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Apresentação 

Segundo semestre de 2013 – O programa de mestrado contempla uma disciplina 

denominada Análise Qualitativa. A pedido do professor, todos nós, mestrandos naquela 

turma, fomos até o zoológico do Rio de Janeiro portando uma caderneta dessas do tipo “para 

anotações” e uma caneta – ferramentas essenciais, diga-se de passagem – para realizar um 

trabalho de observação. Observar o quê? Por quê? Não sei. A sugestão do professor: apenas 

observem e anotem.  

A Visita 

Num domingo de sol no Rio de Janeiro, às 9h da manhã, estávamos eu e toda a turma 

do Mestrado no zoológico. Em meio ao deslumbramento das crianças com os animais e da 

constatação de melhorias no local (cuja estrutura era bem melhor do que da última vez em que 

eu havia estado lá) iniciei minhas observações e anotações, começando pelo número de 

pessoas, que em um primeiro momento, às 9h da manhã, ainda era pequeno. Em menos de 

quarenta minutos o número de pessoas aumentou consideravelmente. A segunda anotação foi 

referente ao animal que mais me chamava atenção: o macaco! Entre palhaçadas e acrobacias, 

era a atração  principal entre crianças e adultos.  

As anotações eram soltas, desconexas, os animais, o comércio, as oportunidades de 

empregos, que variavam desde  os ambulantes até restaurantes, as pessoas, suas atitudes, 

alguns um pouco impacientes com o deslumbramento das crianças etc.   

Porém foi na jaula do tigre, onde havia uma placa com um símbolo advertindo “animal 

em recuperação”, que uma pessoa, mais especificamente uma mulher, aparentando uma idade 

entre 28 e 30 anos me chamou atenção. Uma imensa tatuagem em forma de flores cobria-lhe 

quase toda a panturrilha. Pensei: que linda! Colorida, combinava com o dia ensolarado. Não 

demorou muito, um braço de músculos definidos e provavelmente “fabricado” em academia 

também estava marcado com uma enorme tatuagem, cujo desenho não consegui identificar.  

De volta à jaula do macaco – estrela do zoológico – onde havia a maior concentração 

de pessoas, observei uma mulher aparentando cerca de quarenta anos, com os cabelos presos 

facilitando a visualização de sua tatuagem e o desenho de uma borboleta na lateral de seu 

pescoço.  

Desviei o olhar para as pessoas que passavam em frente à jaula: em menos de dois 

minutos surgiu um rapaz aparentando trinta anos, com o seu antebraço marcado pela tatuagem 

do nome Gabriel. Pensei: quantas pessoas tatuadas! É moda? Será que todas têm um 

significado?  



A partir daquele momento, direcionei minhas observações. Já não olhava mais as 

atitudes das pessoas nem o ambiente em si: observava se as pessoas eram tatuadas ou não. 

Curiosamente,  aproximadamente duas entre cinco pessoas tinham tatuagens. Pensei: quem 

são? O que fazem? Onde trabalham? “Bingo!” Emerge então o meu tema de pesquisa para a 

dissertação de Mestrado.  



 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é entender como o uso ostensivo da tatuagem, na condição 

de objeto de consumo, é feito em ambientes de trabalho vis-à-vis a possibilidade de 

estigmatização a que seu usuário-ostentador está sujeito. Para isso foram identificados os 

fatores considerados na decisão do uso da tatuagem e como o consumo da tatuagem 

fundamenta a constituição ou reconstituição da identidade do tatuado. A sustentação teórica 

deste trabalho se deu pelo aprofundamento dos temas estudados anteriormente por Bauman, 

Hall e Giddens, em seus estudos sobre Identidade; Slater, no que tange à cultura de consumo; 

e Baudrillard, referente ao consumo. Totten, Lipscomb e Jones contribuíram com seus estudos 

sobre ambiente de trabalho e tatuagem e Goffman com as considerações sobre estigma. Este é 

um estudo de natureza qualitativa e caráter exploratório, conduzido com entrevistas narrativas 

e que visa obter informações na direção das análises dos dados obtidos. Os dados foram 

coletados junto a oito tatuados, de ambos os sexos, com idades entre 23 e 37 anos, residentes 

no Estado do Rio de Janeiro, nos meses de agosto e setembro de 2014. Os resultados 

demonstraram que o ambiente de trabalho ainda é hostil com os tatuados, muito embora esteja 

em curso a amenização deste estigma. Demonstrou-se também que os tatuados se defendem 

do estigma tatuando locais do corpo que possam esconder através do vestuário e com 

desenhos não agressivos. Conclui-se o trabalho fazendo recomendações para as empresas e 

para os tatuados, com o intuito de beneficiar ambos.  

 

 

Palavras-chave: consumo, identidade, ambiente de trabalho, estigma. 



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to understand how the conspicuous use of the tattoo, as a consumer 

good, is made in work environments vis-à-vis the possibility of stigmatization its user-boaster 

is subject to. So we identified the factors considered when the use of tattoo is decided, and 

how the consumption of tattoo founds the constitution or reconstitution of the identity of 

tattooed one. The theoretical framework of this study was due to the deepening of themes 

previously studied by Bauman, Hall and Giddens, in their studies of Identity; Slater, with 

respect to consumer culture; and Baudrillard, related to consumption. Totten, Lipscomb and 

Jones contributed their studies on work and tattoo environment, and Goffman, with the 

consideration of stigma. This is a qualitative and exploratory study, conducted with narrative 

interviews seeking information towards data analysis. Data were collected from eight 

tattooed, of both sexes, aged between 23 and 37 years, residents of the State of Rio de Janeiro, 

in August and September 2014. The results showed that the work environment is still hostile 

with the tattooed, although there is ongoing alleviation of this stigma. It also demonstrated 

that the tattooed defends themselves from stigma by tattooing on body sites that may hide 

through clothing, and with no aggressive designs. We conclude the work by making 

recommendations for companies and tattooed in order to benefit both. 

 

Key words: consumption, identity, working environment, stigma. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No mundo atual,  a competência não se restringe a conhecimentos técnicos, ela inclui 

atitudes e comportamentos. É comum nos anúncios de empregos a recomendação “boa 

aparência”, e isso se traduz na forma de vestir, de se comportar e agir. Adornar o corpo 

também constitui a aparência das pessoas, e isso inclui a tatuagem. No entanto, esta forma de 

adorno se diferencia das demais porque ela modifica o corpo de forma permanente, e isso 

significa um marco na vida de um indivíduo.  

O número de pessoas com tatuagens aparentes andando pela cidade é notável.
1
 Esse 

dado é tão significativo que Kjeldgaard e Bengtsson (2005) apontam o uso da tatuagem como 

um “fenômeno de consumo de massa” (p. 172). Para estes autores o investimento no corpo 

emerge como um acontecimento inerente à modernidade tardia, e foi a partir daí que o corpo 

entrou em evidência, tornando-se mais flexível e passível de modificações. Assim, o uso da 

tatuagem surge como um acontecimento de consumo cultural global (KJELDGAARD; 

BENGTSSON, 2005, p. 172).  

Contudo, as pessoas em geral não se "autotatuam". Tatuagem é um serviço pelo qual 

as pessoas pagam e, portanto, sob uma visão econômica, é consumo. Por outro lado, o ato de 

comprar muitas vezes transcende o simples fato de adquirir um produto ou serviço. Isso 

acontece quando a compra representa ou reforça um “estado emocional positivo, quando 

sentir-se bem é o alvo do consumo”. (WORKMAN; LEE, 2011 in OLIVEIRA; RAGUENET; 

ALTAF, 2012). É nesse contexto que se insere o consumo de tatuagem.  

Indo mais longe, o consumo envolve significados que são socialmente associados aos 

bens ou serviços que se adquire, tomando uma dimensão claramente simbólica 

(BAUDRILLARD, 1995; SLATER, 2001). Mais do que "consumidas", mais do que a compra 

do um serviço de um tatuador, assumimos neste trabalho que tatuagens são usadas por seus 

detentores para dizer algo sobre eles – ou seja, a dimensão simbólica da tatuagem: aquilo que 

transcende o desenho na pele é o que mais interessa aqui. Assim sendo, o termo “uso” é 

importante no sentido de caracterizar a tatuagem como algo que se tem com um propósito, 

algo que tem utilidade semântica. 

Baudrillard (1995) pontua que a é a utilidade das coisas que determina seu consumo, e 

é sob essa perspectiva que a tatuagem aqui é entendida como consumo, mas aliada também a 

uma visão subjetiva, pessoal. Sob essa perspectiva de consumo, Marques (2009, p. 81) indaga 

                                                 

1
 http://blogatreva-se.blogspot.com.br/2013/03/tatuagens-estilosas.html 
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e responde: “Por que razão as pessoas se tatuam? Porque a vaidade não tem limites”. O autor 

vai mais além, indagando quais são os tipos de tatuados. Ou melhor, quem são as pessoas que 

se tatuam. Parece existir estreita relação entre as razões pelas quais as pessoas se tatuam, 

consumo e moda.  

Almeida (2012, p. 145) concorda com essa linha de pensamento pontuando que a 

“insaciabilidade dos desejos e a perseguição constante de novidades são os dois eixos centrais 

a partir dos quais se estrutura o consumismo moderno”. Essa combinação de consumo e 

transformação do corpo permeia o campo da identidade do indivíduo, e esses argumentos 

permitem a inserção do uso de tatuagens no contexto da criação e/ou modificação dessa 

identidade. No entanto a combinação desses temas com sua possível implicação no ambiente 

de trabalho (e a estigmatização nesse ambiente), é que tornam este estudo pertinente ao campo 

da Administração. 

Vale salientar que a forma como se enxerga a interseção dos temas que serão tratados 

neste estudo está alinhada com a crença de que tatuagem está ligada a estilos de vida, o que 

contribui para a construção da identidade. Dessa forma a decisão de se tatuar, ou seja, de 

modificar o corpo de forma definitiva, dispara considerações sobre as possíveis consequências 

dessa decisão no ambiente de trabalho e nas perspectivas de carreira do indivíduo. No entanto, 

aparentemente, é comum pessoas se tatuarem sem considerar o impacto da tatuagem no 

trabalho. A impressão que se tem é a de que para muitas pessoas que transitam nas ruas a 

tatuagem se tornou realmente um modismo e que este parece não considerar fatores que 

podem implicar em problemas futuros para o tatuado.  

Complementa-se aqui que, acima de tudo, a tatuagem não pode ser trocada a cada vez 

que o indivíduo necessitar trocar de emprego, e se essa iniciativa não for do próprio indivíduo, 

pode se tornar um agravante ainda mais sério.  

  

 

1.1. O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

De acordo com Irwin (2001, p. 49 in GOULDING et al., 2004), sete milhões de 

adultos nos EUA tinham tatuagens em 2001, já tendo se tornado tão “completamente classe 

média que a única coisa rebelde sobre eles pode ser a decisão de não obter uma”. Esses 

autores comentam que os valores se inverteram a tal ponto que a decisão de não se tatuar pode 

significar um ato de rebeldia. Por outro lado, o uso ostensivo de tatuagens no trabalho (ou 

seja, usar tatuagens aparentes neste ambiente) inspirou a criação de uma página no Facebook 
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de nome "Tattoo Acceptance in the Workplace".
2
 Hennessey (2013), por sua vez, afirma na 

revista Forbes que "tatuagens não são mais o beijo da morte no ambiente de trabalho".
3
 

O fato é que “em 2006, quase 25% dos norte-americanos tinham uma ou mais 

tatuagens, em comparação com apenas 1% há 30 anos, de acordo com dados publicados no 

Journal of the American Academy of Dermatology”.
4
 . Esse é um dado que não pode deixar de 

ser considerado. Estamos falando de 75 milhões e 500 mil pessoas, conforme anúncio do 

Departamento de Recenseamento norte-americano (Census Bureau).
5
 Contudo, dependendo 

do tipo, tamanho, apelo (sobre o que se refere) e do local do corpo onde a tatuagem se 

encontra, o tatuado ainda é de certa forma discriminado, principalmente no local de trabalho. 

Dessa forma, a composição do presente trabalho se dá a partir do problema central no 

aumento acentuado do número de pessoas que ostentam tatuagem, a relação com suas 

Identidades  e a possível estigmatização no ambiente de trabalho a partir da subjetividade dos 

tatuados e de suas experiências profissionais. Estes configuram, portanto, o problema de 

pesquisa do presente estudo.  

 

Estas considerações nos levam à seguinte pergunta de pesquisa: como o ambiente de 

trabalho pode influenciar na decisão de usar conspicuamente uma tatuagem, considerando 

uma possível estigmatização? Levando em consideração que essa discriminação ocorre, tal 

fato pode ser confirmado na mídia de negócios e relações de trabalho. Por exemplo, a Revista 

Examiner.com, em sua edição de novembro de 2011 lista as dez ocupações que não aceitam 

tatuagens nos locais de trabalho. Apesar de a mesma reportagem afirmar que a popularidade 

das tatuagens e piercings vêm crescendo drasticamente e algumas providências importantes 

estarem sendo tomadas, como por exemplo, mudança nos códigos de conduta dos Recursos 

Humanos visando tornar mais aberta a visão de tatuagem nos locais de trabalho, a resistência 

ainda parece ser uma realidade.  

Ainda de acordo com a reportagem da revista mencionada acima, as ocupações nas 

quais a tatuagem ainda é considerada tabu são enfermeiros, policiais, advogados, assistentes 

em administração, funcionários em instituições financeiras, professores, funcionários de 

hotéis e resorts, funcionários do governo, profissionais de vendas e administradores em geral. 

Esta lista é muito genérica e sua fonte é a mídia popular, por isso mesmo ela não apenas 

                                                 

2 https://www.facebook.com/ThINKequality?fref=ts, em 5/6/2014 
3 http://www.forbes.com/sites/rachelhennessey/2013/02/27/having-a-tattoo-and-a-job/, em 5/6/2014 
4 Disponível em: www.corridorbusiness.com/news/tattos-becomming-more-acceptable-in-the-workplace 
5 Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/ 0, AA1313507-5602,00-

populacao+dos+Estados+Unidos+chega+aos+milhoes.html. 

http://www.corridorbusiness.com/news/tattos-becomming-more-acceptable-in-the-workplace
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carece de validade externa, mas também pode ser influenciada pela própria visão 

conservadora que aborda. 

De acordo com o site Opinião RH,
6
 é possível perceber que o assunto tatuagem e 

trabalho ainda requer parcimônia e merece um “olhar” bastante cuidadoso: “Às vezes, ela fica 

escondida o tempo todo. Às vezes, aparece só um pouco. Mesmo assim, a tatuagem ainda é 

um tabu no ambiente corporativo”. 

Depoimentos disponíveis nesse site ilustram que a decisão de adornar o corpo através 

de uma tatuagem pode representar, no mínimo, uma sensação de desconforto, pois relatos do 

tipo “se for discreta”, “o que realmente complica a contratação” e “[...] mas se torna um 

incômodo quando é ofensiva” fazem crer que ser tatuado pode não ser tão simples, uma vez 

que uma tatuagem aparente pode dizer algo "inapropriado" sobre a identidade do tatuado. No 

ambiente de trabalho, isso pode ser visto como um problema. O site chega a mostrar uma 

imagem que indica os pontos do corpo onde se deve evitar colocar uma tatuagem (figura 1). 

                                                 

6
 http://opiniaorh.com/2012/09/19/tatuagem-trabalho-o-que-os-especialistas-dizem/acesso em 19/01/2015 
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Figura 1 - Onde se deve ou não ter uma tatuagem. 

 

Fonte: http://opiniaorh.com/2012/09/19/tatuagem-trabalho-o-que-os-especialistas-dizem/ 

  

Com base nas informações acima, tomamos como pressuposto que a decisão de usar 

conspicuamente uma tatuagem envolve reflexão por parte do tatuado a respeito de si mesmo, 

dos significados de sua tatuagem para si e para os outros, da forma como essa tatuagem será 

interpretada no ambiente de trabalho e do possível impacto que ela terá sobre sua vida. 

Ainda de acordo com o site acima citado, as razões pelas quais ainda existem 

resistências por parte das empresas em contratar pessoas com tatuagens e/ou piercings se 

resumem principalmente a: 1) o tatuado passar uma impressão de falta de profissionalismo; 2) 

o rótulo de associação com atividade criminosa que parece ainda persistir; e 3) eles podem 

causar perturbações ou distrações. 
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Se, por um lado, algumas ocupações não aceitam tatuagens, por outro, publicação mais 

recente da Forbes Magazine, edição de fevereiro 2013, afirma que estudo realizado pelo Pew 

Research Center descobriu que 40% das pessoas entre as idades de 18 e 29 anos têm pelo 

menos uma tatuagem. Este é um número significativo, sobretudo se pensarmos que estas são 

as mesmas pessoas que estão ou ainda irão à procura de emprego e buscam uma carreira. 

Essas carreiras, via de regra, estão nas grandes empresas corporativas, mas muitas destas 

empresas talvez não aceitem que seus funcionários tenham tatuagens.  

Ainda com referência à reportagem da revista Examiner.com, observa-se também, 

além da afirmação comprovada do aumento do número de pessoas tatuadas nos Estados 

Unidos, a urgência por parte dos empregadores em encontrar uma solução harmônica entre os 

funcionários e a tolerância dos clientes das empresas.  

Assumindo que a decisão de se tatuar está relacionada à forma como o mundo do 

consumo perpassa as vidas dos cidadãos de hoje e os ajuda a constituir suas identidades, este 

trabalho tem como objeto as narrativas de pessoas que usam tatuagens e suas relações com o 

ambiente de trabalho. A partir da, traçamos os objetivos, que elencamos a seguir.  

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo principal 

 

Entender como o uso ostensivo da tatuagem, na condição de objeto de consumo, é 

feito em ambientes de trabalho vis-à-vis a possibilidade de estigmatização a que seu usuário-

ostentador está sujeito. 

 

Para atingir esse objetivo buscam-se: 

 

1.2.2. Objetivos intermediários 

 

1 – Identificar quais os fatores considerados, quando da decisão do uso da tatuagem. 

 

2 – Identificar como o consumo da tatuagem fundamenta a constituição ou 

reconstituição da identidade do tatuado. 

 

3 – Analisar, com base em narrativas de vida, como o ambiente de trabalho determina 

se a tatuagem será aparente ou não aparente e se as narrativas ratificam a estigmatização. 
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1.3. DELIMITAÇÃO 

 

O principal foco empírico da presente pesquisa são as pessoas que usam tatuagem 

ostensivamente, como um acessório de moda, com fins estéticos. Só interessam tatuagens de 

uso público, expostas de alguma forma em alguma situação social não íntima.  

Importante citar também aquilo que não interessa para o estudo. Não interessa a 

tatuagem com a qual o tatuado se relaciona de maneira íntima, ou seja, só faz sentido pra ele 

ou para o parceiro íntimo.  

 

1.4. RELEVÂNCIA 

 

A literatura consultada acerca do tema “tatuagem” é unânime em um ponto: suas 

origens são ligadas a grupos marginais, prostitutas e pessoas que se definiam em oposição à 

sociedade em geral. Como será citado mais detalhadamente em outro tópico do estudo, a 

tatuagem noutros tempos estava ligada às atividades não aceitas pela sociedade. Porém, de 

acordo com Marques (2009), a tatuagem tornou-se moda e atingiu um grande número de 

pessoas. Hoje em dia, fazer uma tatuagem está fortemente ligado às práticas de consumo nas 

quais as pessoas procuram para embelezar seus corpos de acordo com as normas da moda do 

momento. Portanto, as pessoas não fazem uma tatuagem, necessariamente, para expressar 

afiliação com certo estilo de vida ou uma subcultura específica (KJEGAARD; BENGSTON, 

2005). Elas querem estar bonitas. 

As indicações referentes ao crescente número de tatuados, que aliás, segundo a 

literatura consultada (IRWIN 2001, in GOULDING et al., 2004,) é um fenômeno mundial, 

conduz a reflexões acerca de como essas pessoas transitam no mundo do trabalho e suas 

possíveis implicações. Nesse sentido, a pesquisa pretende também contribuir para a 

desmistificação acerca do estigma relacionado ao tatuado, que o classifica como um 

“estranho”, um “outsider” ou alguém que resiste à cultura do trabalho. 

Embora exista um número considerável de trabalhos realizados nessa linha, poucos 

são os que discutem, a partir do ponto de vista da administração, a perspectiva do ambiente de 

trabalho. A produção teórica existente sobre a estigmatização dos tatuados no ambiente de 

trabalho ainda é insuficiente e essa pesquisa vem a contribuir para sua reflexão teórica.  

Como citado anteriormente, existe um significativo aumento de pessoas tatuadas, fato 

este que consequentemente faz aquecer outros mercados e segmentos: uma vez crescendo o 
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número de tatuados, cresce o número de tatuadores, estúdios de tatuagens e tudo o que 

implica seu funcionamento como, por exemplo, o processo de abertura de empresas, o ramo 

de tintas, máquinas, entre outros, alavancando assim os negócios em todos estes segmentos. 

Talvez essa tendência tenha sido importada dos EUA. De acordo com Marques (1997, p. 77),  

 

A indústria internacional movimenta dezenas de milhões de dólares. Um circuito 

nacional de convenções de motoqueiros e/ou tatuados distribui cem mil dólares em 

prêmios para as melhores tatuagens, em cidades como Schenectady (estado de Nova 

York), Winston (Carolina do Norte) ou Colimbus (Ohio). Somados os gastos da 

organização (shows, exibições de moto e exposições de venda, jogos etc.), rola 

muito dinheiro, o que, nos Estados Unidos, não é mais que obrigação.  

 

Outro ponto que se destaca em termos de relevância nesse estudo é sua contribuição 

para a compreensão da estreita relação entre corpo, identidade, consumo e ambiente de 

trabalho. Nesse sentido apresenta-se a seguir o aporte teórico que sustenta o estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo serão apresentados os constructos-base que constituirão o presente 

trabalho, a saber: Identidade, Tatuagem; Estigma; Ambiente de Trabalho e Consumo.  

 

2.1. IDENTIDADE 

 

2.1.1. Conceitos 

 

Parece difícil compreender os motivos que levam uma pessoa a transformar sua pele 

em moldura para uma marca eterna. De acordo com Oliveira; Trocoli e Altaf (2012), 

tatuagem é uma questão de identidade. Com isso em mente, e admitindo uma estreita relação 

da tatuagem com a identidade, faz-se necessário realizar algumas reflexões sobre essa relação, 

como será apresentado a seguir.  

De acordo com Bauman (2005), a questão da identidade sempre se fez presente na 

sociedade. O que a modernidade fez emergir foi o deslocamento do “foco” da identidade, 

porque com a modernidade as identidades se tornaram mais ambivalentes e líquidas. Nessa 

perspectiva, Bauman (2005, p. 18) lembra que “pertencimento e identidade não têm a solidez 

de uma rocha, não são garantidas para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis”. Ou 

seja: as identidades vão sendo construídas e reconstruídas conforme a vida de cada um. 

Giddens (2002) reconhece que, numa sociedade tradicional, a identidade social das 

pessoas se limita à própria tradição, pelos laços familiares, nacionalidade e naturalidade. A 

modernidade, que é uma condição pós-tradicional, obriga os indivíduos a romperem com 

princípios preestabelecidos ressaltando o individualismo e proporcionando ao indivíduo uma 

identidade "móvel", mutável. É nesse sentido que, na modernidade, o "eu" torna-se cada vez 

mais um projeto reflexivo porque os indivíduos perdem a referência da tradição, abrindo para 

esses indivíduos um leque de possibilidades e escolhas, tornando as identidades cada vez mais 

“líquidas” e instáveis.  

 

2.2. Constituição da Identidade 

 

É possível entender que as identidades surgem, são lançadas no mundo, e por algumas 

nós mesmos optamos; outras são impostas pelas pessoas que estão em nossa volta, e nesse 
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momento é preciso estar sempre atento para que as nossas escolhas não sejam suprimidas por 

aquelas que nos são impostas, adverte Bauman (2005).  

Nessa perspectiva e inserido no contexto de identidades resultantes do processo de ora 

nossas opções e ora impostas, o conceito de fragmentação seria entendido como uma sucessão 

de episódios que a vida impõe. Impõe, no entanto, de forma mal ordenada. Esses episódios 

são ligados uns aos outros de forma muito frágil, e a consequência disso é a fragmentação das 

existências individuais de cada um.  

São as condições sociais em que se vive as responsáveis pela “fragmentação das 

paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado 

nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais” (HALL, 2006, p. 9). 

Essas condições às quais o autor se refere são, na verdade, as transformações que os 

indivíduos enfrentam e que levam a uma alteração da identidade pessoal, ou a uma perda do 

sentido de si. Isso se traduz na denominada “crise de identidade”, termo bastante utilizado por 

Bauman e Giddens, conforme mais bem explicado a seguir. 

Para Bauman (2005), identidade e modernidade são temas interligados, e o primeiro se 

modificou em consequência do segundo. Ou seja: uma das implicações da modernidade foram 

as alterações em relação à identidade. Kjeldgaard e Bengtsson (2005) corroboram Bauman, 

quando afirmam que na modernidade tardia tem sido alegado que as identidades individuais 

se tornaram articulações reflexivas de biografias. Como tal, as identidades tornaram-se fluidas 

e existem em uma constante rearticulação de lugar (p. 173). Ou seja, uma constante 

readaptação à vida.  

As identidades em estado de desordem ou em conflito são decorrência de mudanças 

sociais, políticas e econômicas. 

 

As mudanças e transformações globais nas estruturas políticas e econômicas no 

mundo contemporâneo colocam em relevo as questões de identidade e as lutas pela 

afirmação e manutenção das identidades nacionais e étnicas. [...] As identidades que 

são construídas pela cultura são contestadas sob formas particulares no mundo 

contemporâneo – num mundo que se pode chamar de pós-colonial. Este é um 

período histórico caracterizado, entretanto, pelo colapso das velhas certezas e pela 

produção de novas formas de posicionamento (WOODWARD, 2014, in 

GOLDEMBERG, 2007, p. 25).  

 

Essas novas formas de posicionamento emergem com a modernidade, que trouxe para 

a sociedade uma espécie de insegurança causada, de acordo com Giddens (2002), pelo 

rompimento com Deus. Até o período denominado “moderno”, os problemas do mundo 

estabeleciam uma relação muito estreita com Deus, tudo era atribuído à providência divina. A 
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partir dessa ruptura, o indivíduo ganhou condições para tomar em suas mãos seu próprio 

destino. Porém, essa conscientização faz emergir problemas provenientes do caráter 

globalizado da sociedade moderna.  

Esse quadro de ruptura com o divino se reflete diretamente na identidade das pessoas, 

fazendo emergir uma crise de identidade, na qual os indivíduos não têm mais segurança com 

relação à natureza do seu “eu”. Giddens (2002) aproxima o significado de modernidade com o 

“mundo industrializado” e a economia capitalista. Em parte, os problemas inerentes à 

modernidade emergem do sistema capitalista – sistema este inerente à modernidade 

(GIDDENS 2002, p. 21). 

Isto significa dizer que a ruptura com a tradição e a apresentação de escolhas fez com 

que a sociedade de consumo se fortalecesse. Essas escolhas configuram um “estilo de vida” 

constituído por valores e costumes de acordo com a imposição de um mercado capitalista. 

Porém, para Giddens (2002, p. 12), a modernidade tardia é o “apocalipse”, e não porque é 

necessariamente catastrófica, mas porque apresenta riscos que outras gerações não precisaram 

enfrentar, uma vez que diante de situações de perigo havia a interferência de Deus e a 

resolução dos problemas. 

Bauman (2005) considera que não existe um “encerrar o assunto” em termos de 

construção da identidade, pois ela se modifica de acordo com a vida de cada um com o mundo 

vivido por cada indivíduo. O autor pontua também que todos têm anseios por identidade, e 

isso vem do desejo de segurança. Querer saber sua identidade é uma forma de sentir-se 

seguro, diz o autor. 

Nessa mesma linha de pensamento, Hall (2001), argumenta que o sujeito é composto 

por várias identidades, e que ela é definida e alterada por fatores históricos e não biológicos. 

O autor pontua que: 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 

invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 

identificar – ao menos temporariamente. (HALL, 2001, p.13). 

 

Nos estudos culturais, existe concordância no sentido de apontar a crise de identidade. 

Autores renomados como os já citados Bauman e Giddens, ente outros, citam e explicam a 

existência desse fenômeno tão presente nas sociedades modernas. No entanto, Woodward 

(2014 in GOLDEMBERG, 2002) indaga: até que ponto o que vem ocorrendo sustenta o 

argumento de que existe uma crise de identidade? E mais: o que realmente significa crise de 
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identidade? Para buscar possíveis respostas para essas indagações, parece adequado pensar, 

antes, em quais circunstâncias e/ou conjunturas as identidades são fixas; ou o oposto, em que 

circunstâncias elas são fluídas e modificáveis?  

A mesma autora pontua que, hoje, vive-se sob o domínio de instituições sociais, e que 

estas nos obrigam a tomar posições de forma diferente em diferentes situações. Dessa forma, 

diferentes identidades são construídas. No entanto, para que uma identidade seja construída é 

necessário existir um evento externo, algo que vem de fora, outra identidade, assim, ela se 

assinala por aquilo que não é. Por exemplo: sou brasileira, não sou argentina. Eu não sou 

homem, sou mulher.  

Assim, a Identidade é marcada pela diferença (HALL, 2001, p. 110). A afirmação é 

corroborada quando o autor afirma que “as identidades são construídas por meio da diferença 

e não fora dela”. Isso significa dizer que é a relação com o outro, com o que não é, que 

sustenta o significado de identidade de forma mais efetiva.  

A modernidade obriga as pessoas a assumirem identidades de acordo com a vida que 

levam. Ela se transforma à medida que a vida do indivíduo também se transforma. Nesse 

sentido, Bauman (2005) pontua que se vive uma “identidade líquida”, que é configurada 

justamente por situações nas quais o indivíduo se insere e se obriga a construir continuamente 

sua identidade. Assim, é necessário redefinir a identidade à medida que se vive a vida 

(BAUMAN 2005). 

O ambiente de incerteza e indefinição caracterizado pela modernidade, para Giddens 

(2005), se traduz numa sociedade em risco e isso tem implicações sob diversos prismas como, 

por exemplo, na trajetória do “eu”. “O que fazer? Como agir? Quem ser?” (GIDDENS 2002, 

p. 70). O autor comenta essas indagações afirmando que essas são perguntas típicas de quem 

vive na modernidade, logo, na dúvida e incerteza, no caos.  

A modernidade, a imposição da tecnologia, a moda, entre outros, impulsionam o 

mercado de consumo a se renovar rápida e continuamente. O objeto de consumo vendido 

hoje, que se configura como condição para sermos bem vistos na sociedade, amanhã está 

defasado e obsoleto. Dessa forma, quem não acompanha esse ritmo frenético é considerado 

como atrasado. 

No início deste tópico afirmou-se que identidade, de acordo com a área de 

conhecimento, assume um significado diferente. Na área da Psicologia, por exemplo, Stets e 

Burke (2000) afirmam que a Teoria da Identidade Social e a Teoria da Identidade se 

sobrepõem. Para esses autores, o conceito de Identidade Social significa a conscientização de 
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pertencimento do indivíduo a uma categoria ou grupo social – ou melhor, significa possuir 

uma identificação social comum. 

A identidade social, para esses autores, é caracterizada por um processo denominado 

autocategorização, no qual o self é passivo de classificações e categorizações, algo que o 

diferencia das demais categorias sociais. Ter uma identidade social particular significa estar 

em harmonia com determinado grupo, ser como outros membros do grupo, ver as coisas do 

mesmo ponto de vista desse grupo. (STETS; BURKE, 2000, p. 4). Os autores sugerem que 

“identidade social” perpassa conceitos como categorias e papéis dos indivíduos, onde ser 

(categoria) e fazer (papéis) são duas peculiaridades principais da identidade – ou seja: o 

conceito de identidade aqui é ilustrado pela semelhança das duas teorias.  

Leão e Melo (2008) conceituam identidade como uma construção de significados 

baseados em características culturais. Os autores explicam também que um ator social (seja 

ele de caráter individual ou coletivo) pode ter diversas identidades e isso pode ser um 

elemento causador de tensões e muitas contradições, uma vez que normalmente as pessoas 

desempenham papéis sociais diferentes, realizam tarefas diferenciadas, podendo isso ser um 

elemento facilitador para que se instale uma crise. 

O conflito que existe entre a identidade de um pai ou mãe, em contraposição com a 

sua identidade de empregado bem exemplifica isso, porque filhos exigem disponibilidade; por 

outro lado, o empregador também exige um alto nível de comprometimento em termos de 

tempo e também de disponibilidade. “A necessidade de ir a uma reunião de pais na escola do 

filho ou da filha pode entrar em conflito com a exigência de nosso empregador para que 

trabalhemos até mais tarde” (WOODWARD, 2014, p. 32). 

Dessa forma, e partindo do pressuposto de que existem identidades múltiplas, faz-se 

necessário entender como isso acontece, como elas se desenvolvem. Busca-se, mais uma vez, 

subsídio no campo dos estudos culturais, dentre os quais Hall (2000) enxerga duas formas 

principais de se pensar a identidade. A primeira é através dos antecedentes históricos, de um 

resgate histórico do passado, mas que se alinhe com posturas e acontecimentos atuais. A outra 

forma enxerga identidade sob um prisma duplo de “tornar-se e de “ser”, ou seja: não 

descartando o passado, mas transformando-o com base em novos eventos.  

Inseridos nessa discussão de análise do “eu” e sob a dimensão ontológica nas 

condições de modernidade, emergem os controles do corpo e da mente. Esta última 

fortemente auxiliada pela literatura de autoajuda.  

Quanto ao corpo, ele muitas vezes representa graves implicações porque as pessoas 

diferem uma das outras – umas são consideradas bonitas e outras, não; por isso mesmo, os 
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serviços que se encarregam da tarefa de “melhorar” a imagem, verdadeiros santuários de culto 

do corpo, muito têm proliferado, como demonstra Gouveia (2013) quando cita que o Brasil é 

o segundo país do mundo em número de academias de ginástica e vice-líder em cirurgias 

plásticas.  

Obviamente, isso se reflete no mercado de trabalho, que acompanha em termos de 

oferta de vagas, apresentando aumento de 345,8% no período entre 1994 e 2012. O consumo 

de produtos cosméticos também teve seu destaque e o Brasil ocupa a terceira posição frente 

ao mercado mundial, inclusive com a classe C sendo responsável por 19% desse consumo.  

Com relação à saúde e estética, só no primeiro semestre de 2012 foram concedidas 

16% de cartas de crédito com esse fim. Ou seja, 16% das cartas de crédito foram concedidas 

com o fim de realizar procedimentos de saúde e estética. Gouveia (2013) cita ainda que todos 

esses índices de aumento encontram explicação em alguns fatores como por exemplo, 

aumento da renda das classes C e D, crescente participação da mulher no mercado de 

trabalho, tecnologia avançada, o que permite aumento na produtividade a preços mais 

acessíveis, e aumento da expectativa de vida e desejo de uma aparência mais jovem, entre 

outros.  

Enfatiza-se que a constituição da identidade aqui emerge como fator importante para a 

composição da pesquisa, mas não se traduz no objetivo principal, pois apesar de 

reconhecermos que tatuagem estabelece estreita relação com identidade, o presente estudo 

encontra seu foco principal na estigmatização de pessoas tatuadas no mercado de trabalho. 

Segundo Bauman (2005), não existe um “encerrar o assunto” porque as identidades estão 

sempre se renovando, se ressignificando, se reconstruindo. Assim sendo, esse tópico se 

conclui com muitas indagações: quem somos? Somos o que consumimos? Consumimos para 

ser? Tatuagem é uma forma de dar voz ao próprio corpo? Ela reflete um estilo de vida? De 

que forma essas questões se relacionam? Não há, aqui, a pretensão de responder a todas essas 

questões, mas serão realizadas algumas considerações, como no item a seguir. 

 

2.3. TATUAGEM  

 

2.3.1. Tatuagem: breve histórico  

 

Para este trabalho, torna-se relevante apresentar alguns dados históricos da tatuagem, 

pois, historicamente, seu percurso é um importante coadjuvante para sua compreensão.  
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A arte de marcar o corpo é uma das práticas mais antigas da civilização. Mucciarelli 

(1998-1999) afirma que o termo “tatuagem” deriva da palavra taitiana “tatau”, cuja definição 

vinha do som produzido por um instrumento utilizado para “bater no tronco oco”. 

Basicamente, a tatuagem consiste de um pigmento introduzido na pele, é um evento 

traumático, provoca dor.  

De acordo com Marques (2009), existe a evidência concreta da existência da tatuagem 

na pré-história, pois foi encontrado na Itália em 1991 um corpo congelado, o “homem de 

gelo”, datado de 5.300 anos a.C., que, segundo Marques, tinha tatuagens na região lombar, no 

tornozelo direito e joelho esquerdo.  

Ainda de acordo com o autor, no Egito antigo, os vestígios da tatuagem são 

observados na Mongólia de 400 a.C., mas foi nas Ilhas da Polinésia, no sul do Oceano 

Pacífico, que a prática da tatuagem foi bastante aceita, através de tribos que usavam ossos 

pontiagudos para tatuar o corpo inteiro, inclusive o rosto. Era o rito de passagem de menino 

para guerreiro, ou da menina para esposa. No século XVIII essa era uma região explorada por 

marinheiros que se encantaram pela prática e foram, aos poucos, levando a tatuagem para os 

portos europeus. E assim, a tatuagem começa sua história.  

Cabe citar o cárcere como ambiente de destaque para a tatuagem, pois ele tem grande 

importância a ponto de ser conhecida como “flor do presídio” (GROGNARD apud 

FONSECA, 2003) e, nesse cenário, a tatuagem era comum e totalmente amadora porque não 

havia um processo de aprendizado, ou melhor, o processo acontecia com a prática, era 

tentativa e erro. Tratava-se, portanto, de um público cativo: mais da metade de sua população 

tinha tatuagens (LE BRETON apud FONSECA, 2003). Dessa forma, representando objeto de 

preferência dos setores marginais, a tatuagem se situava socialmente às margens da sociedade. 

Esse era seu contexto e referência sociocultural.  

Osório (2006) considera que essa situação promoveu uma construção negativa em 

torno dessa prática, que levou ao imaginário social um sentido de referência e equivalência 

entre tatuagem e marca de marginalidade e começou a atuar num duplo sentido, pois estar 

numa posição socialmente desfavorável também era em si mesmo um valor de estigma. 

Mauss (1974), no entanto, afirma que apesar de a tatuagem estar ligada a um sentido de 

referência na marginalidade, ela esteve presente na nobreza europeia, pois as tatuagens da 

família real britânica deram início a um processo influente e de imitação. 
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Osório (2006) complementa dizendo que, no corpo da realeza, as tatuagens ganhavam 

novos significados: tornaram-se, sobretudo, lembranças de países orientais. Ou seja, a nobreza 

foi a disseminadora de uma prática que até então era utilizada por viajantes, que, a exemplo 

dos marinheiros, se tatuavam apenas para levar uma recordação do lugar que estiveram em 

visita. 

A nobreza britânica disseminou o sentido de trickle-down (LE BRETON, 2007), que 

defende dois princípios contrários no mundo da moda: o da imitação, no qual cada classe 

econômica imita a forma de vestir e se comportar das classes superiores, e o princípio da 

diferenciação, no qual a classe superior busca novos padrões para se diferenciar daqueles que 

a imitara, o que culmina num sentido de “gotejamento”, termo esse mais próximo para a 

tradução de trickle-down.  

Esse sentido influenciou os comandantes da marinha real, e também a elite de forma 

geral. Assim, a nobreza assumiu o papel de transformar o sentido da tatuagem de algo 

negativo para algo que sugere bom gosto, elegância e distinção. Ainda assim, a tatuagem só 

ganhou a classe ocidental no final do século XX. 

A tatuagem na contemporaneidade vem ganhando novos formatos e sentidos ao ser 

usada socialmente, pois é cada vez mais frequente ver corpos tatuados em diferentes esferas 

sociais, praticamente sem restrições de gênero, idade ou status. A tatuagem deixou de ser uma 

prática peculiar à marginalidade e começou a se configurar sob novas conjunturas sociais, 

ganhando outros significados (OSÓRIO, 2006). O fato é que mesmo considerada mercadoria 

ou produto da moda (LEITÃO, 2001), expressão de gênero (OSÓRIO, 2006) e por diversas 

vezes algo que é feito em consequência de um ato precipitado ou num momento de 

impulsividade (ALMEIDA, 2000); ou ainda uma ética da dissidência (FERREIRA, 2007), a 

tatuagem também possui um sentido de signo que permeia a vida dos indivíduos de diversas 

formas durante suas existências – cada um atribui-lhe um significado, uma razão para que a 

tatuagem faça parte de suas vidas.  

Neto (2011) considera que a ostentação da tatuagem também é usada para dar sentido 

à vida das pessoas; é uma maneira de se impor diante da sua própria existência. Isso é tão 

significante que ela já é vista como representante da cultura moderna. Além disso, adquiriu 

um sentido de arte, e no mundo de hoje, como lembra Perez (2006), as tatuagens se destacam 

entre as práticas corporais e constituem importante estética corporal. Resumindo: a tatuagem 

como arte corporal explica sentimentos, revela paixões, e em muitos casos torna visível a 

personalidade.  
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2.3.2. No Brasil 

 

A história da tatuagem no Brasil, segundo Marques (2009), tem início com os índios, 

que se tatuavam usando urucum e jenipapo para denotar sua origem ou ritos de passagem. 

Depois veio com os escravos e com o gado, pois era utilizada para marcar a propriedade. No 

século XIX, ela é disseminada com outra configuração, surgindo também nos portos, local 

frequentado por marinheiros que disseminaram a prática entre prostitutas e delinquentes. Ou 

seja: estes eram os tatuados à época.  

Em 1959 chegou ao Brasil um dinamarquês chamado Knud Harld Likke Gregersen, 

vulgo Lucky. Ele se tornou o primeiro tatuador no Brasil, inclusive de pessoas conhecidas 

como, por exemplo, o surfista José Artur Machado, o “Petit”, cujo reconhecimento social se 

deu por causa da alusão na música “menino do Rio”, que referencia o dragão tatuado em seu 

braço (MARQUES, 1997). 

A música foi tema de abertura da novela Água Viva da Rede Globo de Televisão em 

1980. Para Leitão (2004), esse fato contribuiu muito para que a tatuagem se tornasse sucesso 

entre os jovens da Zona Sul do Rio de Janeiro. 

 
O terreno estava preparado: na onda da contracultura e embalada pelos meios de 

comunicação, a tatuagem enfim virou moda entre nós. De uma hora para outra, os 

filhos da ditadura militar quiseram se tornar meninos e meninas do Rio. O mercado 

nasceu e se expandiu com uma velocidade impressionante. Lojas de tatuagem 

começaram a ser abertas no Rio, em São Paulo, em Salvador e em outras capitais. 

Seus donos? Aquela mesma juventude que se encantou com as tatuagens que via ao 

vivo ou na mídia nas décadas de 1960 e 70. Agora estavam com a máquina e a tinta 

nas mãos. O resultado está aí, estampado na pele. (MARQUES, 1997, p. 3). 

 

Assim, a década de 1970 representou o marco para o mundo da tatuagem, que viveu 

um período de experimentação e migrou das "agulhas caseiras" à fabricação de máquinas 

elétricas. Mas foi só a partir dos anos 90 que começaram a ser estabelecidos estúdios de 

tatuagem com infraestrutura moderna em todos os sentidos, instrumental, materiais 

descartáveis, catálogos etc. Isso imprimiu, no cenário da tatuagem, uma nova imagem de 

profissionalismo, deixando para trás o amadorismo que até então lhe era peculiar. 

Todos esses avanços se deram em relação à prática, mas ainda faltava a aceitação 

social em função do estigma que o trabalho carregava. Por mais que se corrobore Perez 

(2006) quando cita que as tatuagens são uma importante representação da cultura moderna, 
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ainda há muito que se conquistar em termos de aceitação de pessoas tatuadas, sobretudo no 

ambiente de trabalho. 

 

2.3.3. A tatuagem no mercado 

 

Marques, (1997) afirma que a popularidade da tatuagem tem aumentado nos últimos 

anos e os negócios têm melhorado de forma gradual e constante;
. 
novas lojas abriram, e isso 

se reflete em outros segmentos, como a indústria de tinta, de agulhas e tudo que envolve a 

tatuagem. O autor lembra também que, apesar disso, em um momento de crise, o mercado de 

tatuagem pode ser um dos primeiros a sofrer as consequências, uma vez que se trata de “um 

luxo” e por isso “vem no final de um orçamento de salário”. 

O segmento da tatuagem segue a tendência do mercado e talvez justamente devido à 

concorrência e um elevado número de novos entrantes, sobrevive quem se destaca: quem é 

cortês com os clientes, quem tem um bom portfólio e profissionais comprometidos, porque o 

mercado cresceu tanto que aceitou profissionais duvidosos tanto em termos de aptidão 

artística como de gestão.  

 

2.3.4. O mercado brasileiro  

 

A profissionalização de tatuadores brasileiros, paradoxalmente, ocorreu nos anos 

1980, quando muitas profissões emergiram mesmo em meio à recessão, desemprego e alta 

inflação. Era a vez da juventude dourada, que construiu e firmou novos mercados, e diante 

dessa perspectiva a tatuagem se favoreceu, pois era uma época muito apropriada: a época do 

“menino do Rio”. 

Marques (1997) lembra que a desesperança dos anos 70 foi substituída pela “geração 

Coca-cola”, emergiram novos canais de expressão, novas formas de alguns jovens lidarem 

com o corpo e o pensamento. Nessa época, fazer tatuagem significava liberdade. 

Em março de 1980, o calor na cidade do Rio de Janeiro, ajudou a construir um 

ambiente apropriado para a tatuagem. A loja de nome sugestivo foi inaugurada no bairro de 

Ipanema, a Tropical Tatoo, de propriedade de Ana Velho, não por acaso, a primeira tatuadora 

brasileira.  

A exemplo da Tropical Tatoo, no mesmo ano foi inaugurado em Santo André-SP a 

Mr. Tatoo, uma espécie de filial da Tropical, só que prestando uma homenagem ao “pai” da 

Tatuagem, Luck. Assim, foi se expandindo e multiplicando-se os pontos de tatuagem. 
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O que a revista Pop fez pela divulgação de um certo jeito de ser nos anos 70, a rede 

carioca de butiques Company fez pelo vestuário de um certo jeito de ser jovem nos 

anos 80, e assim a tatuagem, logo no início da década, virou estampa de camisetas. 

Não por acaso, Petit desfilou para a Company. (MARQUES, 1997, p. 199). 

Marques (1997), afirma que o mercado continuou próspero e o faturamento aumentava 

significativamente, elevando também índices de venda de máquinas de tatuar. Isso leva a 

novos contribuintes: pessoa física se transformando em pessoa jurídica, e aumento na 

arrecadação de impostos. 

Em meio a algumas dificuldades, como indecisão sobre em que categoria se encaixam 

as lojas de tatuagem, e em como expedir o alvará, porque o tatuador podia ser desenhista ou 

artista plástico; a loja tanto podia ser “terreiro de macumba” (afinal era um lugar com agulhas, 

sangue e cicatriz), quanto arte aplicada, um parente próximo da decoração? Enfim, em meio a 

tantas incertezas, a profissão de tatuador foi reconhecida no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Assim, é possível perceber que o mercado continuou crescendo, porque se percebe 

atualmente a tatuagem nunca esteve tão na moda. É impossível ir a uma praia e não encontrar 

um número considerável de pessoas exibindo tatuagens. Ou uma breve visita a uma academia 

é suficiente para se verificar o quanto a tatuagem está se tornando popular. 

 

2.3.5. Símbolo da tatuagem 

 

Ribeiro e Pinto (2013) lembram que, historicamente, a tatuagem estabelece forte 

ligação com o submundo do crime, uma vez que o surgimento da tatuagem veio, sobretudo, 

para identificar presos. Muito embora isto tenha se modificado e a tatuagem, ao longo do 

tempo, tenha adquirido outros significados, ela parece que ainda é usada de forma incisiva nos 

ambientes carcerários.  

O ambiente de cárcere, obviamente, abriga indivíduos pertencentes ao mundo do 

crime, mundo muito dividido em facções, como é amplamente divulgado através da grande 

mídia. Talvez isto, entre outros, explique a utilidade da tatuagem ainda hoje frente a esse 

cenário. 

De acordo com Ribeiro e Pinto (2013), o desenho de uma estrela de cinco pontas 

indica que o tatuado é autor de homicídios; já três sepulturas significam que a pessoa tem o 

corpo fechado e guarda segredos sem jamais divulgá-los. Traidores e delatores recebem o 

desenho de uma serpente; a imagem de uma santa possui dois significados importantes: indica 

o crime de latrocínio (roubo seguido de morte) praticado pelo tatuado, ou ainda, que a pessoa 

se arrependeu do crime praticado; o latrocínio possui um segundo símbolo que é uma pistola 
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na perna; o desenho da cruz nas costas é o símbolo do assassino de alguém que se vinga. Mas 

quando se trata de assassinos de policiais, a pele é marcada com o desenho de uma caveira 

com um punhal sobreposto, normalmente disfarçada entre outros signos. A borboleta sugere 

um indivíduo que não aceita a prisão, sempre tentará a busca pela liberdade, e também pode 

indicar sua opção sexual, a homossexualidade. 

O ponto normalmente na mão direita indica que o indivíduo é um “batedor de 

carteira”; dois pontos na mão (em qualquer uma) indicam estuprador; três pontos em forma de 

triângulo significam estar envolvido com o tráfico de drogas; quatro pontos formando um 

quadrado significam que o tatuado pratica o crime de furto; cinco pontos indicam roubo com 

violência; um ponto em cada extremidade de uma estrela significa que o detentor pratica 

crime de homicídio; vários pontos formando um “x” indicam que o indivíduo é chefe de 

quadrilha ou facção criminosa. 

Os autores da pesquisa relatam que notaram de forma contundente, no ambiente 

carcerário, a existência de desenhos com imagens religiosas, onde o rosto de Jesus Cristo 

desenhado no peito indica presos que praticaram latrocínio; uma cruz com o crânio humano 

no meio das costas significa comportamento de lealdade a seus colegas de cela – ou seja, é 

uma pessoa que sabe guardar segredos e o grupo pode confiar nele. 

Alta periculosidade é indicada pela cruz com duas velas acesas na base, e geralmente 

de tamanho grande nas costas, mas quando esse desenho é feito em tamanho pequeno 

adicionado de uma cruz iluminada, sugere pedido constante de proteção. O tatuado com 

imagem do diabo evidencia ser um matador que tem prazer em conviver com a morte; a 

imagem de Nossa Senhora Aparecida no peito ou nas costas, sendo em tamanho maior e no 

meio das costas, indica que o preso foi violentado enquanto esteve preso; uma pinta no rosto 

significa um homossexual passivo, geralmente tatuado na lateral do rosto. 

Diante disso, é possível observar que a tatuagem, nesse cenário, assume uma 

linguagem codificada, inclusive alguns desenhos que mesmo iguais sugerem significados e 

símbolos diferentes quando acrescidos de pequenos detalhes como tamanho e/ou local do 

corpo onde o indivíduo é tatuado. 

 

2.3.6. Tatuagem e identidade 

 

Para Watson (1998), existe uma relação estreita entre símbolo da tatuagem, local (se é 

aparente ou não) e identidade. Nesse sentido, indaga-se: a localização da tatuagem pode 

interferir na identidade do tatuado? Ou seja, o local escolhido pode indicar algo sobre a 
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identidade das pessoas tatuadas? O autor pontua, ainda, que as mulheres normalmente 

escolhem locais não aparentes para suas tatuagens, e ele explica que muito provavelmente 

isso se deve à tentativa de manter uma imagem imaculada da sua identidade. Já os homens, 

tendem a escolher locais aparentes para fazerem suas tatuagens, e isso estaria ligado – entre 

outros motivos – a uma nova tendência de tatuagem ligada ao conceito de poder.  

Para Chaves e Silva (2012), três campos de conhecimento são essenciais no que se 

refere à temática da tatuagem: a Antropologia, a Sociologia e a Psicologia. Para os autores, 

essas áreas de conhecimento estabelecem diálogos que contribuem e ampliam a compreensão 

da humanidade e seus diferentes grupos sociais. Nesse sentido, Berger (1985) complementa 

que os processos sociais implicados no desenvolvimento e permanência da identidade são 

determinados pela estrutura social. Contrariamente, as identidades produzidas pela interação 

do organismo, da consciência individual e da estrutura social opõem-se a essa estrutura social, 

transformando essa identidade. Sob essa perspectiva, a tatuagem mostra aspectos individuais e 

coletivos. 

Chaves e Silva (2012) afirmam que um número elevado de pessoas se tatuam, e que 

são ou foram tatuados dentro das prisões (cadeias, delegacias ou penitenciárias). Dentre estes, 

existem pessoas que escolheram ser tatuadas, outras não.  

“Ouvi relatos de pessoas presas que foram tatuadas por outros, coagidas ou mesmo 

obrigadas, e assim, carregavam o símbolo de exclusão” (CHAVES; SILVA, 2012). Neste 

relato, são apresentadas de forma bastante enfática, questões de identidade e estigma, que 

demarcam a representatividade individual e coletiva da tatuagem referida acima. Dessa forma, 

é possível entender que as tatuagens não apresentam apenas caráter estigmatizante como nos 

conta a história, mas para alguns, também, elas são escolhas, fator de identidade.  

A ânsia por felicidade, atualmente, independe do sexo. Ao contrário do que se 

observava tempos atrás, a ideia de que a vaidade era uma condição tipicamente feminina já 

não prevalece e atinge a todos, independentemente de sexo, raça ou posição social. Isso 

parece ter significados particulares, como por exemplo, o valor de uso das mercadorias, ou 

seja: sua utilidade. Goldemberg (2002) pontua que a busca pela felicidade, sobretudo no 

Ocidente, tem a ver com a condição do corpo das pessoas. O físico bonito, jovem atraente e 

magro, virou um pré-requisito básico, para que as pessoas sejam bem vistas pela sociedade. 

Fonseca (2009) enfatiza que corpo, sobretudo no mundo ocidental, ocupa lugar 

central, especialmente porque está intimamente ligado com a aparência das pessoas. Assim, 

ele representa um fator fundamental na construção da subjetividade. As modificações 

corporais podem também ser entendidas como práticas através das quais as pessoas marcam 
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sua presença no mundo. Tatuar-se é, portanto, um caminho para a construção da 

subjetividade, e também de marcar em seus corpos algo que os distingue e identifica. 

Alguém que com o nascimento de um filho, por exemplo, tatua o nome do bebê no 

corpo pode modificar ou reconstruir sua identidade, deixando de ser ele para assumir a 

identidade de pai? Seria esta a identidade líquida postulada por Bauman (2005). O significado 

da tatuagem normalmente é construído na relação com a forma em que o tatuado se apropria 

da tatuagem. É nesse momento que uma série de elementos se fazem importantes, como a 

quantidade, o tamanho, o local, e a forma de usar a tatuagem (exibi-la ou escondê-la). 

Para Goldemberg (2002), o interesse pelo corpo permeia especialmente a maneira de 

vesti-lo. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a impressão que se tem é que o “ser 

diferente” impera antes de qualquer coisa. As modas podem até serem copiadas, mas elas são 

logo ajustadas para o estilo carioca. A autora lembra que a zona norte da cidade também é 

uma excelente fornecedora de moda, a exemplo também da zona sul, que também dita moda, 

mas esta logo se prolifera por toda a cidade. Nesse quesito o Rio de Janeiro em muito difere 

de São Paulo, por exemplo, que importa moda da Europa e Estados Unidos, fazendo parte da 

rede internacional do cultivo e reciclagem de modas. O Rio de Janeiro tende a cultuar o 

“kitsch” à maneira ibero-latina de Pedro Almodóvar: o brega, e o démodé, ou, simplesmente o 

que é diferente. Ser fashion no Rio de Janeiro quer dizer ser diferente (GOLDEMBERG, 

2002). 

Ser fashion também significa adornar o corpo, significa consumir objetos e serviços 

que atuam como “facilitadores” rumo à construção da identidade do indivíduo, e uma forma 

de adorno que muito tem se destacado nos últimos tempos é exatamente a tatuagem. Goulding 

et al. (2004) pontuam que uma forma popular de ornamentar o corpo “que tem uma longa e 

bem documentada história é a da tatuagem”. Le Breton (2007) afirma que o corpo também é 

utilizado como marcação social, e isso pode ser feito através de remoção, deformação ou 

acréscimo – nesta última, inclui-se a tatuagem. 

De acordo com Gouveia (2013) grupos sociais definem um padrão de corpo, e o 

mundo do consumo impõe que todos o adotem. Tal definição faz sentido quando se assume 

que o corpo é um elo com a biografia do indivíduo, contribui na construção de sua identidade 

e também no que Giddens chamou de “segurança ontológica” (GIDDENS, 2005), porque, 

para o autor, o controle do corpo contribui para o atingimento dessa segurança.  

Nesse sentido, no desenho da reflexão sobre corpo como elemento de construção da 

identidade será abordada sua relação com as questões sociais que a ele normalmente são 

associados. Essa reflexão faz emergir necessariamente outro ponto que, acredita-se, está 
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intimamente ligado às demais questões presentes nesta pesquisa: a estigmatização, ponto 

crucial quando se pensa em identidade, e ao qual será dedicado o tópico que se segue. 

 

2.4. ESTIGMA 

 

O livro Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada, de Erving 

Goffman, foi adotado como base principal para a discussão acerca de estigma, pois representa 

o marco teórico fundamental referente ao tema. O autor pontua que o termo “estigma” foi 

criado pelos gregos para se referir a marcas corporais que significavam algo extraordinário ou 

mau referente à moral do indivíduo. Essas marcas eram feitas utilizando corte ou fogo, e que 

quem as portava eram escravos, criminosos – enfim, pessoas que deviam ser evitadas.  

De acordo com Goffman (1988), a sociedade divide as pessoas em categorias, 

utilizando elementos por ela estabelecidos, bem como propriedades e qualidades ou atributos, 

considerados inerentes aos membros de cada uma dessas categorias. Essas categorias e os 

atributos de uma pessoa constituem sua identidade social, que se subdivide em identidade 

social real – quando se enquadra numa categoria e possui atributos condizentes, e a identidade 

social virtual – quando se atribui uma caracterização a alguém, a impressão que se tem do 

outro, e não aquilo que ele é na realidade.  

No entanto, se a impressão for a de que esse alguém tem atributos que o tornam 

diferente, ou pertencente a uma categoria indesejada, ou ainda que essa pessoa é perversa, 

insolente ou fraca, essa avaliação negativa é um estigma.  

 

Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja 

completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, 

através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances 

de vida; Construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua 

inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes 

uma animosidade baseada outras diferenças, tais como as de classe social. 

Utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado, em 

nosso discurso diário como fonte de metáfora e representação, de maneira 

característica, sem pensar no seu significado original. (GOFFMAN, 1988, p. 8). 

 

Isto significa que existe a tendência a impor imperfeições a partir da deficiência 

original e, ao mesmo tempo, imputar ao estigmatizado alguns atributos desejáveis mas não 

desejados, como por exemplo, as pessoas tendem a guiar um cego, enquanto que outros 

generalizam a deficiência e gritam com ele como se ele fosse surdo. 

Os estigmas são divididos por Goffman (1988) em três tipos: (i) as abominações do 

corpo; distorções físicas, o caso de lábio leporino, por exemplo; (ii) as culpas de caráter 
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individual, como desonestidade, vício alcoolismo, homossexualismo e até o desemprego; (iii) 

por último, os estigmas denominados tribais que são relativos á raça religião e nacionalidade.  

Como é duro e humilhante carregar a fama de um homem desempregado! Quando 

saio, baixo os olhos porque me sinto totalmente inferior. Quando ando na rua, 

parece-me que não posso ser comparado a um cidadão comum, que todo mundo está 

me apontando. [...] GOFFMAN, (1988 p. 18). 

 

O indivíduo que apresenta características ou atributos incomuns ou diferentes parece 

ser excluído do grupo social, que não consegue lidar com o diferente. Muitas vezes culmina 

em situações limite de taxá-lo de mau ou perigoso, a pessoa deixa de ser vista como capaz e 

transforma-se num ser desprovido de potencialidades. Esse sujeito é estigmatizado 

socialmente e anulado no contexto da produção técnica, científica e humana. 

Baialardi (2007, p. 28) afirma: 

 

O termo “estigma” foi criado pelos gregos para se referir aos sinais corporais com os 

quais se procuravam evidenciar algo de extraordinário ou mau sobre a condição 

moral de alguém; uma marca imposta pela sociedade a um dos seus membros. O 

indivíduo que revelasse um comportamento diferente do grupo seria excluído, pois 

não se enquadraria nas características expectadas pela comunidade.  

 

Fernandes e Min Li (2006) explicam que existem muitas definições para o estigma e 

que ele é usado em diversas condições; no entanto, cada definição está relacionada às 

características específicas de cada situação ou condição em particular. Outra explicação para 

essa variedade de conceitos sobre estigma encontra-se no fato de que o estigma é estudado por 

áreas de conhecimento diversificadas. Ou seja: ele é multidisciplinar, portanto, passível de 

contribuições de áreas como Psicologia, Sociologia, Antropologia, entre outras. 

Desta maneira, os estudiosos do tema contribuem fornecendo suas definições de 

acordo com suas orientações teóricas e posturas ontológicas, e isso pode resultar em visões 

díspares sobre o mesmo tema. O fato é que existem inúmeras implicações para um indivíduo 

que se sente estigmatizado. Ele está principalmente no valor atribuído por outras pessoas 

perante uma situação, e para muitas delas o estigma é um companheiro diário, muito embora 

na maioria das vezes um companheiro indesejado.  

Carvalho (2010) percebe estigma como algo que diferencia alguém dos demais, 

definindo-o da seguinte maneira: 

 

Uma das características definidoras do estigma é que ele se evidencia em situações 

de manutenção de um status quo, contexto em que a estigmatização é utilizada para 
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distinguir um sujeito que possui uma característica diferente do grupo para excluí-lo. 

(CARVALHO, 2010, p. 52). 

No entanto, para uma pessoa sentir-se estigmatizada, é necessário que ela julgue que 

as ideias da sociedade sobre si são inadequadas. A partir daí, ela desenvolve alterações em seu 

comportamento, como por exemplo, vergonha, insegurança e isolamento. No entanto, esse 

tipo de postura impacta negativamente na qualidade de vida e reforça o estigma existente. 

 

2.5. TATUAGEM E ESTIGMA 

 

Osório (2006, p. 14), explica que “tatuagem é uma imagem formada por pigmentos 

introduzidos sob a pele de uma pessoa. Ela permanece presente na pele de seu usuário por 

toda sua vida. Estigma é uma marca que se destaca em uma pessoa”. Já para o dicionário 

Aurélio, é também sinônimo de sinal infamante, que prejudica a reputação de alguém, 

enquanto que estigmatizar pode significar condenar ou censurar.  

 

[...] certos valores morais são mantidos e certas regras sociais são definidas por 

crenças em contágio perigoso [...] as crenças em poluição podem ser usadas num diálogo 

reivindicatório e contra reivindicatório de status [...] as ideias de poluição se relacionam com 

a vida social. Acredito que algumas poluições são usadas como analogias para expressar 

uma visão geral da ordem social (DOUGLAS, 1976, p. 14). 

 

Diante disso é possível afirmar que o fato de se associar tatuagem e sujeira pode 

significar uma forma de reação social ante a uma situação considerada de desordem ou 

anormal. Mas pode-se indagar: qual é a ordem ou a normalidade que a tatuagem infringe? 

Para Perez (2006, p. 6), é a normalidade do corpo, pois ao ser nele realizada uma 

modificação, colocada uma marca definitiva, está sendo violado o que é considerado ideal: a 

sua forma "natural". Nessa perspectiva, alterar o corpo adquire um sentido de decomposição, 

é alterar a ordem das coisas, sob o pensamento religioso de origem judaico-cristã, que percebe 

a alteração corporal como uma profanação não só do corpo, mas da imagem de Deus, segundo 

Falk (1995). Desse modo, a tatuagem como ação antinatural é constituída sob a égide do 

impuro, permeada com conotações negativas. A perspectiva da "impureza da tatuagem" está 

diretamente relacionada a conceitos e segmentos historicamente estigmatizados, a exemplo da 

marginalidade, da vadiagem, da rebeldia, do fora do convencional, do abuso de álcool e 

drogas. Tudo isso projeta um perfil de desvio social.  
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Para Perez (2006), a partir dos anos 1980, o sentido estigmatizador referente ao uso da 

tatuagem começou a perder força. Isso se deve, além de vários outros fatores, ao surgimento 

de modernas lojas exclusivas, bem equipadas com material descartável e meios de promoção 

diversificados. Muitos estúdios atualmente já não possuem aspecto “sujo”, remetem a um 

lugar asseado, bonito, que impõe credibilidade. 

Outro fator que também contribuiu para a amenização do estigma foi a 

profissionalização dos tatuadores, o aperfeiçoamento da técnica e, sobretudo, as novas formas 

de percepção do corpo como obra-prima de construção do sujeito e aberto a transformações 

(LE BRETON 2007). A tatuagem torna-se, assim, uma das opções estéticas procuradas pelas 

novas gerações. 

De acordo com Osório (2006), o estigma pode mudar de sentido em situações 

diferentes, por exemplo, quando de alguma forma o estigma é sentido de maneira positiva, 

quando o indivíduo usa aquilo que o faz estigmatizado ser um fator positivo em sua vida. 

Outro exemplo acontece quando alguém busca se diferenciar das outras pessoas utilizando 

uma marca, um símbolo, uma tatuagem. Cabe dizer que a tatuagem tem para eles o valor de 

signo essencial: diferenciar-se, sobressair na multidão, ter algo que conceba sua singularidade, 

que lhes permita destacar-se no grupo social a que pertencem. 

 

2.6. TATUAGEM E AMBIENTE DE TRABALHO 

 

O foco desta dissertação é a ostentação da tatuagem como forma de estigmatização no 

ambiente de trabalho; portanto, seria inviável desconsiderar os limites ao uso dessa prática 

estabelecida pelo estigma disseminado na sociedade. Assim, este subcapítulo propõe uma 

reflexão sobre a aceitação e/ou rejeição das pessoas tatuadas, e ainda, sobre suas condições e 

circunstâncias de uso.  

Para Varela (2009), o mercado de trabalho é uma instituição que tem o poder de 

influência sobre os indivíduos – ou seja, é um local onde a expressão do Eu é de certa forma 

restrito, onde o indivíduo tem que esconder sinais que podem não “agradar” aos olhos 

primeiro do seu superior hierárquico, depois do público com o qual trabalha. É nesse caso que 

a tatuagem é vista como estigma, que deve ser encoberto, pois pode distorcer a percepção 

sobre os sujeitos que a possuem. 

Segundo Osório (2006), está incutido no imaginário dos tatuados a ideia de que o 

ambiente do trabalho é contrário à tatuagem, ou seja, ele determina que as tatuagens sejam 

escondidas. Assim, esses indivíduos sentem que são alvos em potencial de represálias e 
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restrições, e para não se tornarem vítimas de estigmatização, a solução é optar por áreas do 

corpo que são pensadas por eles como menos expostas ao olhar das pessoas. Mas nem sempre 

a tatuagem está totalmente escondida. Isso reforça o questionamento do quanto a tatuagem 

influi positiva ou negativamente no mundo profissional, e o quanto o preconceito sofrido 

pelos tatuados faz parte do imaginário da sociedade de um modo geral. As restrições quanto 

ao ambiente de trabalho ainda estão associadas ao senso comum, que associa tatuagem à 

marginalidade. 

Ao longo da pesquisa, foram citados termos como “estigma”, “estereótipo” e 

“preconceito”. Porém, nesse momento, faz-se importante citar que o estigma se diferencia do 

preconceito e do estereótipo: Quanto ao estigma, foco desta pesquisa, seu significado e 

conceitos já foram contemplados em item anterior.  

 

Preconceito é um conjunto de crenças negativas em relação aos grupos socialmente 

discriminados. Em psicologia social, o preconceito é também um fenômeno político 

que envolve percepção e atitude. Ele é taxativo e restrito, funciona dentro de um 

contexto cultural bem demarcado. (OLIVEIRA, 2013, p. 16). 

Estereótipo funciona como um carimbo. As pessoas deixam de ser vistas por suas 

reais qualidades e passam a ser julgadas pelo carimbo recebido. É uma caricatura 

coletiva que apoia o preconceito. (OLIVEIRA, 2013, p.17). 

 

De acordo com Osório (2006), o estigma pode mudar de sentido em situações 

diferentes. É possível dizer que a estigmatização é um processo que sofre mediações. Sua 

principal distinção é uma marca que diferencia uma pessoa dos demais. A tatuagem, enquanto 

uma imagem aparente em um corpo é o exemplo explícito de um estigma, enquanto ambientes 

que seguem uma filosofia empresarial conservadora demonstram resistência ao uso de 

tatuagens por seus funcionários.  

Uma das principais características do estigma é que ele se evidencia em circunstâncias 

de permanência de um status quo, conjuntura em que a estigmatização é utilizada para 

distinguir um sujeito que possui uma característica diferente do grupo para excluí-lo dessa 

estrutura. Osório (2006) lembra que algumas empresas, como a Microsoft, tentam tornar o 

ambiente de trabalho um local mais confortável para seus funcionários, um espaço híbrido 

que busca fazer com que a relação entre a vida pública e privada do trabalhador seja mais 

estreita. No entanto, a maioria das empresas não possui essa cultura organizacional. Seus 

valores, assim como a paisagem cultural de seus funcionários, frequentemente entram em 

conflito com os valores pessoais do empregado tatuado. 

O uso da tatuagem no ambiente de trabalho está inserido nesse contexto. Por vezes é 

condenado devido ao estigma, por vezes assume o papel de signo de status, mas nem sempre 
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apresenta regras explícitas quanto às situações em que sua ostentação é consentida ou não. 

Nessas situações, em que a individualidade do privado encontra a austeridade dos princípios 

que norteiam o quadro de funcionários de uma empresa, ocorrem conflitos de valores que 

podem inclusive prejudicar o bom andamento das atividades profissionais de uma empresa – 

“Sorte dos profissionais liberais!” – pondera Osório (2006).  

 

2.6.1. Tatuados e os problemas no ambiente de trabalho 
 

Dependendo do tipo, tamanho, apelo (sobre o que se refere) e do local do corpo onde a 

tatuagem se encontra, o tatuado ainda é de certa forma discriminado, principalmente no local 

de trabalho. 

Totten, Lipscomb e Jones (2009) comentam que, para muitas organizações, a imagem 

projetada pelo seu pessoal para clientes, ou possíveis clientes, é sempre motivo de apreensão. 

Adornos normalmente vistos como arte corporal ganham muita representatividade, e a partir 

daí passam a representar um problema, justamente pelo expressivo aumento de pessoas com 

tatuagens e brincos colocados no corpo, estes últimos chamados de body piercing (TOTTEN; 

LIPSCOMB; JONES, 2009). Essa preocupação por parte das empresas se justifica, uma vez 

que a prática da tatuagem por muito tempo foi considerada uma atitude típica de pessoas com 

mau comportamento e em oposição ao mainstream da sociedade (KJELDGAARD; 

BENGTSSON, 2005), e muito embora a tatuagem atualmente tenha adquirido outros 

significados e não seja mais ligada exclusivamente aos grupos marginais, há indicadores de 

que esse conceito não foi totalmente apagado ou esquecido, sobretudo nos ambientes formais 

como no trabalho.  

Essas questões emergem mais enfaticamente sob o ponto de vista dos gestores porque 

eles se preocupam muito com a opinião de clientes sobre arte no corpo, e também com o fato 

de que os estereótipos podem se fazer presentes. “Qual é o tamanho aceitável de uma 

tatuagem? Quantas são aceitáveis e em que partes do corpo? Elas são mais aceitáveis para as 

mulheres?” Além da preocupação com a existência das tatuagens, ainda há a preocupação 

com o número, tamanho, localização e sobretudo o que a tatuagem pode expressar (TOTTEN; 

LIPSCOMB; JONES, 2009).  

Se os membros de uma subcultura normalmente partilham características, como por 

exemplo, a aparência similar que os identifica (a crista, no caso dos punks, por exemplo) ou 

ainda a cor da roupa (preta, no caso dos góticos), uma pessoa tatuada pode ser reconhecida 

como tal porque está usando algo em seu corpo que não é comum a todos os indivíduos, mas 

não tão radical como os exemplos acima.  
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De que forma a tatuagem é usada como uma forma de expressão? O que está 

envolvido na experiência de aquisição de uma tatuagem? – indagam Velliquete et al. (1998). 

Refletindo acerca dessas indagações, pontua-se também a questão das tatuagens aparentes e 

não aparentes e os fatores que são considerados quando da decisão do uso da tatuagem. 

Afinal, como já afirmado em outro momento deste trabalho, o número de pessoas tatuadas é 

consideravelmente grande: eles estão por toda parte. 

É justamente esse aumento de tatuados que chama atenção. Independentemente dos 

motivos pelos quais as pessoas se tatuam, ela se faz presente. Mas percebe-se ainda um ponto 

contraditório nessa questão. Esse ponto é exatamente o mundo profissional convencional, que 

se coloca de forma latente, apresenta contornos contrários a isso e ainda requer funcionários 

que transmitam segurança e credibilidade. Isso pode ser incompatível com um tatuado.  

 

Um caso, em 2006, envolveu Red Robin Gourmet Burgers, que foi processado em 

um Tribunal federal do estado de Washington, como resultado da demissão de um 

membro da equipe de garçons que se recusara em cobrir tatuagens em seus pulsos. O 

servidor que entrou com uma ação alegou no tribunal que as tatuagens eram de 

significado religioso e simbolizava sua devoção a Rá, o deus-sol egípcio. A empresa 

respondeu que proibir tatuagens visíveis era essencial para a manutenção da sua 

imagem "familiar" (Barron, 2007). (TOTTEN; LIPSCOMB; JONES, 2009, p. 78).  

 

Além disso, enquanto o posto de trabalho for de propriedade do empregador, enquanto 

ele tiver autonomia e poder de decisão, o assunto torna-se de difícil solução, porque os 

empregadores, muitas vezes, ainda que de forma tácita, sempre encontram motivos para não 

empregar quem não desejam. Um bom exemplo disso é a matéria publicada no site 

Cresciagora, que afirma:
7
 

 

Em pleno século XXI, depois de 2013 anos e alguns meses de evolução, uma 

tatuagem ainda pode ser motivo de preconceito no local de trabalho. Seja uma 

olhada torta, um comentário abafado ou até mesmo uma recusa direta na entrevista 

de trabalho. Por mais que os anos tenham passado e nós tenhamos evoluído, 

tatuagens e body modifications em geral ainda são tabu. Menos que antes, mas são. 

 

Este é um dos inúmeros problemas que as pessoas ainda enfrentam em seus locais de 

trabalho, locais e ambiente nem sempre harmoniosos com as questões pessoais, e que também 

parecem ainda forçar as pessoas a assumir outras identidades ou mudarem comportamentos. 

                                                 

7 (http://crescieagora.com.br/trabalho/tatuagem-e-trabalho-como-lidar/) 



42 

 

Diante disso, é possível perceber que o ambiente de trabalho se mostra ainda bastante 

contrário ao uso de tatuagens. Obviamente, não se pode generalizar, mas também não se pode 

ignorar que a estigmatização e o preconceito ainda existam nesse ambiente. 

 

2.7. CONSUMO 

 

Consumo, modernidade, sujeito e estilo de vida são tópicos que representam de forma 

acentuada o momento presente do homem na sociedade. Slater (2001), pontua que ser 

moderno está diretamente ligado a ser consumidor. Dessa forma, pode-se afirmar que 

consumo é um fato inerente à modernidade. Além disso, consumo é uma categoria sociológica 

e incerta – logo, passível de dúvidas. 

Isso ocorre prioritariamente por dois motivos: primeiro em razão daquilo que o senso 

comum entende como consumo, que seria a principal característica de uma sociedade 

industrial; e o segundo motivo seria entender consumo sob o vértice sociológico, que 

normalmente busca dar sentido às teorias inerentes aos temas afins – no caso aqui, a teoria da 

cultura de consumo. 

A década de 1980 representou um marco sob alguns aspectos. A expansão e 

profissionalização dos tatuadores brasileiros e o surgimento de diversas profissões que 

emergiram pós-desalento da década de 70, conforme tratado anteriormente, foi o destaque em 

termos do tema tatuagem, seu mercado e seu consumo. Na mesma época, o modelo 

neoliberalista de Thatcher e Reagan significou uma das mais incríveis redescobertas do 

consumismo, no qual o consumidor era visto como o herói do momento (SLATER, 2001).  

Slater (2001, p. 14), pontua que “ao consumirmos rotineiramente, construímos 

identidades”. Isso se aplica na medida em que se entende que consumir também significa 

perceber as necessidades e como satisfazê-las. Essas são vistas de duas formas distintas, 

naturais necessidades básicas – vestuários, alimentos etc. – ou o que Slater chamou de 

arbitrárias e subjetivas, que significam as carências, preferências ou capricho das pessoas, e 

isso é subjetivo e particular em cada indivíduo. O autor trata essas questões como cultura de 

consumo, buscando entender como as pessoas percebem consumo inserido na cultura do 

mundo atual, como será mais bem exemplificado a seguir. 

 

2.7.1. Cultura de consumo 

 

Kjeldgaard e Benggtsson (2005), afirmam que existem algumas metáforas que ajudam 

a explicar as várias formas de consumo, mas antes se deve partir de dois pontos principais – 
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consumo subjacente a ação. Isto significa averiguar se o consumo encontra seu foco no objeto 

em si, ou se estaria ligado a outros fatores ou pessoas. Consumo como fim ou meio distingue 

se esse consumo seria um fim ou apenas um meio para outra extremidade. A partir disso, 

poderia-se entender consumo através das metáforas, que são: “consumir como experiência” – 

consumir como entretenimento, consumir como integração, consumir como classificação 

(KJELDGAARD; BENGGTSSON, 2005 p. 175). 

Os autores buscaram sustentação teórica em Holt (1995), que usou a metáfora de um 

jogo de beisebol para explicar a tipologia da cultura de consumo sob a tríade consumo por 

experiência – que tem a ver com as emoções, e será mais bem exemplificada adiante; 

consumo como integração – ocorre quando o indivíduo consome para se integrar a um 

grupo, tem a ver com pertencimento; e consumo como classificação, que vê o consumo como 

um processo no qual os objetos adquirem significados. A partir dessa tríade, o autor 

desenvolveu uma quarta dimensão de consumo, o consumo por entretenimento, no qual as 

pessoas consomem com o objetivo de divertimento apenas. 

No entanto, vale frisar que a cultura de consumo não é a única forma de se consumir, 

mas certamente, é a principal, e ao contrário do que se possa imaginar, a cultura de consumo 

não é um fator inerente à pós-modernidade, pelo contrário, ela nasce na modernidade. Assim, 

o indivíduo passa a se ajustar e se inserir numa realidade industrial e é submetido à 

manipulação de suas necessidades – manipulado porque, na maioria das vezes, essas 

necessidades não são reais, e sim uma condição imposta pela indústria.  

Isso se deve ao fato de a grande velocidade de produção criar o efeito de rápido 

escoamento dos produtos, o que promove um consumo exacerbado por parte da população, 

criando a ilusão de que, sem este, o sistema cairia em ruínas. Essa necessidade de consumo 

normalmente cria uma euforia inicial, mas acaba trazendo consequências às vezes negativas 

para esse leal consumidor. O resultado é normalmente a sensação de infelicidade e vazio 

construído dentro dele pela própria lógica industrial, que o leva a consumir mais, formando 

um “efeito dominó” gerador de crises existenciais no indivíduo pós-moderno – crise e 

indivíduos anteriormente comentados por Bauman (2005) e Giddens (2002).  

De acordo com Fonseca (2009), dedica-se muito tempo e energia ao consumo 

atualmente, em muitos casos de forma bastante insensata, porque em geral pouco importa com 

que finalidade se adquiriu certo objeto ou a razão de consumi-lo, mas simplesmente ter. Para 

acompanhar a velocidade, lançamento e inovação de produtos e se inserir no “efeito dominó”, 

é necessária uma constante alienação, um constante não pensar no ato. 
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Para Baudrillard (1995), a alienação social nos dias de hoje significa a naturalização 

do consumo; este, no entanto, não é de objetos e sim de signos, símbolos e significados que se 

encontram sob uma lógica própria, de forma que os objetos consumidos não estabeleçam uma 

conexão com uma necessidade real ou definida. Nesse sentido, os objetos representam 

conforto e bem-estar, assumem poder sobre o homem, o dominam, usurpam-lhe questões 

existenciais: o resultado disso é o ter se sobrepondo ao ser. Esse “ter” assume características 

e valores subjetivos (beleza, juventude, masculinidade/feminilidade, sensualidade etc.)  

Esses conceitos são muito bem representados em Baudillard (1995, p. 60), quando 

afirma: 

[...] Nunca se consome o objeto em si (no seu valor de uso) – os objetos (no sentido 

lato) manipulam-se sempre como signos que distinguem o indivíduo, quer filiando-o no 

próprio grupo tomado como referência ideal, quer demarcando-o do respectivo grupo por 

referência a um grupo de estatuto superior.  

 

Pode-se entender, assim, que o consumo é gerido por uma lógica das significações na 

qual tudo se converte em signo, sejam ideologias, religiões, estilos ou atitudes.  

Rocha (2005, p. 118) pontua: 

 

A lógica do consumo não é, como poderia parecer, a de induzir a compra de 

determinados bens (ou seja, um fenômeno da ordem da “manipulação”), mas o fato 

de que qualquer coisa pode ser convertida ao serviço dos bens e transformada em 

mercadoria - ou seja, produzida, distribuída e consumida. Quer um xampu específico 

que se adapte ao seu tipo de cabelo - afro, liso, oleoso, seco na raiz e oleoso nas 

pontas, louro, tingido? Quer uma atitude de revolta, displicência, engajamento? Quer 

se sentir parte de um grupo, movido por um ideal comum? Ou, pelo contrário, quer a 

sensação„ de que você é único, e que precisa de uma roupa especialmente concebida 

para você? É esse o mecanismo da publicidade (e da sociedade de consumo, da qual 

ela é a expressão mais pura): traduzir um espírito, atitude ou estilo de vida em um 

objeto que possa ser adquirido. 

 

É também nessa perspectiva que se encontra a tatuagem – algo adquirido, que tem um 

significado e que sempre quer expressar algo ou externar emoções e desejos, muitas vezes 

ocultos nas pessoas. 

 

2.7.2. Consumo e identidade 

 

Esses são temas que conversam intimamente, se interconectam e se complementam. 

Arnold e Thompson (2005), contribuem com valiosas considerações sobre a teoria da cultura 

de consumo que auxiliam no entendimento dessas questões. Os autores partem da premissa de 
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que todas as pesquisas sobre Teoria da Cultura de Consumo partem de uma base comum para 

o estudo da complexidade cultural (diferenciações socioculturais determinadas pelos membros 

da sociedade de um país). Essa base é a divisão da sociedade em segmentos, ou seja: é preciso 

fragmentar, segmentar para avançar nos estudos e no entendimento das questões relacionadas 

à TCC.  

Os autores desenvolveram, em Estudos do Consumo, a tipologia dos quatro Ps, que 

são: identidade – culturas de mercado – padrão sócio-histórico do consumo – mediação pelas 

estratégias interpretativas das ideologias do mercado de massa. Será enfatizada brevemente 

aquela que em particular mais interessa para a presente pesquisa, a Teoria da Identidade. Nela, 

a premissa básica é que o mercado fornece os recursos simbólicos através do qual as pessoas, 

incluindo aqueles que não têm recursos para participar do mercado de consumidores de pleno 

direito, constroem narrativas de identidade.  

Arnold e Thompson (2005), enfatizam ainda que o consumo de mercadorias não tem 

só a ver com necessidade, mas carrega um forte componente chamado “desejo”. Por exemplo, 

possuir um aparelho de telefone pode ser uma necessidade. Possuir um Iphone é um desejo. 

Nesse sentido, a Teoria da Cultura de Consumo estuda o despertar desse desejo no 

consumidor, o que muitas vezes não é percebido claramente por ele próprio. Mas para isso é 

necessário que se construa um caminho, uma direção, e esse caminho pode ser o que é 

denominado “cultura”, que é construída através da herança do passado (tudo que se viveu), 

somando-se com os fatos do presente. Essa junção de fatos vai delineando a cultura.  

De acordo com Goulding, et al. (2004), houve um interesse muito significativo, por 

parte dos pesquisadores, para investigar a relação entre identidade e consumo. Para esses 

autores, o interesse se baseia na visão de que, na sociedade atual, a identidade dos indivíduos 

é em parte uma construção do seu consumo. Isso é também muito bem representado por 

produtos de natureza simbólica, nos quais estão inclusos os adornos do corpo, e mais 

especificamente a tatuagem, que por um lado representa um facilitador na busca da segurança 

ontológica e, por outro, pode representar um problema, uma vez que num passado bem 

próximo essa era uma prática considerada à margem da sociedade. Até recentemente, a 

tatuagem era considerada como algo na contramão dos bons costumes e excluída do 

mainstream da moda na sociedade ocidental (GOULDING et al., 2004).  

Celebridades como Angelina Jolie e Johnny Depp contribuíram para massificar as 

mudanças na moda para adornar o corpo – e essas incluem a perfuração do corpo e tatuagem – 

e as atitudes mudaram, e mudaram a tal ponto que a aquisição de uma tatuagem agora é visto 
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como parte da cultura popular contemporânea (GOULDING et al., 2004). A tatuagem passou 

de vilã ou comportamento desviante para parte da cultura popular.  

Kjeldgaard e Bengtsson (2005), colocam a tatuagem no patamar do fenômeno do 

consumo em massa, muito embora o estudo desses autores tenha enfocado os tatuados com 

motivações de moda. Seu estudo aponta que tatuagem tornou-se um fenômeno, pois as 

pessoas têm diversos motivos para adquirir uma tatuagem; motivada pela moda, ou por outros 

motivos, a tatuagem de fato é atualmente muito consumida, daí sua inserção no campo do 

fenômeno do consumo de massa. 

Como lembra Fonseca (2003), a internet e as revistas especializadas são excelentes 

meios de propagação que concentram informações fundamentais e atualizadas, bem como 

condutas e cuidados sobre tatuagem, assim como as novidades em termos de desenho e estilo.  

Esses canais de comunicação são importantes também porque detêm dados históricos, 

curiosidades e, sobretudo um mundo de apreciação, valoração sobre esta nova expressão 

estética. Hoje, a tatuagem ocupa lugar de destaque na sociedade, além do espaço na internet e 

nas revistas, como citado acima. Há também alguns canais de televisão por assinatura com 

programas específicos sobre tatuagem, que dedicam quase a totalidade da programação à 

tatuagem e tudo que a envolve, sua operacionalização, entrevistas com tatuados etc. 

 

2.7.3. Consumo e Tatuagem  

 

A relação da tatuagem com o consumo se estabelece, nesta pesquisa, à luz das 

considerações de Baudrilard (1995). Conforme afirmado na introdução deste trabalho, parte-

se do princípio de que a utilidade das coisas é fator determinante para seu consumo 

(BAUDRILARD, 1995). O autor distingue a lógica do consumo das demais lógicas, conforme 

segue: 

É necessário, pois, distinguir a lógica do consumo, que é uma lógica do signo e 

da diferença, de várias outras lógicas que aí se prendem habitualmente 

(confusão repercutida por toda a literatura ingênua ou autorizada no assunto). 

Quatro lógicas estariam em causa: a lógica funcional do valor de uso; 2) a 

lógica econômica do valor de troca; 3) a lógica da troca simbólica; e 4) a lógica 

do valor de signo. (BAUDRILARD, 1995, p. 62). 

 

O autor explica cada uma dessas lógicas afirmando que a lógica do valor de uso é uma 

lógica inerente às operações práticas. Com relação à lógica do valor de troca, ela estabelece 

estreita relação com a equivalência. Já a troca simbólica é uma lógica de ambivalência, e a 
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quarta lógica, a do valor/signo, é a lógica do significado compartilhado, na qual um objeto 

tem valor quando se compartilha esse valor com o outro.  

Importante também citar e entender a distinção do conceito de símbolo e significado. 

Com relação ao símbolo, nas palavras do autor, a troca simbólica emerge nas situações nas 

quais os objetos adquirem valor essencialmente simbólico, não são considerados outros 

valores, como o da lógica econômica do valor de troca (o valor comercial de um objeto no 

mercado). Cita a aliança como símbolo da relação entre um casal, por se tratar de um objeto 

único – é a aliança que simboliza a união entre duas pessoas, é ela que representa o estado 

civil daquelas pessoas. Diferentemente da aliança, o anel, por exemplo, não se encontra na 

categoria de símbolo, pois ele não simboliza uma relação, pode ser substituído, podem-se usar 

diversos, é apenas um objeto de consumo. 

De acordo com Rocha (2005), tudo se transforma em signo (até as ideologias, as 

religiões, os estilos, as atitudes). A lógica do consumo não é como poderia parecer, de induzir 

a compra de determinados bens (isso estaria mais ligado ao sentido da manipulação). A lógica 

do consumo tem maior convergência com o fato de que qualquer coisa pode ser um bem e 

transformada em mercadoria – produzida, distribuída e consumida. É essa a função do 

merchandising (e da sociedade de consumo, da qual ele é a mais pura expressão): exprime um 

momento emocional no qual um indivíduo se encontra, uma atitude ou estilo de vida em um 

objeto que pode ser adquirido. Ou seja: é possível exprimir emoções, atitudes e estilos de vida 

através de um objeto.  

Rocha (2005), explica que, nessa conjuntura, ideias como a de oposição ou 

contestação não fazem sentido. O problema da sociedade de consumo e da cultura de massa 

não é induzir ao conformismo, porque mesmo o inconformismo pode ser vendido quando 

traduzido em uma música, um estilo de roupa ou de alimentação. A autora afirma que isso vai 

ao encontro do que os teóricos anteriores aos anos 70 defendiam. Essa lógica se estende até 

mesmo nas atitudes de revolta ou rejeição. Alguns segmentos foram afetados por essa 

tendência como a chamada “contracultura”, o movimento hippie nos anos 1960, o punk nos 

anos 1980, que tiveram seus comportamentos, roupas e adereços característicos produzidos 

em série e integrados como elementos de consumo. Acrescente-se aqui a tatuagem, que 

trilhou exatamente esse caminho. 
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3. METODOLOGIA 

 

O estudo contemplou duas formas. Primeiro a bibliográfica, uma vez que foi realizada 

pesquisa para compor o referencial teórico que embasará a pesquisa. Depois, como indicado 

por Vergara (2013), a pesquisa de campo, por se tratar de investigação empírica e que dispõe 

de elementos para explicar o fenômeno. 

A exemplo de Gouveia (2013), o estudo apresentou o caráter descritivo e exploratório-

descritivo, uma vez que se busca o discurso das pessoas que usam tatuagens. 

 

3.1. MÉTODOS 

 

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa. A escolha do método baseou-se em Bauer 

e Gaskell (2000), e utilizou a entrevista narrativa que segundo os autores é um método muito 

utilizado nas ciências sociais e uma técnica específica de coleta de dados, além de ser um 

excelente método de geração de dados. Elliott (2005), também fornece referências sobre 

entrevista narrativa quando pontua que este é um método que permite um intercâmbio social, 

e corrobora com Bauer e Gaskel quanto à entrevista narrativa representar um excelente meio 

de produzir os dados para a pesquisa. Além disso, o método fornece condições para se 

descobrir mais a respeito da vida dos indivíduos e suas experiências pessoais, como por 

exemplo, alegrias, tristezas, eventos importantes que se configuram em experiências que 

constituem a condição humana. Ou seja: a entrevista narrativa é uma forma de desvendar e 

explorar os significados que sustentam a vida humana.  

Particularmente, no presente estudo ele se justifica também porque a experiência de 

fazer uma tatuagem é uma experiência estritamente pessoal e porque a decisão, bem como o 

ato de tatuar tende a ser detalhado com enfoque no acontecimento na ação. (BAUER; 

GASKELL 2000, p. 92). Mais especificamente a narrativa da experiência pessoal de fazer 

uma tatuagem aqui muito nos interessa, sobretudo porque essa narrativa se insere no campo 

da experiência pessoal e histórias de vida dos respondentes. 

 

3.2. COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta dos dados utilizou-se a entrevista longa, como recomenda McCraken 

(1988), que justifica a escolha do método por se tratar de um tipo de entrevista em 
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profundidade e que permite ao pesquisador entrar no universo mental do entrevistado e 

perceber as nuances sobre seu cotidiano. Dessa forma, o pesquisador pode entender o mundo 

do entrevistado sem invadir sua privacidade.  

McCraken (1988), pontua ainda que uma entrevista longa é essencialmente composta 

por duas etapas. Primeiro, o grand tour, que contempla perguntas gerais, não diretivas, no 

caso da presente pesquisa. Isso se deu iniciando com perguntas pessoais como nome, 

profissão, idade. Este fato ocorreu para que houvesse uma maior aproximação entre 

entrevistador e entrevistado. Em segundo lugar, as questões planejadas que devem emergir a 

partir da literatura sobre domínio do discurso e o tema da pesquisa. A partir disso, foi 

elaborado o roteiro (vide anexo). 

Quase todas as entrevistas aconteceram em locais públicos e escolhidos pelos 

entrevistados, para que não existisse nenhum tipo de contratempo. Apenas foi solicitado que o 

ambiente fosse propício para uma gravação em áudio, lembrando que as entrevistas seriam 

transcritas, e um ambiente com muitos ruídos poderia dificultar. Isso foi prontamente 

atendido, e os locais cuidadosamente escolhidos, como por exemplo, o local de trabalho de 

alguns, em sala reservada. De modo geral, os entrevistados ficaram muito à vontade, usaram 

termos informais, com postura de uma conversa informal.  

De acordo com Bauer e Aarts (2002), em pesquisa qualitativa não se pode estimar um 

tamanho ideal de corpus, não havia uma quantidade predefinida de entrevistas a serem 

realizadas. Por ser uma pesquisa de natureza qualitativa, o pesquisador não pode prever o 

número de entrevistas necessário. Porém é indispensável identificar, ao longo das entrevistas, 

quando elas começam a apresentar semelhanças e não fornecer mais subsídios necessários à 

compreensão do fenômeno (GASKELL, 2002). 

Baseado nisso, adotou-se o critério da saturação para identificar o momento de 

encerrar as entrevistas. Nas palavras de Bauer e Aarts (2002, p. 59), "saturação é o critério de 

finalização: investigam-se diferentes representações, apenas até que a inclusão de novos 

estratos não acrescente mais nada de novo". No presente estudo, isso aconteceu na oitava 

entrevista.  

 

3.3. SUJEITOS 

 

O quadro ou corpus de entrevistados foi composto por oito pessoas, sendo cinco 

homens e duas mulheres, todos residentes na cidade do Rio de Janeiro, com idades entre 23 e 

37 anos. As entrevistas foram realizadas no período de agosto e setembro de 2014. 
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Quadro 1 - Perfil dos entrevistados 

Nome Idade Profissão Número de 

Tatuagens 

Entrevistado 1 23 Funcionário 

Público Federal 

5 

Entrevistado 2 37  Contador 5 

Entrevistado 3 37  Funcionária Pública 

Municipal 

2 

Entrevistado 4 36  Técnico em 

Telecomunicações 

3 

Entrevistado 5 28 Gerente de Banco 15 

Entrevistado 6 31 Manicure 31 

Entrevistado 7 28  Desenhista Técnico 5 

Entrevistado 8 34  Analista Comercial 7 

 

3.4. TRATAMENTO DOS DADOS 

 

As entrevistas duraram entre 50 a 90 minutos, produzindo 106 páginas de transcrição. 

As primeiras transcrições se deram com alguma dificuldade devido à inexperiência da 

pesquisadora, o que levou a cogitar a terceirização dessa etapa. No entanto, a dificuldade foi 

sendo superada, e houve a percepção de que caso se terceirizasse as transcrições, perder-se-ia 

a oportunidade de perceber algumas entrelinhas essenciais nas narrativas. Isto significa dizer, 

seguramente, que a análise começa no processo de transcrição, e que no caso da presente 

pesquisa, pode-se afirmar que a transcrição implicitamente é parte integrante da análise. 

Importante ressaltar que, para resguardar a autenticidade dos testemunhos, foi mantida a 

linguagem coloquial e informal presente nas gravações, inclusive com o uso de gírias e 

palavras pouco usuais nos textos acadêmicos. 

Finalizada a etapa anterior e com o intuito de facilitar a análise utilizou-se o programa 

ATLAS TI e decidiu-se estabelecer grandes categorias ou categorias a priori baseadas no 

referencial teórico. Essas categorias receberam codificações e foram sendo “alimentadas” por 

fragmentos das narrativas dos entrevistados. O resultado dessa codificação foi um total de 76 

códigos. 

Cabe esclarecer, ainda, que alguns códigos foram atribuídos a mais de uma categoria, 

e em outras se optou por dispensá-los. A partir daí, essas categorias a priori formaram 

famílias que serão  apresentadas a seguir em forma de redes. Algumas falas foram recorrentes, 
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o que fez emergir novas categorias, as quais foram denominadas “categorias emergentes”, que 

serão apresentadas após as categorias a priori. 

 

3.5. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Segundo Vergara (2013), todos os métodos oferecem possibilidades e limitações. 

Foram identificadas como limitações desta pesquisa o fator tempo e disponibilidade dos 

entrevistados, uma vez que trata-se de entrevista longa, o que significa que os entrevistados 

teriam que dispor de no mínimo uma hora, tendo as entrevistas  durado  aproximadamente 

noventa minutos. Em entrevistas longas, é possível que o entrevistado se afaste dos temas de 

interesse em vários momentos, cabendo ao entrevistador mantê-lo conectado aos assuntos de 

interesse. Como a autora - e entrevistadora - não tinha experiência longa nessa atividade, 

algumas entrevistas talvez tenham sido mais longas do que deveriam ser. Além disso, a 

exigüidade de tempo para análise pode ter causado a perda de alguns fatores importantes 

registrados durante as entrevistas. Em entrevistas longas, é possível que o entrevistado se 

afaste dos temas de interesse em vários momentos, cabendo ao entrevistador mantê-lo 

conectado aos assuntos de interesse. Como a autora - e entrevistadora - não tinha experiência 

longa nessa atividade, algumas entrevistas talvez tenham sido mais longas do que deveriam 

ser. Além disso, a exiguidade de tempo para análise pode ter causado a perda de alguns 

fatores importantes registrados durante as entrevistas.  Ainda assim, considerou-se o método o 

mais adequado aos propósitos da investigação, por permitir utilizar subsídios que auxiliam na 

interpretação dos dados, como por exemplo, as definições utilizadas na pesquisa, conforme 

apresentadas nos quadros a seguir. 
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Quadro 2 - Definições Constitutiva e Operacional - Ambiente de Trabalho 

 

AMBIENTE DE TRABALHO 

DEFINIÇÃO 

CONSTITUTIVA 

 

Ambiente de Trabalho na pesquisa é entendido como o espaço 

no qual as temáticas inerentes emergem. Nesse sentido pontuamos 

que para muitas organizações - e estas constituem o ambiente de 

trabalho – a imagem projetada por seu pessoal é sempre motivo de 

apreensão. Adornos normalmente vistos como arte corporal ganham 

muita representatividade. Mas o aumento no número de pessoas com 

tatuagens e piercings é expressivo, e a partir daí passam a representar 

um problema. (TOTTEN; LIPSCOMB; JONES, 2009). 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

Será considerado quando houver a relação de tatuagem com 

estigmatização de grupos dominantes (empresas) e dominados 

(pessoas tatuadas).  
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Quadro 3 - Definições Constitutiva e Operacional - Estigma 

ESTIGMA 

DEFINIÇÃO 

CONSTITUTIVA 

 

Na sociedade, as pessoas são divididas em categorias, 

utilizando informações por ela estabelecidas, bem como 

propriedades, qualidades ou atributos próprios dos membros de cada 

uma dessas categorias. Essas categorias, mais os atributos, 

constituem a identidade social real. Porém, existe também a 

identidade social virtual – quando se atribui uma caracterização a 

alguém, a impressão que se tem do outro, e não aquilo que ele é na 

realidade GOFFMAN (1988). Porém, se a impressão for a de que 

esse alguém tem atributos que o torna diferente ou pertencente a uma 

categoria indesejada, esse julgamento negativo é um estigma. 

 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

 

Será excluído de comentários e de referência a algum tipo de 

estigmatização para com os trabalhadores tatuados.  
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Quadro 4 - Definições Constitutiva e Operacional – Identidade 

 

IDENTIDADE 

DEFINIÇÃO 

CONSTITUTIVA 

 

Construção ou reconstrução de identidade é entendida na 

pesquisa como uma constante readaptação. Os indivíduos vão se 

modificando e se readaptando de acordo com a vida e os eventos 

que ela lhes impõe (BAUMAN,2005). Além disso, conforme os 

sistemas de significação e representação cultural.  À medida que 

os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, os indivíduos se deparam com uma variedade 

desconcertante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

esses indivíduos podem se identificar, ao menos provisoriamente 

(HALL, 2001). 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

 

Será extraída de comentários e de menções a atitudes que 

expressem o EU do indivíduo, além de ser identificada sempre 

que houver a configuração de construção ou reconstrução da 

identidade relacionada a eventos na vida dos entrevistados. 
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Quadro 5 - Definições Constitutiva e Operacional – Consumo 

 

CONSUMO 

DEFINIÇÃO 

CONSTITUTIVA 

 

Tatuagens adquirem características de consumo na 

medida em que elas são inseridas em lógicas que a explicam 

como tal; quatro lógicas estariam em causa: a lógica funcional do 

valor de uso – relacionada com as operações práticas; a lógica 

econômica do valor de troca – relacionada com a equivalência; a 

lógica da troca simbólica – relacionada com ambivalência; e a 

lógica do valor de signo – quando se diferencia a utilidade do 

objeto (BAUDRILARD, 1995). 

 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

 

Será extraída dos relatos dos informantes sempre que 

estes se referirem às tatuagens explicitando sob qual lógica eles 

enxergam suas tatuagens – ou seja: qual a utilidade que a 

tatuagem tem para cada um.  
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4. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

4.1. CATEGORIAS A PRIORI 

  

 

As categorias a priori, como já mencionadas na Metodologia, emergiram a partir do 

Referencial Teórico. Foram extraídos fragmentos das entrevistas que estabelecem relação com 

cada categoria e esses trechos foram compilados e incluídos em códigos. 

Cabe esclarecer, ainda, que alguns códigos foram atribuídos a categorias distintas, e 

em outros se optou por dispensá-los. A partir daí, essas categorias a priori formaram famílias. 

Assim, tivemos quatro famílias, conforme apresentado a seguir, na figura 2. 

 

4.1.1. Identidade 

 

Figura 1 - Rede para a categoria “Identidade” 

 

 

A categoria “Identidade” está embasada em Giddens (2002) e Bauman (2005). Este 

considera que, ao longo da vida, os indivíduos vão construindo e reconstruindo suas 

identidades de acordo com as situações vividas por cada um. É um processo contínuo, em 

constante modificação. Nesse sentido a transformação de vida parece estar muito associada à 

reconstrução de identidade. Os indivíduos vão se deparando com determinadas situações, e 
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estas em geral impactam positiva ou negativamente em suas vidas. Com isto, esses indivíduos 

tendem a ressignificar suas existências, reconstruir suas identidades e marcar tais 

transformações. Para que essa marca perdure para a eternidade, a tatuagem emerge como uma 

excelente solução. 

 

[...] Então por isso que eu fiz a guitarra. O que representam para mim as tatuagens? 

Representam música, representam minha identidade, meu eu sabe? Mais ou menos isso. 

(Entrevistado 1). 

 

As muitas evidências resultantes da análise permitem perceber que tatuagem é um 

componente na constituição e/ou ressignificação da identidade. Deve-se esclarecer que as 

análises foram realizadas com base prioritariamente no conteúdo das narrativas, mas foram 

acrescentadas observações nas expressões faciais, gestos e emoções que ocorreram por 

ocasião das entrevistas. Esse arcabouço, como já citado, se transformou em códigos que 

formaram as famílias, apresentadas a seguir.  

 

Chamar a atenção – A justificativa para que esse código seja atribuído à categoria se 

dá na medida em que os entrevistados expressam que utilizam suas tatuagens para chamar a 

atenção, para exibir-se para o outro. É um jeito de ser, um estilo, uma identidade.  

Louco – Aqui, o ser louco, é entendido como alguém corajoso, seguro de si, alguém 

que faz uma tatuagem sem se importar com críticas e negativas. Eles enfatizam: esse sou eu!  

Descrição pessoal – A expressão singela da identidade. Aqui no sentido de identificar, 

de reconhecer. 

Mudança de atitude – Expressa uma ressignificação, uma reconstrução da identidade.  

Segurança – Os fragmentos selecionados expressam que os entrevistados possuem 

segurança e mais: que as tatuagens lhes proporcionam essa segurança e fazem parte do EU de 

cada um, da sua identidade.  

História de vida – Os fragmentos selecionados constituem a história de cada um dos 

eventos que foram ser compondo ao longo da vida, a constituição ou reconstituição de suas 

identidades.  

Símbolo da tatuagem O símbolo que o indivíduo tatua em seu corpo é parte 

fundamental de sua identidade, muitos afirmaram, por exemplo, que a âncora simboliza 

alguém forte, com bases sólidas.  
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Pertencimento a grupos – Este código se insere na categoria uma vez que, 

pertencendo a um determinado grupo, a sua identidade se ressignifica. “Sou motociclista, sou 

piloto, sou tatuado!”. 

Valores pessoais – Entende-se que os valores são percebidos pelos entrevistados 

como partes de um todo e estas formam suas identidades.  

Tatuagem também é grife – Quando se referem à tatuagem como grife, expressam 

identidade, alguém que faz parte de um grupo seleto, que pagam por uma tatuagem com um 

tatuador que tatua “globais”.  

Amor por tatuagens – Essa é uma expressão que traduz de forma contundente a 

identidade. Muitos afirmaram: adorar tatuagem, gostar de tatuagem, amar tatuagem, “Faz 

parte de mim, sou eu”.  

Não fiz por ninguém, fiz porque eu gosto – Independentemente do outro, a tatuagem 

é dele, está nele.  

 

As narrativas forneceram subsídios importantes no sentido de corroborar autores que 

forneceram sustentação teórica para a realização da pesquisa. Muitos afirmam enfaticamente 

que ser tatuado é ser ele próprio, é sua identidade na melhor expressão da palavra. 

Estabelecem uma relação estreita entre a composição do seu corpo e a tatuagem. Alguns 

chegam ao ponto de dizer que se a tatuagem não existisse ali, compondo seu corpo, seria 

como metaforicamente dizer que “arrancaram-lhe” um pedaço, mutilaram seu corpo.  

 

[...]. Pô não quero perder tempo, faria e farei com certeza, faz parte da minha 

identidade, faz parte mesmo... eu olho assim pra ela e falo: pô se eu não tivesse ela aqui, é 

como se tivessem tirado uma parte de mim. (Entrevistado 3). 

 

Outros vão mais longe afirmando que percebem suas tatuagens como algo que nasceu 

com ele, que sempre esteve lá. Nesse sentido, não seria algo que veio depois – ela sempre 

esteve ali, constituiu a sua identidade desde sempre.  

 

[...] Acho que não, e acho que a partir do momento que achar, que assim... eu não 

consigo ser outra pessoa, sou a Tais tatuada... (Entrevistado 5) 

 

Outros lembram uma total modificação em sua forma de pensar e de agir com relação 

à vida, e isso inclui também as tatuagens. Isso vai ao encontro do que Bauman (2005) 
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defende, quando afirma que as identidades não são estáveis e que elas se modificam conforme 

a vida e os acontecimentos inerentes a ela.  

 

[...] Então eu era meio turrão com algumas coisas, era meio sistemático, não aceitava 

muito as coisas, tipo fumar, tatuagem não era muito a minha praia.  Depois que eu saí, mudou. 

(Entrevistado 4). 

(..). Aí ele chegou na casa da mãe dele e a mãe dele disse: que é isso? Ela pensou até 

que fosse brincadeira. Aí ficou até sem falar com ele, mas aí ele finalizou a tatuagem. E aí ela 

fez uma viagem com uma amiga aí quando voltou, voltou com umas três tatuagens, uma com 

o nome das netas, outra que significou um negócio de comemoração, voltou toda tatuada. 

(Entrevistado 5). 

 

Dessa forma, pode-se concluir que a relação da tatuagem com a Identidade se 

estabelece quando ela é utilizada para “marcar” um evento, uma transformação na vida, ou 

uma fase importante pela qual uma pessoa passa. Além disso, a análise permitiu perceber que 

a tatuagem é utilizada para dizer algo sobre um alguém. Vivemos, entretanto, numa sociedade 

de consumo na qual a ideia de produção do corpo bonito está no cotidiano dessas pessoas. É 

nessa perspectiva que a tatuagem se coloca, também vinculada à mesma ideia. 

 

4.1.2. Consumo 

 

A exemplo das demais famílias, esta também é constituída pelos códigos, como 

exemplificado abaixo, na figura 3. 
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Figura 2 - Rede para a categoria “Consumo” 

 

 

Embora os informantes muitas vezes tenham sido categóricos em afirmar que tatuam 

seus corpos porque gostam e que o fazem para si e não para os outros, suas falas permitiram 

perceber que isso não é tão simples. Na realidade, as pessoas fazem tatuagem também para 

exibi-las, para compartilhar seu significado com o outro. Em muitos momentos, eles iniciam 

suas falas afirmando determinada situação, mas no decorrer da entrevista verbalizam (às vezes 

sem perceber) outra realidade. Alguns deles já assumem de início que sim! Querem exibir 

suas tatuagens, querem compartilhar seu significado com as pessoas. Assim são apresentados 

a seguir os códigos que compuseram esta categoria. 

Significado compartilhado - Quando a tatuagem para seu detentor significa uma 

relação de ostensividade para com o outro.  

 

[...] Já já, eu acho legal, as vezes alguns pais brincam, passam com os filhos, e as 

crianças falam: caraca! Olha o homem aranha, e a pessoa fala: caraca! Sua tatuagem é muito 

legal e tal. (Entrevistado 7). 

[...] Aí é que o grande ponto. Quando você coloca uma camisa por que você quer 

mostrar pra alguém a marca da camisa, [...] a mesma coisa é a tatuagem, eu já vi gente. Eu 

andando na rua assim, minhas tatuagens são sempre aparentes né? Aí uma pessoa levanta a 
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manga do casaco para mostrar que também tem tatuagem, como se fosse uma competição. 

(Entrevistado 1). 

[...] mas acho que tem muita gente que olha e diz: que foda! Quero acreditar nisso, não 

sofri a toa. (Risos) (Entrevistado 8). 

Eu compro roupas, dependendo da ocasião, com a preocupação de que as tatuagens 

fiquem à mostra entendeu? (Entrevistado 5). 

[...] e se eu tiver que escolher um vestido eu prefiro que tenha pelo menos a manga 

esquerda aberta, entendeu? Se tiver a manga comprida na direita não tem problema, mas eu 

vou procurar fazer dessa forma. Eu gosto de mostrar, de exibir! Eu quero mostrar, se eu puder 

mostrar (Entrevistado 5). 

 

Nas narrativas pode-se detectar que as pessoas tatuam seus corpos para compartilhar 

algum sentimento, ou pura e simplesmente para as exibirem. Curioso é que essa constatação 

não se faz apenas com base nos relatos das mulheres, lembrando que elas assumem que usam 

a tatuagem também como instrumento de sedução. 

 [...] porque o que acontecia: eu botava certas roupas e você via que tinha alguma 

coisinha, mas quando eu botava um biquíni já era uma coisa que você via mais, então dava 

aquele toque de sedução [...] 

Os homens, ao mesmo tempo, afirmam que gostam de exibir as tatuagens, muito 

embora não assumam explicitamente que é por uma questão de sedução; normalmente trocam 

o termo por “eu acho legal” ou “é bacana”  

 

Esforço para pagar a tatuagem – Provavelmente devido ao fato de muitos 

informantes afirmarem que fizeram suas primeiras tatuagens ainda muito novos, portanto, 

ainda não tinham autonomia financeira, houve um grande esforço para pagá-las.  

 

Pesquisadora: E a primeira que você fez, foi quando?  

P - Dezoito anos, trabalhei só pra pagar a tatuagem. (Entrevistado 3). 

[...] aí eu fui fiz esse (trabalho no) congresso, tipo só mesmo pra fazer a tatuagem [...] 

(Entrevistado 3). 

 

No entanto, o desejo de usar a tatuagem era forte, o que os levou a dedicar grande 

esforço nesse sentido. Esse código está inserido na família “consumo”, devido justamente à 
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falta de uma lógica mais racional para fazê-la; existia apenas o desejo de consumir a tatuagem 

e exibi-la no seu ambiente social.  

 

Caro – O código estabelece relação direta com consumo, pois está inserido na lógica 

econômica do valor de troca. Independentemente da idade, posição social, profissão, ou 

gênero, constatou-se que os informantes são unânimes em afirmar que fazer uma tatuagem 

custa caro.  

 

[...]. Acho, acho, é caro pelo seguinte: como eu trabalho com arte também, além de 

servidor público eu faço música, eu sei que o trabalho artístico é muito pouco valorizado 

principalmente em determinadas áreas, só que em alguns momentos é totalmente 

supervalorizado [...] (Entrevistado 1). 

 

Tatuagem também é grife – Este código, além de inserido na lógica do valor de 

signo, porque se encontra no campo dos valores compartilhados, também se insere na lógica 

do valor de troca. Observa-se que, aqui, o primeiro interfere no segundo. 

 

[...] Também é grife, também é grife. Se você for fazer uma tatuagem com um cara 

muito conhecido no Rio de Janeiro ou em São Paulo, você vai pagar um absurdo, dependendo 

da onde for, um exemplo, tem um tatuador chamado Beicinho que é daqui de Jacarepaguá, 

fazer um nome com ele, você vai pagar uma fortuna, uns dois mil, só tatua artista, só “global” 

(Entrevistado 6). 

 [...] por exemplo, você quer fazer uma tatuagem, a do braço que eu fiz eu gastei mil 

reais, a da banda, isso por que eu fiz com colega com amigo e que trabalha em Irajá, agora se 

você for num studio da zona sul, fazer com tatuador que tem nome, e as vezes pode não ser 

tão bom assim... o cara te cobra três quatro mil no mesmo trabalho que eu paguei mil, 

entendeu? (Entrevistado 1). 

 

Para algumas pessoas grife, ostentação e padrão de beleza podem estar relacionados a 

estados emocionais. Arnold e Thompson (2005) consideram que a busca pela felicidade, 

sobretudo no ocidente, tem a ver com a condição corporal das pessoas. O físico bonito, jovem 

atraente e magro virou um requisito básico, quase uma condição para que as pessoas sejam 

“bem vistas” pela sociedade.  

 



63 

 

[...] hoje eu faço muito isso, de comprar um vestido decotado nas costas porque vai 

aparecer a tatuagem, uma sandália, um sapato, uma calça, isso a gente tem, essa preocupação 

né? De estar se vestindo de outra forma, aqui não, porque eu uso uniforme, mas eu me 

preocupo em usar um vestido bonito pra aparecer, não pra você, mas pras pessoas verem, tem 

pessoas que admiram e tem pessoas que não. Você faz pra se mostrar. [...] Compro o vestido 

de camiseta pra mostrar mesmo. Porque eu acho que se eu esconder eu estou escondendo 

minha personalidade eu fico me sentindo... até mesmo no trabalho, um vestido, alguma 

coisa... não... é como se eu tivesse me escondendo atrás de um vestido, de uma roupa 

entendeu? (Entrevistado 5). 

 

Propaga-se assim a concepção de corpo-mercadoria que se volta especialmente para a 

venda de imagens corporais de sucesso. Isso implica consumo sob a ótica do valor de signo 

compartilhado. 

 

Motivação – A relação deste código com o consumo se encontra, na presente análise, 

inserida no contexto da lógica da troca simbólica, uma vez que foi altamente recorrente nas 

narrativas o fato de a motivação para tatuar representar a homenagem feita a alguém, ou 

algum acontecimento importante. A motivação atua como espécie de força motriz: o 

indivíduo já mantém a vontade de tatuar, mas aproveita um evento importante em sua vida 

para fazê-lo.  

 

[...] a primeira motivação que eu tive para tatuar, foi a que eu tenho aqui no meu braço 

perto do ombro que eu tatuei em homenagem a banda que eu gosto. (Entrevistado 5). 

 

Pertencimento a grupos – Insere-se na lógica da troca simbólica no momento em que 

a tatuagem representa para o indivíduo uma forma de pertencer a determinado grupo social; 

ele a entende como algo que vai fazer dele um elemento naquele grupo e compartilhar com o 

outro que se encontra sob as mesmas condições socioculturais.  

 

Essa coisa de escola, aí os meninos aprenderam a fazer uma máquina caseira, e 

começou a fazer em todo mundo. [...] a gente foi fazendo dessa forma. Aí a primeira quando 

eu tinha 13, foi o meu marido que fez a máquina né, e a gente era muito amigo de escola, e eu 

fiz essa porra toda. (Entrevistado 6). 
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Dessa forma, o resultado da análise quanto à categoria “Consumo” permite afirmar 

que a tatuagem tem algumas utilidades: desde sua utilização para corrigir imperfeição na pele, 

ostentar um desenho caro, fazer homenagens diversas e até utilizá-la como valor de signo sob 

a lógica da diferença, que significa ostentar a tatuagem como uma marca, uma grife. 

Essa marca difere, porém, de uma roupa, uma bolsa ou outro acessório qualquer – 

afinal, ela está ligada a um sentido de estigmatização.  Além disso, existe a impossibilidade de 

deixá-la em casa quando, por exemplo, o indivíduo vai ao trabalho. É nesse momento que a 

decisão de usar conspicuamente uma tatuagem pode não ser tão simples, com será 

apresentado a seguir. 

  

4.1.3. Ambiente de trabalho 

 

O quadro exemplifica como a categoria “Ambiente de Trabalho” foi constituída, bem 

como quais códigos estão a ela associados. 

 

Figura 3 - Rede para a categoria “Ambiente de Trabalho” 

 

 

Carreira – Esse código compila os trechos das narrativas, nos quais os entrevistados 

falam de suas vidas profissionais e o que elas têm a ver com suas decisões de fazerem uma 

tatuagem.  

Falta de credibilidade – Contemplou-se a família “ambiente de trabalho” com um 

código denominado falta de credibilidade, em consequência de algumas referências feitas 
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pelos informantes inserirem nas tatuagens um sentido de descrédito, de se sentirem inseguros 

com relação a sua imagem frente às pessoas. 

Antecedentes da tatuagem – Trata-se de um código também altamente recorrente. 

Todos os entrevistados citaram que, antes de fazer as tatuagens, eles desenvolvem um 

trabalho de pesquisa referente ao símbolo da tatuagem, ao significado, ao profissional que vai 

executar, e ao local onde irá fazer a tatuagem.  

História de vida – Esse código se fez particularmente importante na análise das 

entrevistas, tendo surgido porque os informantes, falaram recorrentemente de suas vidas, 

contaram suas histórias de vida, se recordaram de fatos e acontecimentos, tanto bons quanto 

ruins. Enfim, a conclusão a que se chega neste sentido é que as pessoas gostam de falar de si, 

de suas tatuagens e também de suas vidas.  

Exagero configurando falta de credibilidade - Esse foi um fato percebido em 

diversos momentos. Os informantes afirmam que a tatuagem adquire uma conotação negativa 

a partir do momento que ela é exagerada, e que se, ao contrário, o indivíduo é comedido 

quanto à quantidade de tatuagem em seu corpo, isso não vai depor contra a sua imagem frente 

a qualquer tipo de ambiente, inclusive o de trabalho. 

Arrependimento – Esse código foi contemplado apenas para ilustrar alguns poucos 

casos nos quais os entrevistados verbalizaram algum tipo de arrependimento. Porém, é 

importante citar que salvo esses poucos mencionados acima, a maioria alega não ter nenhum 

tipo de arrependimento de suas tatuagens.  

A relação das empresas com os funcionários, em muitos casos, é configurada por uma 

relação de grupos dominantes (empresas) e dominados (funcionários). Nesse sentido, a 

imagem dos funcionários é muito importante e adquire alto teor de representatividade. 

Através dos depoimentos dos informantes, foi possível perceber que eles próprios se colocam 

nessa posição de representatividade da empresa, como reflexo dela: se estiverem bem 

vestidos, transmitem uma imagem positiva, imprimem boas impressões, impõem 

credibilidade. 

Eles afirmam que o estigma com relação às tatuagens no mercado de trabalho também 

pode estar relacionado a outros fatores, como por exemplo, a forma de falar, a roupa que 

vestem e a postura de forma geral 

 

[...] Eu tenho que ir com uma roupa que seja respeitável, que apresente uma situação 

legal, que mostre que a empresa é uma empresa legal, você representa um produto que é caro, 

então você tem que ter esse cuidado entendeu? (Entrevistado 7). 
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Se, por outro lado, o indivíduo é tatuado e se comporta de forma “inadequada”, fala 

alto, usa roupas de gosto duvidoso, gesticula etc., isso, aliado às tatuagens, representa um 

fator importante para a estigmatização, sobretudo se considerarmos a dominação por parte das 

instituições, que em muitos casos interferem na vida dos indivíduos. Significa uma relação 

entre dominador e dominado.  

 

[...]. Eu acho que pode ser ruim se a pessoa não se impor, porque tudo é uma questão 

de imposição, [...] então, é uma questão de postura. A sua postura é o que mostra o que você 

realmente é, e aí sim, você vai mostrar o seu potencial como profissional [...]. (Entrevistado 

7). 

[...] então se o empregador achar que sua empresa não condiz com aquela imagem 

seria a mesma coisa no caso de você trabalhar num banco, de bermuda chinelo e camiseta, 

entendeu? não concordo com isso, mas é a realidade que a gente vive. (Entrevistado 1). 

 

De forma geral, todos os entrevistados fizeram menção ao ambiente de trabalho e a 

relação com suas tatuagens, de maneira positiva, negativa, e até neutra. Eles mencionaram o 

ambiente de trabalho, mas a análise das entrevistas tornou muito mais perceptível a 

preocupação com o estigma, e em consequência dele, o preconceito que o ambiente de 

trabalho poderia atribuir ao tatuado.  

 

[...] eu por ex, tenho muita vontade de tatuar o braço inteiro, mas eu não faço por 

causa da minha profissão. (Entrevistado 2). 

[...] eu tenho receio disso, de perder, não de perder clientes, mas de não conseguir 

novos mediante isso entendeu? Porque acho que pode atrapalhar sim. (Entrevistado 2). 

[...] mas num ambiente executivo, as pessoas estranham muito. (Entrevistado 5).  

 

Mesmo aqueles que atentam para o fato de que existe uma amenização do estigma, 

ainda afirmam que existe um estranhamento para com os tatuados. No entanto, um detalhe se 

faz importante: o estranhamento acontece porque a tatuada ocupa um cargo de gerência. 

Talvez isso não tivesse sido mencionado pela entrevistada caso se estivesse falando de alguém 

que ocupasse um cargo mais baixo no nível hierárquico da empresa. 
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[...] caraca! Uma gerente tatuada, sabe? Eu vejo que as pessoas têm essa impressão, 

não de choque pro ruim mas tipo assim de surpresa. Por ser fora do comum entendeu? 

(Entrevistado 5). 

 

... Estranham pelo fato de eu ser uma gerente tatuada, mas elogiam, porque homem 

normalmente trabalha com blusa social, então não fica à mostra, e a minha aqui no RJ 

geralmente ta à mostra por causa do calor. (entrevistado 5) 

 

Isto significa dizer que a tatuagem no ambiente de trabalho ainda é vista com muita 

desconfiança, e que dependendo da esfera (privada ou pública), esse ambiente interfere na 

decisão do indivíduo de fazer uma tatuagem, sobretudo em relação ao local do corpo onde 

fará. Isso, no entanto, tem uma explicação: a tatuagem está inserida em um grupo 

historicamente estigmatizado, conforme será analisado a seguir.  

 

4.1.4. Estigmatização 

 

Figura 4 - Rede para a categoria “Estigmatização” 

 

De acordo com Goffman (1988), “estigma” é um termo que vem originalmente dos 

gregos, que o usavam para fazer referência às marcas corporais referentes a algo fora do 

normal ou que moralmente comprometesse o indivíduo. Eram feitas de forma cruel utilizando 

cortes ou fogo. Normalmente quem as possuía eram escravos e criminosos. Ou seja: 

historicamente, o estigma configura coisas negativas.  
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[...] Vem ligado às pessoas ruins, que faziam mal, criminosos, a máfia, mas isso 

mudou muito. (Entrevistado 8). 

 

 

A exemplo das demais categorias, alguns códigos constituíram a família estigma, que 

são:  

Estigmatização tácita – situação na qual o estigma ocorre, porém não é claramente 

exposto. As pessoas atribuem uma recusa de emprego, por exemplo, a outro pretexto. Porém, 

na realidade, o motivo real seria a presença de tatuagens.  

 

[...]fiz uma entrevista de assistente administrativo das Lojas Americanas e passei em 

tudo [...] ele viu minhas tatuagens, na mesma hora ele deu uma parada na entrevista [...], ele 

voltou e falou que não tinha sido aprovado na vaga, disse que tinha uma pessoa que se 

encaixava mais no perfil da vaga do que eu [...] encontrei com ele e falei: com o meu 

desenvolvimento me fala por que eu realmente não passei, me fala aonde eu errei para não 

fazer novamente. Ele disse: Seu único motivo foi a tatuagem. (Entrevistado 8). 

 

Cabe enfatizar que os relatos de estigmatização tácita aqui encontrados referem-se a 

um passado próximo, mais exatamente doze anos atrás, o que, em termos de avanço da 

sociedade, pode representar muito. No entanto, paradoxalmente, se está falando da década de 

1990, período pós-anos 80, e tudo o que envolveu a rebeldia dos grupos de rock, dos surfistas 

e de outros segmentos que influenciaram a vida de muitas pessoas. Nesse período também 

houve o boom dos estúdios de tatuagem e surgimento e aperfeiçoamento de profissionais na 

área.  

Nesse código, cabe citar que a estigmatização tácita ocorre também em relação ao 

próprio tatuado, uma vez que um tatuado afirma que por ocasião de uma entrevista de 

emprego usou  Salompas
8
 para cobrir a tatuagem do seu braço. Ou seja: com receio de que a 

tatuagem pudesse ser uma limitação para concorrer à vaga de emprego, ele preferiu cobri-la 

usando um adesivo em forma de medicamento.  

 

                                                 

8 De acordo com a bula: Salonpas é um medicamento em forma de adesivo que tem como princípio ativo o Salicilato de Metila. Este 

medicamento de uso tópico, é um analgésico e antiinflamatório muito utilizado para diminuir dores e inflamações musculares. 
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Discriminação - O código foi constituído a partir de trechos que configuram uma 

descriminação explicita, quando o entrevistado alega ter sofrido algum tipo de discriminação 

em consequência do estigma da tatuagem. Enfatiza-se que “discriminação” aqui é entendida 

como uma consequência do estigma. 

 

[...] se tiver um concorrente da mesma qualidade, com a mesma capacidade que você, 

e você tiver uma tatuagem aparente, e ele não, provavelmente ele vai sair na tua frente de 

alguma forma, vai ficar com a tua vaga, é essa a discriminação que realmente existe. 

(Entrevistado 3). 

[...] Já, várias vezes, já aconteceu de a gente entrar em loja e os seguranças virem atrás 

da gente. Chamar o gerente! Isso é preconceito. Ele tem um pouco de vergonha de falar. Ele 

tem um pouco de receio de falar. Aí já aconteceu várias vezes, de chegar e as pessoas ficarem 

olhando diferente. Já aconteceu de a gente chegar e sentar e as pessoas ao lado levantarem e 

irem embora. (Entrevistado 6). 

 

Louco – Esse código foi altamente recorrente nas narrativas. Os informantes 

afirmaram diversas vezes que sempre foram taxados de louco por causa de suas tatuagens. 

Porém era claramente perceptível, através das expressões faciais e do tom de voz, certo 

deleite em serem chamados de loucos, dando a impressão de que ser chamado de louco soa 

agradável aos ouvidos dos tatuados. Trata-se, portanto, de um estigma positivo.  

 

[...] tu é louco de fazer isso, cara! ... Mas eu amo a tatuagem eu acho ela linda demais 

não trocaria por outra... (Entrevistado 2). 

[...] Todo mundo falou: Você é maluco! [...] Tá bom, deixe falar, ah. Eu fiz e tô 

satisfeito. (Entrevistado 7). 

 

Amenização do estigma – Apesar de ser unanimidade que a tatuagem representa uma 

ameaça para a estigmatização, sobretudo no ambiente de trabalho, as narrativas também nos 

informaram que o estigma está sendo amenizado, inclusive no ambiente corporativo. Cabe 

lembrar que se trata de, como bem nomeado no código, de uma amenização do estigma e não 

de seu desaparecimento total.  
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[...] Hoje já tá quebrando, hoje já ta assim, hoje esse mito né que a tatuagem é gente do 

mal, gente que não presta, mulher da vida, hoje já tá bem melhor, mas antes tinha esse 

estigma, agora já te bem mais tranquilo. (Entrevistado 3). 

 

 [...] Acho que não existe mais isso de marginalizar a pessoa que tem tatuagem. 

(Entrevistada 5).  

 

Diante disso, é possível afirmar que o estigma ainda existe. O tatuado, na melhor das 

hipóteses, é alguém que chama atenção por onde passa. Alguns entrevistados relataram que há 

pessoas que pedem para tirar fotografias de suas tatuagens; outros contaram que as pessoas os 

interceptam nas ruas para indagar sobre as condições que foram feitas, sobre dor, sobre 

significado, etc. Eles afirmam que alguns olham com “olhos” de admiração; outros, de 

indignação.  

Osório (2006) afirma que faz parte da realidade dos tatuados acreditar que o ambiente 

do trabalho é desfavorável à tatuagem. Assim, eles tentam se proteger usando artifícios que 

permitam esconder a tatuagem quando o ambiente de trabalho requer.  

Dessa forma, pode-se concluir que os tatuados são estigmatizados. Porém, existem 

fatores que os fazem vencer essa condição e não abrirem mão de ostentar uma tatuagem. 

Esses fatores foram observados ao longo das entrevistas e têm a ver com as motivações para 

fazer uma tatuagem, que, de acordo com os entrevistados, são maiores que a possibilidade de 

estigma e preconceito. Algumas falas foram altamente recorrentes, o que levou a eleger 

algumas categorias emergentes, elencadas a seguir. 

 

4.2. CATEGORIAS EMERGENTES 

 

Com a análise das entrevistas, foi possível identificar vários fatores que não foram 

inicialmente esperados. Os temas mais importantes que emergiram na análise foram: Família, 

Emoção, Masculinidade e Vício de tatuagem. Estes foram muito recorrentes e se fizeram 

importantes o que os levou a serem classificados como “categorias emergentes”.  

 

4.2.1. Família 

 

Antes de iniciar as considerações sobre o tema, faz-se necessário buscar entender o 

conceito de “família”. Segundo Minuchin (1985), o que constitui uma família é um sistema 
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complexo organizado sob crenças, valores e práticas desenvolvidas ligadas diretamente às 

transformações da sociedade em busca da melhor adaptação possível para a sobrevivência de 

seus membros e da instituição como um todo.  

 

O sistema familiar muda à medida que a sociedade muda, podendo todos os seus 

membros ser afetados por pressões internas e externas, fazendo com que ela se modifique com 

a finalidade de assegurar a continuidade e o crescimento psicossocial de seus membros 

(MINUCHIN, 1985, p. 31). 

 

Na concepção de Carvalho (2010), a instituição familiar é historicamente reconhecida 

como o sítio do conservadorismo e de aversão às práticas culturais que vão de encontro aos 

valores dos antepassados. Nessa perspectiva, certamente, se encontra a tatuagem. Porém, a 

família parece já não ser tão avessa como há alguns anos; ao invés disso, muitas vezes acolhe 

bem o recém-tatuado.  

Essa mudança do sentido da família, entendida sob a óptica do esvaziamento do 

discurso do tradicionalismo cultural, representa uma nova leitura que esta permite uma 

interpretação segundo a qual a família pretende aproximar de si o tatuado ao oferecer amparo 

contra a estigmatização que a sociedade pode lhe atribuir, em vez de ser agente deste mesmo 

processo. 

Importante citar também que todos os informantes se referiram às suas famílias em 

algum momento da entrevista – seja expressando que em algum momento a família se 

mostrou avessa, seja exprimindo o contrário. O fato é que todos foram unânimes nas 

afirmações com relação a homenagem às famílias, inclusive em alguns momentos com alto 

grau de emoção em suas falas. Por diversos momentos foi preciso fazer uma pausa nas 

entrevistas, para que os informantes se refizessem.  

  

[...] Ah meu pai! eu fiz era dia dos pais, no fim de semana. Eu fiz na sexta feira antes 

do dia dos pais, aí no dia dos pais eu mostrei pra ele. Ele ficou felizão! Chorou, me abraçou, 

achou maneiro. (Entrevistado 2). 

[...]. Aí quando eu cheguei lá, caramba, cara! Ela passou mal! Caramba! Mãe, Pelo 

amor de Deus! Eu fiz uma homenagem pra senhora, você não vai ter um infarto agora... né... 

Pô vou me sentir culpada! [...] Botei assim: mãe meu alicerce, minha vida, te amo! Foi o que 

eu escrevi. (Entrevistado 3). 
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[...] Aí uma vez a minha mãe pediu pra eu dá pra ela de presente uma tatuagem, de 

aniversário, perguntei o que ela queria, ela falou que queria uma tatuagem, ela até me 

surpreendeu, porque né? Não esperava assim... apesar de que minha mãe sempre foi mais 

tranquila com relação a isso, mais mente aberta do que meu pai. Mas de certa forma me 

surpreendeu muito ela pedir uma tatuagem de presente. (Entrevistado 5). 

 

A partir da análise das entrevistas, constatou-se também que além de alvo de 

homenagens, as famílias dos informantes parecem mais tolerantes com a prática da tatuagem 

por seus filhos. Devemos notar, no entanto, que ainda que sejam retratados vários casos 

analisados nesta pesquisa, esta não pode ser uma conclusão generalizada.  

Além disso, os indivíduos também tendem a imitar suas famílias. Alguns entrevistados 

afirmaram que cresceram vendo seus pais tatuados. Outro afirmou que passou a gostar 

porque, além de seu pai, via seu avô com tatuagens, o que chamava sua atenção e despertava 

curiosidade com relação ao significado da tatuagem. No entanto, o avô, que exercia a 

“profissão” de bicheiro, não gostava de falar das tatuagens, muito menos do seu significado.  

[...] sempre gostei muito de tatuagem, desde quando eu era garoto, por influencia até 

do meu avô que tinha algumas no corpo eu sempre gostei muito. [...] sempre perguntava a 

identificação das tatuagens dele, aí ele nunca falou muito, falava que aquilo não era muito 

legal não – Risos - Para época era meio discriminado, ainda mais né? Meu pai também tem. 

(Entrevistado 2). 

 

É possível afirmar que a tatuagem acompanhou a família por três gerações. Nesse 

caso, as duas últimas concordam quanto a gostar de tatuagem. Com relação à primeira 

geração (avô), não fica claro, uma vez que ele não gostava de falar do assunto com o neto, 

muito menos esclarecer o significado das tatuagens. Existe também o caso do pai que é 

tatuado, mas que não queria que o filho tatuasse: 

[...] O meu pai ele sempre foi muito conservador. Apesar de o meu pai ter a tatuagem, 

e isso que é o mais engraçado, mas ele só fez a tatuagem com quase 60 anos de idade. [...] ele 

achava que eu tinha que esperar ficar bem mais velho para fazer tatuagem. Por isso quando eu 

fiz ele foi totalmente contra, ele achava que eu era muito novo e imaturo para fazer 

(Entrevistado 1). 
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O entrevistado relata que o pai era contra porque o achava muito novo e havia o risco 

do arrependimento. Além disso, o entrevistado também mencionou a preocupação do pai com 

relação ao seu futuro profissional. 

 

4.2.2. Emoções 

 

As emoções ao longo do tempo foram estudadas sobre várias perspectivas e assim 

foram desenvolvidas diversas teorias. Para Pinto (2001), a emoção é uma experiência 

particular que envolve a pessoa em sua totalidade, mente e corpo. É uma reação complexa, 

que emerge em consequência de um estímulo ou até de um pensamento.  

Vale dizer que a manifestação das emoções é essencialmente dependente do outro 

(DAMASIO, 2000). Isto é, faz-se necessária a presença de um expectador, elas não se 

desencadeiam sem “plateia”, ainda que esta esteja no imaginário. As narrativas em muitos 

momentos ratificam essa colocação, pois em muitos momentos os informantes ficaram 

visivelmente emocionados. Vale enfatizar que esses momentos aconteceram sobretudo 

quando eles se referiam mais especificamente aos pais e/ou aos filhos (suas plateias) e estes 

não estavam presentes no momento das entrevistas, estavam no imaginário, na lembrança.  

[...] da minha mãe... eu vou olho e falo... as vezes tô sentindo falta dela, viajo e tal, 

mãe aqui ó ta comigo! Não tá... claro! tá no meu pensamento, mas tá aqui ó colada! 

Literalmente em mim. (Entrevistado 3). 

[...] Eles são eternos sempre, eu tatuaria o nome deles na minha testa, nos braços em 

qualquer lugar. Só pode tatuar nome daqui para frente? Seria o nome dos meus pais e do meu 

namorado que estou agora, sem problema nenhum. (Entrevistado 8). 

A primeira foi o nome do meu filho nas costas um dia após o nascimento dele. 

(Entrevistado 2). 

 

De acordo com as informações dos entrevistados, pode-se concluir que as emoções 

representam fator importante para os indivíduos fazerem suas tatuagens. Cabe reiterar aqui 

que foi observado durante as entrevistas que a emoção se faz presente em diversos momentos, 

inclusive quando citam a primeira tatuagem. Os entrevistados lembram-se da primeira 

tatuagem com carinho, expressando saudosismo e emoção. Porém, ela é mais claramente 

manifestada quando explicam as tatuagens como homenagens aos seus familiares. 
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4.2.3. Masculinidade 

 

Oliveira (2004, p. 13) acrescenta que masculinidade "é um lugar simbólico/imaginário 

de sentido estruturante nos processos de subjetivação. [...] Uma significação social, um ideal 

culturalmente elaborado ou sistema relacional que aponta para uma ordem de 

comportamentos socialmente sancionados". 

Matos (2001, p. 12), em seus estudos acerca de gênero e mudanças tecnológicas, cita a 

masculinidade sob a ótica da “cultura hereditária”, através do depoimento de um entrevistado:  

 

Tudo começa quando a mãe está grávida. A criança começa a chutar na barriga da 

mãe, e esta se convence de que é um menino porque é mais estourado. E depois vem a 

arrumação do enxoval: tudo azul! Porque é feio homem usar roupa rosa, vermelha etc. 

Quando a criança nasce também é diferente: se for menino, solta um foguete na porta da sala; 

se for menina, solta na porta da cozinha. Com o passar do tempo, a criança cresce, e aí a mãe 

se preocupa com os coleguinhas, brinquedos, modas etc. O menino (chamado de minino-

homo) deve brincar com meninos, e os brinquedos são carrinhos, bolas, vaquinhas, burrinhos 

etc., enquanto a menina (chamada de minina-muié) deve brincar com meninas e com bonecas, 

panelinhas e fogão. E ainda se diz: "que dia já se viu minino-homo brincar com menina-muié? 

Em Santana não há casos de homossexualismo" (Antônio Carlos dos Santos). 

 

A separação de brinquedos de meninos e meninas parece se eternizar; ela perpassa a 

vida dos indivíduos. Tal fato é perceptível também com relação à percepção e uso da 

tatuagem. Os entrevistados explicitaram a clara separação entre caveira, coisa de homem e 

borboletinha, coisa de mulher. Foi altamente perceptível em seus trejeitos o quanto eles têm 

isso em mente.  

[...] É, homem é mais... pode tatuar em qualquer lugar, menina é mais estético né? 

Quer fazer uma estrelinha, uma borboletinha, uma coisa pra ficar bonitinho. [...] [...] menina 

sempre um pouquinho feminina, pequenininho, um negocinho bem... (Entrevistado 2). 

[...] Uma tatuagem de uma borboletinha assim no pescoço, normalmente meninas. 

(Entrevistado 1). 

 

A questão da masculinidade parece se fazer presente ainda nos dias atuais: em alguns 

momentos das entrevistas foi possível percebê-la não apenas nas narrativas dos homens, mas 

também, nas narrativas das mulheres. Importante citar a ênfase na fala de uma entrevistada no 
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momento em que ela cita que fazia coisas que normalmente a família esperava que os seus 

irmãos homens fizessem. Desta forma, ainda faz parte do senso comum que existem 

brincadeiras e atitudes para homens, diferentes das brincadeiras e atitudes das mulheres.  

 

[...] eu sempre tive atitudes de fazer mais molecagem do que eles mesmo, ainda mais 

sendo homens né... [...] As minhas atitudes eram (...) o que meu pai esperava dos meus irmãos 

fazerem, e quem fez fui eu. [...] eu fui a primeira a fazer tatuagem. (Entrevistado 5). 

 

Para a entrevistada, fazer uma tatuagem antes dos seus irmãos homens era uma coisa 

anormal. Isso reafirma de forma emblemática o quanto a masculinidade ainda é presente na 

vida das pessoas. Isso se torna ainda mais consistente quando se observa que isto não se refere 

à opinião do Senhor Antonio Carlos, residente na cidade de Santana, cuja referência para 

masculinidade é a cultura hereditária. Refere-se a uma informante moradora da cidade do Rio 

de Janeiro, na Barra da Tijuca, que aos 28 anos de idade é gerente de uma agência de uma das 

principais instituições financeiras que operam no Brasil.  

 

4.2.4. Vício 

 

Para Vieira (2006), qualquer atividade que proporcione prazer é passível de se tornar o 

foco de um vício. É oportuno lembrar que sete dos oito entrevistados afirmaram querer fazer 

mais tatuagens. Apenas um entrevistado afirmou que no momento não tem vontade de fazer 

outra tatuagem, mas que se em algum momento essa vontade surgir, ele a faria sem problema. 

Alguns entrevistados afirmaram que seguem a “tradição” de que ninguém fica com um 

número ímpar de tatuagem no corpo. 

 

“Quando tu faz a primeira, tu quer sempre fazer a próxima”. (Entrevistado 7). 

[...] depois aí começa o vício aí botei um sol em cima, e depois fiz um fundo do mar 

em baixo e vai algumas sessões e toda hora quer fazer mais, eu já tô acho que dois anos sem 

fazer nenhuma e vou já fazer outra [...] (Entrevistado 2). 

[...] tem outra também que diz que tem que ser número ímpar, então eu como já perdi 

as contas, não tô preocupada mais com isso não, mas cara! Realmente é uma coisa viciante, 

meu marido é exemplo disso [...] (Entrevistado 5). 
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Dessa forma, entre piadas e crendices, o tema “Vício” emergiu absolutamente na 

totalidade das entrevistas, o que parece mais retratar e ratificar o amor das pessoas por suas 

tatuagens e o prazer que elas lhes proporcionam. Com base nas narrativas, a impressão que se 

tem é a de que o desejo de tatuar é latente, mas por algum impedimento, seja ele de ordem 

pessoal ou profissional, o indivíduo não tatua. 

No entanto o desejo continua, e quando ocorre algum evento mais significante nas 

suas vidas, ou quando o indivíduo amadurece, ou ainda quando ressignifica sua identidade, 

ele faz a primeira tatuagem. A partir daí o prazer que ele sentiu provoca o vício de querer 

outras tatuagens. Assim, quando o vício é criado, dificilmente o consumo irá cessar. Como 

afirmaram os entrevistados que dizem sempre querer fazer mais tatuagens. 

 

4.3. CONSUMO E AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Os relatos dos entrevistados demonstraram que as pessoas possuem significações 

diversas para se tatuarem, dentre as quais estão a religião, a família, a lembrança da infância 

(entrevistados possuem homem aranha, Mario Bross, Sagrado Coração de Maria etc...). Mas 

ela vai além disso; ela cumpre determinadas funções importantes para a vida das pessoas – 

por exemplo, quando usada como “amuleto” e motivação para a vida, como os entrevistados 

que tatuaram uma Fênix, que quando em situações menos positivas, apelam para a tatuagem 

como algo que vai realmente ajudar.  

Além disso, houve relatos de pessoas que tatuaram o corpo para reparar algum dano 

físico, uma cicatriz, um corte, uma marca indesejada. A tatuagem pode ser entendida como a 

representação de um sintoma social, pois ela está sendo cada vez mais ostentada; as pessoas 

estão sendo estimuladas (umas pelas outras) a terem mais tatuagens.  

De acordo com os entrevistados, elas se confundem algumas vezes com um acessório 

que é utilizado para dizer algo sobre si, a exemplo de uma roupa, um brinco, e tudo que 

permeia a ideia de modernidade e consumo (SLATER, 2001). Nesse sentido, a tatuagem está 

inserida no contexto das necessidades arbitrárias e subjetivas (SLATER, 2001) que expressam 

as carências, preferências ou capricho das pessoas, e isso é inerente a cada indivíduo.  

Mas a tatuagem não pode ser deixada em casa quando seu usuário tem vontade. Ela 

inevitavelmente o acompanha a todos os lugares, inclusive ao ambiente de trabalho, e é nesse 

momento que ela pode representar uma ameaça à vida profissional dos indivíduos. Por outro 

lado, o consumo pode fazer a diferença com relação à estigmatização dos tatuados. Os 

entrevistados afirmam que a estigmatização acontece se o tatuado não sabe se impor, e essa 
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imposição está relacionada com a forma de falar, de se vestir e de se portar. E ainda, se o 

tatuado consome boas roupas, consome produtos que o ajudarão a manter uma boa aparência, 

diluindo o estigma de ser tatuado. Em contrapartida, se o indivíduo tem uma aparência 

descuidada, usa roupas de baixa qualidade, isso aliado às tatuagens não ameniza o estigma – 

ao contrário, reforça. 

[...] se a pessoa tiver uma boa aparência, se for bem cuidada [...] ou não tiver uma 

aparência diferente do normal, [...] agora, se não tiver bem vestida, às vezes a própria 

sociedade também discrimina. (Entrevistado 7).  

 

Dessa forma, é possível afirmar que o consumo ajuda a superar e/ou amenizar o 

estigma com relação à tatuagem. O consumo fabrica, para o indivíduo, uma identidade que faz 

transcender o estigma de ser tatuado no ambiente de trabalho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para esta pesquisa partiu-se da constatação do significativo aumento do número de 

pessoas tatuadas, considerando também que esta prática ainda está ligada aos grupos 

historicamente estigmatizados. Assim, emergiu o questionamento sobre em que extensão o 

ambiente de trabalho pode influenciar na decisão de usar conspicuamente uma tatuagem, 

considerando tal estigmatização. 

Os informantes consideram que, se as tatuagens forem poucas, pequenas e não tiverem 

símbolos agressivos (os termos “símbolo” e “agressivo” foram utilizados pelos entrevistados), 

isso não representa problema. Verificamos nas entrevistas que também existe influência do 

ambiente de trabalho. Os entrevistados afirmam que gostariam de fazer mais tatuagens e que 

estas fossem maiores e mais visíveis, mas que não fazem porque consideram que o exagero é 

que configura a falta de credibilidade, que remete ao estigma e, consequentemente, ao 

preconceito frente no ambiente de trabalho.  

É sob essa perspectiva que o estudo busca atender a seu objetivo principal - Entender 

como o uso ostensivo da tatuagem, na condição de objeto de consumo, é feito em ambientes 

de trabalho vis-à-vis a possibilidade de estigmatização a que seu usuário-ostentador está 

sujeito - destacando que as narrativas apontaram que muito embora exista uma amenização 

em curso, o ambiente de trabalho é hostil à prática da tatuagem e que os tatuados se defendem 

do preconceito tatuando primeiro em áreas que consideram como menos visíveis e que 

possam ser cobertas pelo vestuário. É dessa forma que o tatuado trafega no ambiente de 

trabalho, buscando esconder a tatuagem através do vestuário e tatuando visivelmente apenas 

símbolos não agressivos Ou ainda: chegando ao ponto de usar Salompas
9
 no pulso para 

esconder a tatuagem.  

Quanto aos objetivos intermediários - Identificar quais os fatores considerados, 

quando da decisão do uso da tatuagem - cabe um esclarecimento: Os entrevistados afirmam 

que a decisão de usar ostensivamente uma tatuagem envolve bom senso. É necessário, 

segundo eles, levar em consideração (além do número de tatuagens) alguns fatores que ainda 

podem interferir na decisão das empresas em contratar pessoas tatuadas, como por exemplo, 

                                                 

9 Vide nota de rodapé numero 8 pagina 66. 
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falta de profissionalismo. Nesse quesito os entrevistados chamam atenção para a postura, 

forma de se expressar, de se vestir e de se portar no ambiente de trabalho. O rótulo de 

associação com atividade criminosa parece ainda persistir, e isso faz sentido ao se observar 

que alguns entrevistados tatuaram símbolos que representam suas religiões, por exemplo. No 

ambiente carcerário, normalmente, um detalhe insignificante aos olhos das pessoas leigas 

diferencia seu real significado: “Se ela fez aquilo é porque tem um motivo, ninguém vai fazer 

três bolinhas na mão sem motivo, por estética” (Entrevistado 1).  

Ocorre que, no ambiente carcerário, três pontos na mão em forma de triângulo 

significam estar envolvido com o tráfico de drogas, e caso o tatuado se depare com um 

entrevistador que entenda de símbolos de tatuagem do ambiente carcerário, pode colocar em 

xeque sua admissão na empresa. Por último, os tatuados podem causar perturbações e/ou 

distrações, dependendo do ambiente, o que também faz sentido, pois alguns entrevistados 

afirmam que são interpelados nas ruas em consequência da curiosidade das pessoas, ou até 

mesmo por pura admiração. 

O segundo objetivo intermediário desta pesquisa (identificar como o consumo da 

tatuagem fundamenta a constituição ou reconstituição da identidade do tatuado) foi atendido 

ao ser pontuado que alguns eixos norteiam e justificam a prática da tatuagem, dentre eles a 

identidade e as diversas situações que a vida impõe. Bauman (2005) defende que a 

modernidade fez emergir nos indivíduos uma constante readaptação à vida, uma constante 

mudança– ora somos uma pessoa, ora somos outra. Nas palavras de Bauman (2005, p. 14) 

temos uma “modernidade líquida”. O fato é que todas as  pessoas enfrentam crises durante a 

vida e, além de crises, ocorrem também eventos positivos – a vida é cíclica. Assim, as pessoas 

tendem a transmitir suas experiências utilizando o corpo como mídia.  

Acreditava-se que a tatuagem estava ligada mais fortemente à adolescência, fase com 

características de crise, ou que fosse, ainda, um momento de ruptura com alguns conceitos 

para encontrar novas formas de identidade. Nessa fase, a tatuagem se faz importante, é como 

se ele estivesse dizendo: “Este sou eu! Olhem para mim!”. Esse discurso foi confirmado nas 

entrevistas; Na realidade, a tatuagem expressa também a identidade de todos os entrevistados. 

 Todos afirmaram que suas tatuagens dizem muito sobre eles, chegam ao ponto de 

afirmar categoricamente: “Esta sou eu!”. Ou algo do tipo: “se eu botar minhas tatuagens uma 

ao lado da outra você vai entender quem sou eu”. Percebe-se também que a construção ou 

(re)construção da identidade tem a ver com as atividades de consumo e com a relação destas 

com o corpo; Elas se inserem no mundo do consumo porque compõem os quatro aspectos aos 

quais Baudrillard (1995), se refere para explicar o consumo.  
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A tatuagem está inserida na lógica funcional do valor de uso quando ela tem a 

utilidade de reparar uma cicatriz, por exemplo; Enquanto se manifesta na lógica econômica 

do valor de troca quando ela difere de preço dependendo de quem fez e do local em que foi 

feita; Na lógica da troca simbólica, se insere quando é usada para homenagear alguém, 

quando representa um presente inestimável e na lógica do valor signo, se manifesta quando a 

tatuagem exibida é feita por um tatuador famoso, a exemplo dos relatos em que as pessoas 

ostentam a tatuagem feita por um tatuador de celebridades, de “globais”. Os entrevistados 

citaram absolutamente todos esses vieses que configuram a tatuagem como consumo; eles 

foram contemplados na sua totalidade. 

Além disso, cabe salientar que elementos muito diretamente ligados à tatuagem e 

consumo são justamente os produtos usados pelos tatuados para esconderem as tatuagens: as 

roupas, as salompas etc... 

O último objetivo intermediário - Analisar, com base em narrativas de vida, como o 

ambiente de trabalho determina se a tatuagem será aparente ou não aparente, e se as narrativas 

ratificam a estigmatização - foi atendido quando se pontuou que alguns entrevistados 

afirmaram que o ambiente de trabalho não interfere exatamente na decisão de fazer uma 

tatuagem. Porém acreditamos que isso remete a um processo de denegação, pois, por mais que 

tenham verbalizado não pensarem no ambiente de trabalho na decisão de tatuar, eles afirmam 

também que consideram fatores importantes. Estes, na realidade significam preocupação com 

possíveis problemas. Assim, o ambiente de trabalho interfere de forma inconsciente. 

 Enfatizamos também que essa afirmação de não levar em conta o ambiente de trabalho 

emergiu da minoria absoluta dos entrevistados.  Ou seja: essas poucas falas declararam não 

levar isso em conta na hora da decisão: o que é considerado é o local do corpo, o tamanho da 

tatuagem, e sua quantidade. O que nos leva a perceber que se as pessoas escolhem local, tipo 

e quantidade de tatuagem, é porque  existe preocupação com o ambiente de trabalho. 

 Importante pontuar também o papel do consumo como mitigador do estigma relativo à 

tatuagem, uma vez que os entrevistados afirmam que se a tatuagem vem acompanhada de 

bons produtos, de bons serviços de salões de beleza, de boas roupas e de uma aparência bem 

cuidada, ela não representa um estigma negativo. 

Para as empresas, este estudo é relevante porque evidencia a amenização do estigma 

com relação aos tatuados, demonstrando que há uma tendência dos tatuados não serem mais 

vistos como outsiders e fora da lei. Outro aspecto a ser considerado também é que, de acordo 

com relatos dos entrevistados, o mercado de tatuagem vem aquecendo gradativamente, o que 
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também ratifica o aumento no número de tatuados, e isso significa maior aceitação dos 

tatuados pela sociedade em geral. 

Independentemente disso, a sociedade e o ambiente de trabalho deveriam levar em 

consideração o caráter e os atributos profissionais do indivíduo e não sua aparência física, fato 

que é frequente nas entrevistas de emprego, como, aliás, foi colocado na introdução do 

presente estudo. 

A presente pesquisa pode ser considerada relevante para os tatuados ao atentar mais 

enfaticamente para três pontos de suma importância: primeiro, o fato de os tatuados 

perceberem que poderão fazer uso do consumo como um aliado contra a estigmatização, 

sobretudo no que se refere à suas posturas e condutas no ambiente de trabalho. Em segundo 

lugar, o alerta da necessidade de uma pesquisa pré-tatuagem, sobretudo referente aos 

símbolos, uma vez que estes podem ser interpretados de formas diferentes e em alguns casos 

até perigosas; e em terceiro, atentarem para o fato de, apesar da amenização do estigma, o 

ambiente de trabalho ainda persistir em estigmatizá-los, excluindo-os da norma estética 

vigente na sociedade. 

Além disso, a pesquisa também chama atenção para a estigmatização no ambiente de 

trabalho, fato este que por si só já configura relevância, uma vez que pode despertar nos 

tatuados fatores que até então eles não levavam em consideração. 

Os objetivos propostos foram alcançados, mas seria interessante que os estudos 

referentes à estigmatização dos tatuados fossem aprofundados em futuras pesquisas, elegendo 

como sujeitos as empresas, visando entender como eles percebem o aumento do número de 

tatuados e suas inserções no ambiente de trabalho.  
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APÊNDICE 1 

 

ROTEIRO 

GRAND TOUR 

Nome 

Estado Civil 

Profissão 

Cidade onde mora 

Número de Tatuagens. 

 

PONTOS A SEREM EXPLORADOS: 

 - Antes de fazer a tatuagem: 

Qual a Motivação para fazer tatuagem? 

Conte a história da sua tatuagem 

O que foi considerado quando decidiu tatuar? 

Como escolheu o desenho? 

Como escolheu o local? 

Como escolheu o tatuador? 

Quanto ao ambiente de ambiente de trabalho – Foi considerado na hora da decisão? 

 

 - Após fazer a tatuagem 

Idade que fez a primeira tatuagem 

Na ocasião morava com a família? 

Quanto à reação da família 

 

 

 

Como define a relação com a tatuagem 

Quanto à dor? 

Quanto ao preço? 

Mantém o mesmo tatuador em outras tatuagens? 

Algum constrangimento causado pelo uso da tatuagem? 

Como as pessoas reagem a suas tatuagens? 
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Pretende fazer outras tatuagens? 

Em que local do corpo? 

Qual o desenho? 

Quanto ao ambiente de trabalho - teve alguma consequência? 
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APÊNDICE 2 

 

Fotos das tatuagens dos entrevistados 
 

 

Caveira 
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Batman 
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São Miguel Arcanjo 
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Flores e estrelas 
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Homenagem aos pais 
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Homenagem ao pai 
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Fênix 
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Homenagem ao Time 


