói (e é construído) pelas noções 

                                                           
10  Lumberjack, em inglês, significa “lenhador”. Do ponto de vista das tendências de moda, o lumberjack 
é acompanhado de barbas volumosas, camisas flaneladas, estampas em xadrez, gorros, coques 
masculinos. Embora o foco esteja na robustez e virilidade, o “lumberjack” possui influência do fenômeno 
hipster, ou seja, viril, porém não descuidado. Segundo Dominguez (2015), é uma tendência para quem 
vive na cidade, passa o dia em um escritório, e vai de noite à academia cuidar do corpo.  Conforme disse 
um barbeiro, meu informante na Barber Pole, o “lumberjack traz a masculinidade selvagem para dentro 
da vida urbana”.  
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culturais do que significa ser “um homem de verdade”. Os elemento de decoração 

descritos acima, as revistas disponibilizadas aos clientes na área reservada à espera 

(Guia 4 Rodas, Arquitetura e Construção, Veja, Época), os canais de televisão 

escolhidos para entretê-los (invariavelmente, no segmento de esportes,  tais como 

ESPN, SportTV), os ambientes reservados aos tratamentos estéticos e de depilação 

masculina afastados da área central da barbearia, quase escondidos (como se quisessem 

preservar a identidade daquele que se submete a tais experiências), enfim, os signos que 

atravessam “o espaço como uma linguagem silenciosa” (SILVA, 2012, p. 24) 

transmitem informações a respeito não exatamente de seus ocupantes11, mas da 

representação de uma determinada forma de compreender o masculino, exacerbando 

símbolos que remetem ao universo alegórico do “macho viril”.  

Percebam que a informação estética presente na barbearia não é exatamente 

verbal, mas veicula, ainda sim, mensagens importantes ao revelar de que modo a 

construção dos supostos interesses masculinos põe em jogo as características de uma 

cultura e de uma história específica. A parede simulando o futebol de botão é, neste 

sentido, um marcador da masculinidade “ideal”. Segundo León (2012, p. 9), “os gêneros 

se inscrevem nos corpos a partir de marcadores culturais, dentre os quais o esporte é um 

deles”. No Brasil, a formação da masculinidade passa, de forma geral, pela construção 

de uma identidade marcada na infância e na adolescência pela atuação do jovem nos 

jogos de futebol, de modo que a associação entre macheza e jogar futebol é praxe na 

formação do jovem viril brasileiro (LEÓN, 2012). 

À medida que frequentávamos a Barber Pole, algumas questões impunham-se 

de forma latente, de forma que poderíamos sintetizá-las da seguinte maneira: como 

seduzir o homem para vivenciar novas redes de negociação com o autocuidado, com a 

aparência/vaidade, sem questionar (ou ameaçar) a sua identidade heterossexual? O 

desafio deste novo segmento de mercado parece ser justamente o de firmar um 

consumidor, “o cavalheiro de fino trato”, sem desestabilizar a cosmovisão do masculino 

presente na subjetividade heteronormativa. O reforço ao ideal inalcançável que perfaz a 

“masculinidade hegemônica”, largamente presente na Barber Pole, parece indicar, 

                                                           
11 Pelo contrário, os dois pôsteres maiores que descrevi acima eram fixados acima de uma fileira de 
cadeiras. Não raro, abaixo da figura forte, barbada, com cara de mau, personificando o “macho alfa”, 
presente no pôster do lumberjack, eu via homens gordos, flácidos, com “barrigas de chopp”, mexendo em 
seus celulares/tablets. Uma imagem paroxística.  
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afinal, que a promoção dos novos modos e novos produtos transita numa linha tênue 

que, talvez, ameace ferir velhos tabus ao vender o “novo”. Por isso, a barbearia propõe 

vivenciar a mesma velha representação da masculinidade, por meio de um discurso 

plástico e aparentemente negociado, ao produzir o encontro com uma “virilidade soft” a 

partir de imagens que remetem ao universo simbólico do “macho alfa”. 

Se partirmos das estatísticas em relação ao crescimento do segmento de 

moda/beleza masculina no Brasil e no mundo (SILVA, 2012; JANUÁRIO, 2016), 

parece-nos que a vaidade masculina despertou, ao longo do tempo, o interesse do 

mercado das grandes marcas, incentivando deslocamentos do arquétipo viril do “homem 

descuidado, largado, desleixado” para o “homem sofisticado” transformado pelas novas 

aquisições de consumo. Ou seja, a construção comercial tornou o consumo masculino 

uma via de reconhecimento do self. De fato, percebemos que a figura deste homem 

moderno e vaidoso esteve largamente presente da fala dos informantes da Barber Pole, 

tanto nos transitórios (clientes), quanto nos fixos (funcionários). No entanto, a 

preocupação estética e corporal masculina parece ser acompanhada de um esforço 

hercúleo para se desvincular da atitude afeminada ou homossexual, de forma a reforçar 

uma concepção naturalizada da masculinidade heterossexual.  

Neste ínterim, sugerimos que a Barber Pole, para além de um espaço físico, 

constitui-se em um lócus simbólico sob o qual os indivíduos estão mergulhados em 

signos e complexas tramas de poder, um lugar de produção de significados, logo, um 

lugar de negociação das representações do gênero masculino. Percebemos que nas 

barbearias é configurado, por meio do consumo, um “pós-tradicional” ao afirmar que 

mesmo como sujeito vaidoso, esse homem continua “macho”.  Dito isso, entendemos 

que a preocupação com a aparência masculina, principal incentivo das ações de 

marketing promovidas pela Barber Pole, não pode ser anunciada simplesmente como 

uma experiência nova. Primeiro porque a preocupação dos homens com a aparência não 

é exatamente nova, mas cheia de minúcias e especificidades no transcorrer da história. 

E, depois, porque, este crescente interesse nutre-se, de certa forma, de velhos padrões 

masculinos.  

 

Fissuras em torno do Macho Alfa 
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A pesquisa de campo apresentou-nos, por outro lado, dilemas e tensões em 

torno desta visão pronta e acabada. Dilemas, por definição, não têm uma solução 

hermética e a discussão deles serve, antes de tudo, para ajudar a enfrentá-los 

honestamente. Essa postura faz parte de uma determinada visão de ciência, a que 

convive com tensões em vez de tentar saná-las, procurando assim manter o debate 

aberto. Ora, havia uma miríade de masculinidades em disputa na arena da Barber Pole. 

De um polo ao outro, é possível encontras fissuras, interstícios e fendas em meio aos 

apelos para reafirmar uma masculinidade marcadamente hegemônica do macho alfa. A 

sutileza entre tais opostos não se realizará anulando-se um deles, mas justamente 

permitindo que vivam em contínua tensão.  

A vivência na Barber Pole fez com que eu voltasse o meu olhar a uma ideia 

que circula no cotidiano, tanto na literatura especializada sobre gênero quanto no senso 

comum, de que “os homens não se cuidam”. Em resumo, os argumentos cingem em 

torno da afirmação de que enquanto as mulheres se preocupam com a aparência, peso e 

com o envelhecimento “bem-sucedido”, os homens apresentam mais resistência para se 

cuidar. Isso inclui, além da aparência física, o descaso com a saúde mental e corporal, 

de modo que, por consequência, os homens têm mais problemas de saúde e vivem 

menos. Isto é, os homens não foram educados para cuidarem de si e dos outros.  

Entendo que a noção de cuidado exige complexidade e envolve mais do que 

um conjunto de comportamentos.  Em qualquer sociedade é possível encontrar 

expectativas e ações consolidadas em relação ao cuidado. Elas podem ser planejadas, 

inesperadas, lapidadas por meio de vivências pessoais ou coletivas, envolvidas em 

emoções, interesses, aprendizagens, mudanças, contatos. É importante destacar, 

portanto, que o cuidado (voltado para si, para o mundo e/ou para os outros) é um 

processo com muitos sentidos e que, por isso, também está presente nas construções de 

gênero. Eis uma dimensão historicamente associada ao feminino: o cuidado e o 

autocuidado.  

Todavia, foi, sobretudo, na denominada barbaterapia que vislumbrei uma 

dimensão sui generis do (auto)cuidado masculino, configurado como um processo de 

natureza afetiva (aconchegar, acalmar) e prática (quanto às necessidades corporais de 

lavar e tratar a barba). A barbaterapia é um serviço oferecido aos homens que consiste, 

segundo a descrição de um dos barbeiros da Barber Pole, em uma “experiência 
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terapêutica de re-la-xa-mennn-to12”. Todo o procedimento é realizado sem pressa e dura 

cerca de 1 hora. Este processo “barbaterapêutico” segue exatamente os passos descritos 

abaixo: 

O cliente senta na cadeira do barbeiro que o recepciona amistosamente 

enquanto higieniza as mãos com uma loção esterilizadora com ação hidratante. O 

produto é muito aromático e o cliente sente um leve bálsamo de alecrim e hortelã 

durante todo o processo de manuseio da barba. Logo após esterilizar e perfumar as 

mãos, o barbeiro retira as células mortas da pele e da barba do cliente, até o pescoço, 

com a ajuda de um esfoliante. O barbeiro investe em movimentos leves, constantes e 

circulares, perfazendo uma suave massagem facial. Ao final, retira os excessos e 

micropartículas do produto com uma escova de cerdas macias.  

O passo seguinte consiste na aplicação do gel para barbear. Novamente o 

barbeiro utiliza os dedos para hidratar e massagear a pele. Depois, envolve uma toalha 

branca úmida e levemente quente no rosto do barbado. Apenas os olhos e nariz ficam de 

fora. O barbeiro aproveita para pressionar pontos estratégicos da face do cliente 

enquanto os poros da face dilatam com o efeito da temperatura da toalha e produtos 

utilizados anteriormente. Em seguida, os pelos são retirados. Na barbaterapia, a extração 

da barba é feita sempre com lâmina. Não se usa máquinas ou aparelhos de barbear de 

qualquer espécie. Para dar um formato final à barba grande, os excessos de pelos são 

aparados com tesoura. Por fim, um pós-barba esterilizador com ação hidratante, cuja 

base de álcool de cereais não causa ardor na pele do cliente, e um creme facial para 

fechar os poros. Ambos acompanham massagem facial.  

Entendo que o cuidado do homem consigo é atravessado por questões de 

gênero, mas está longe de ser um fenômeno estático. São práticas histórica e 

culturalmente situadas sobre as quais incide uma diversidade de elementos que mudam 

ao longo do tempo e é no âmbito do cotidiano que muitas escolhas de cuidado 

acontecem (ou deixam de acontecer).  Foi frequente nas conversas com meus 

informantes transitórios o elogio à barbaterapia como “tratamento” ou “cura” contra o 

estresse cotidiano. Para além de fazer a barba, a experiência de bater um papo com o 

barbeiro, ouvir sugestões para melhorar e manter o visual alinhado e, sobretudo, as 
                                                           
12 Procurei reproduzir a maneira como o barbeiro se refere ao processo, sempre desse jeito, cadenciada e 
pausadamente.  
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massagens faciais relaxantes, parecem transcender o serviço oferecido, enquanto 

tratamento profissional em si, para constituir, também, uma via para desafogar 

perturbações, sair da rotina e cuidar de si. 
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