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A questão da ressignificação cultural da tatuagem 

 

Fernando Lucas Garcia Souza1 

 

Resumo 

Este texto propõe a reflexão acerca da questão da ressignificação cultural da tatuagem 

no Brasil. A partir do diálogo com autores que têm a tatuagem como seu objeto de 

pesquisa, nos indagaremos se é lícito afirmar que sua prática foi ressignificada nos 

contextos urbanos brasileiros, transitando enquanto símbolo cultural de um estigma à 

um adereço da moda, adquirindo um sentido diferente daquele que lhe teria sido 

conferido, especialmente na primeira metade do século XX.  
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Abstract 

This text proposes a reflection on the issue of cultural tattoo resignification in Brazil. 

From the dialogue with authors who have the tattoo as his research object, will reflect if 

it is fair to say that his practice was resignified in Brazilian urban contexts, changing as 

a cultural symbol of a stigma to a fashion adornment, acquiring a different meaning that 

that would have been given, particularly in the first half of the twentieth century. 

Keywords: Tattoo, Resignification, Marginality, Fashion.  

 

 

 

Introdução 

 

Em trabalho anterior2, sugerimos que haveria um processo de ressignificação 

cultural da tatuagem, que outrora teria sido investida de um caráter marginalizador e 

atualmente, se constituiria em um objeto da moda, um adereço corporal, despido 

portando, de seu estigma anterior. A continuidade da pesquisa de campo, a ampliação 
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das leituras sobre o tema e o exercício de reflexão sobre ambas nos levam a indagar se 

de fato houve este e processo e principalmente, se sua amplitude alcançou aquela 

sugerida naquele momento. Ou seja, se a tatuagem enquanto símbolo cultural 

ressignificou-se “da margem à moda”. 

Procuraremos organizar este trabalho a partir de alguns tópicos que julgamos 

pertinentes. Primeiramente, traçaremos um breve histórico da tatuagem pelo mundo, 

evidenciando o caráter cambiante de sua significação em diversos tempos e culturas. 

Em seguida, analisando o contexto histórico, tentaremos levantar hipóteses acerca da 

construção do discurso de marginalização da tatuagem na passagem do século XIX para 

o XX.  

Por fim, intentamos compreender se há de fato uma ressignificação cultural da 

tatuagem nos contextos urbanos brasileiros, e como ela se caracteriza. Para tanto, 

buscaremos ao longo do texto, dialogar com autores3 que pesquisaram o tema e que 

podem contribuir para a compreensão da problemática da ressignificação cultural da 

tatuagem.  

 

Presença e variação de significado da tatuagem no tempo e espaço 

 

A tatuagem se caracteriza pela inserção de pigmentos na derme, segunda camada 

da pele, por meio de métodos invasivos de perfuração, cujas técnicas e objetos 

empreendidos no processo variam culturalmente. O objetivo desta prática é formar 

marcas indeléveis, que podem variar de traços com características relativamente simples 

à desenhos complexos e extremamente elaborados, alcançando variações de sofisticação 

em diversos níveis.  

Achados arqueológicos nos permitem afirmar que esta prática acompanha a 

humanidade por considerável período. Há indícios que apontam para a pintura corporal 

como pigmentos naturais encontrados em sítios de Neandertal – 700mil a 500mil a.C.; 

tumbas de mulheres do Neolítico – 8000 a 4000 a.C. – com figuras de terra cozida, 

contendo desenhos nos braços, pernas e peito; além de ferramentas pontiagudas e 

agulhas feitas de pedra e chifres pertencentes à cultura Magdaleiniana datada de 15000 

a 10000 a.C. (Marques, 1997, p. 14).  Além destes indícios, um outro nos permite 

                                                 
3Entre estes autores encontram-se sociólogos, antropólogos, psicanalistas, educadores, artistas plásticos, 

jornalistas, e cientistas criminais.   



nº15 
nov-maio 

2017 

 

3 

afirmar tal caráter ancestral da tatuagem: o chamado “Homem do Gelo”. Encontrado 

congelado por turistas em 1991, na fronteira entre a atual Itália e a Áustria, um homem 

do período Neolítico, que viveu há aproximadamente 5300 anos. Seu corpo, hoje 

exposto no Museo Archeologico dell Alto Adige, na Itália, possui preservadas linhas 

paralelas na região lombar, traços em cruz abaixo do joelho esquerdo e faixas no 

tornozelo direito, feitas com pigmentos inseridos numa camada de pele abaixo da 

epiderme, o que caracteriza a prática do que hoje chamamos tatuagem. 

Deste então, a modificação corporal por meio da tatuagem é uma prática 

recorrente em diversos grupos humanos, nos mais variados contextos históricos e 

geográficos. Sua origem e a causa de tão ampla difusão são ainda desconhecidas, e 

segundo Edward Dodd Jr “a tatuagem parece ser um dos mais plausíveis candidatos ao 

controvertido conceito de origem independente em várias partes do mundo”. (DODD 

JR. apud.MARQUES, 1997, p.13) 

Tão diversa quanto seu alcance no tempo e espaço, parece ser a sua função 

social. De maneira sintética, é possível dizer que ao longo da história a prática da 

tatuagem já foi ato sacro, profano, nobre e plebeu, oscilando seu significado conforme o 

contexto cultural em que se inseria: 

 

Perseguida, proibida, estampada, escondida, estandarte de 

bravura, insígnia da marginalidade, sentença de morte, marca de 

resistência, objeto de inclusão/exclusão, amuleto de proteção, 

rito de passagem, roupa de luto na tribo, atestado de nascimento, 

documento de identidade, autobiografia, traço da cultura, 

desenho, escrita, status, moda, beleza, símbolo de sensualidade; 

a tatuagem não se refere apenas a um conjunto de técnicas 

corporais, mas engendra em si mesma um conjunto de 

significados históricos nas quais os sujeitos se produzem e são 

produzidos. (Le Breton apud. BARACUHY; GODOI, 2015, p. 

210)  

 

Bem como sua função social, sua motivação também teria sofrido variações 

culturais. De acordo com Câmara Cascudo, as modificações corporais voluntárias 

teriam sua gênese motivadora na comunicação com o sobrenatural, no treino da 

virilidade masculina4:  

                                                 
4
Compreender a tatuagem por este prisma demanda inicialmente pensá-la como prática eminentemente 

masculina, uma vez que o empreendimento da guerra e os privilégios de poder advindos das relações com 

as divindades, costumeira, foram práticas dos homens. Porém, o Antropólogo Lars Krutak (2009) nos 

permite apontar, como o próprio Cascudo reconhece, que a prática ancestral da tatuagem não foi 
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...seriam originalmente manifestações de ritos religiosos, 

captação mágica pelo sacrifício cruento (dádiva de sangue), 

oblação aos deuses, oferenda aos mortos (aos antepassados 

como homenagem e aos defuntos recentes pela ambivalência do 

pavor e respeito), desejosa de proteção invisível e permanente; 

iniciação da puberdade, preparo psicológico para a guerra. 

(CASCUDO apud. MARQUES: 1997, p.19) 

 

No Ocidente, a reintrodução da prática, esquecida no medievo, é atribuída ao 

capitão James Cook, que em 1769 a redescobriria em seu contato com os povos 

polinésios. É dele a inserção da palavra tattoo na língua inglesa, derivada da palavra 

“Tatah”, onomatopeia do ato de tatuar-se utilizada pelos taitianos e samoanos, e “tah-

tah-tow”, ato de marcar o corpo, segundo os mesmos5. No contexto ocidental, porém, 

marcar o corpo parece ter funções diferentes das inspirações míticas e militares citadas 

por Cascudo. Exemplo disso é a inversão do número de tatuados por gênero, resultando 

atualmente, em um maior número de mulheres do que homens aderindo à prática, 

segundo Ferreira. O autor afirma que “Atualmente, o número de mulheres é 

sensivelmente superior ao de homens, conforme amplamente observado em campo e por 

outros pesquisadores6”. Para ele, a proposição de que a tatuagem é adotada pelas 

mulheres apenas como um adorno é reducionista:  

 

Sem desprezar seu uso para embelezamento, e reducionista 

acreditar que essa seja a causa única do incremento das 

mulheres como público majoritário da tatuagem. As marcas 

corporais não refletem somente certa individualidade como 

também uma procura de que esta seja exercida e vivida de modo 

pleno diante de um contexto social que e experimentado como 

restritivo. A marca envolve a mudança de status e outras 

situações em que se apresenta em meio a um conflito ou tensão 

pelo poder de modificar o próprio corpo. Há um uso político do 

corpo acenando para as relações de poder existentes no 

cotidiano dos sujeitos, a autonomia sobre o corpo representando 

uma autonomia sobre o indivíduo.Trata-se, portanto, de uma 

marca que, mais que um adorno, enseja uma reflexão sobre 

liberdade, controle e resistência. (FERREIRA, 2012, p. 37 – 

grifo nosso)  

 

Buscamos aqui demonstrar como a tatuagem possuiu vários significados em 

                                                                                                                                               
empreendimento exclusivamente masculino, embora para ele ligada aos rituais militares e religiosos.  
5 (LEITÃO, 2000, p.3) 
6
(FERREIRA, 2012, p.35)  
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diversos contextos. A questão levantada por Ferreira será retomada mais adiante7, 

contribuindo para a problemática central deste artigo. Antes disso, porém, é importante 

analisarmos o contexto de inserção da tatuagem no Brasil e sua contribuição para a 

construção do estigma de marginalidade que envolveria a tatuagem.  

 

Uma hipótese sobre a construção do estigma 

 

A história da inserção da tatuagem no Brasil8, na segunda metade do século XIX 

e início do século XX, pode ser associada a grupos marginalizados, tornando-se por 

consequência um estigma, um signo caracterizador de um indivíduo “marginal”, 

pertencente às classes sociais menos favorecidas economicamente, e não raro 

associados a atividades vistas como ilícitas, criminosas ou socialmente desprezadas, 

como percebido em João do Rio, em texto original de 1910: 

 

Hoje toda a classe baixa da cidade é tatuada — tatuam-se 

marinheiros, e em alguns corpos há o romance imageográfico de 

inversões dramáticas; tatuam-se soldados, vagabundos, 

criminosos, barregãs, mas também portugueses chegados da 

aldeia com a pele sem mancha, que influência do meio obriga a 

incrustar no braço coroas do seu país [...] A sociedade, 

obedecendo às correntes das modernas ideias criminalistas, olha 

com desconfiança a tatuagem [...] As meretrizes e os criminosos 

nesse meio de becos e de facadas têm indeléveis ideias de 

perversidade e de amor. Um corpo desses, nu, é um estudo 

social. (RIO, 1997, p.19-20) 

 

Consultando fontes do período, especificamente jornais do Rio de Janeiro, 

podemos sugerir um misto de curiosidade e tendência a rejeição frente à tatuagem no 

período:  

 

A classe de indivíduos que parece apreciar especialmente esta 

arte tinturesca é a dos criminosos. Os sýmbolos que elles trazem 

são variados; mas são, em geral, signaes de amor, de religião, de 

guerra e inscripções. Os primeiros são, entretanto, menos 

                                                 
7Página 12 
8Refiro-me à prática “ocidentalizada” da tatuagem, em contextos predominantemente urbanos. A 

tatuagem em grupos indígenas brasileiros e mesmo a prática da escarificação entre os escravos trazidos da 

África estiveram presentes já muito antes do tempo aqui demarcado, não consistindo, porém, em nosso 

objeto de estudo neste momento, apesar da pertinência de termos em conta que sua presença nos corpos 

destes sujeitos, considerados pela cultura ocidental como “inferiores” possa ter contribuído fortemente 

para a construção do estigma que revestiu -  em algumas leituras ainda reveste - a tatuagem. 
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numerosos[...] A tatuagem nas mulheres é muito mais rara que 

nos homens. A não ser o signal de belleza azul por baixo, com 

um “baton” preto por cima, é difícil encontrar uma mulher 

tatuada. Encontra-se quasi que só em criminosas e, assim 

mesmo, em pequenas proporções [...] pelo facto de ter se 

originado esta arte entre os selvagens criminosos parece que não 

é para recommendar-se a gente de bem. Entretanto, pode ter 

também, algumas vezes, seu lado bom e sua utilidade [...] é 

sempre o sentimento de vaidade que os leva...(As Tatuagens dos 

Marítimos, O PAIZ, 1923)  

 

A tatuagem é um uso muito generalizado entre os criminosos, 

vagabundos, prostitutas, marinheiros e soldados. Sobretudo na 

classe dos criminosos profissionaes a pratica da tatuagem é 

muito frequente. Os criminosos do Rio de Janeiro são, na sua 

maior parte, tatuados [...]. A tatuagem não está em relação 

directa com a criminalidade. Antes é uma resultante de um meio 

dado que um signo revelador de uma psychologia anormal. Nos 

criminosos, ella tem outra importância, outra significação [...]. 

Tanto na fórma, como na significação e na côr, a nossa tatuagem 

é elementar, primitiva e banal, mas, por ella se reconstitue a 

história social e a vida de toda uma classe de criminosos, 

havendo algumas que são a biographia dos indivíduos que as 

trazem. (A Tatuagens nos Criminosos, CARETA, S/A)  

 

 

Por certo, o texto de João do Rio e os fragmentos acima são insuficientes para 

“reconstruir”9 uma formulação completa acerca do modo como a sociedade percebia a 

tatuagem no início do século XX. Visto que não é esta nossa pretensão, isto não invalida 

a riqueza destes documentos como fontes para o exercício de interpretação e inferência 

acerca dos caminhos de construção da imagem de marginalidade da tatuagem possa 

percorrido ao longo do século.  

A partir de autores como Sevcenko (1998) e Chaloub (2012), propomos que o 

período em questão é bastante peculiar no que tange as construções identitárias em 

curso no Brasil. Ao analisar o cotidiano do Rio de Janeiro na Belle Époque, Sevcenko 

nos mostra a preocupação que cercava a emergente elite carioca em simultaneamente, 

distanciar-se simbolicamente da figura do trabalhador brasileiro e aproximar-se da 

imagem concebida do europeu.  

                                                 
9
Há um já estabelecido consenso historiográfico acerca da impossibilidade de reconstrução do passado, 

não sendo este o objetivo do trabalho do historiador ao lidar com a fonte, devido a impossibilidade de 

fazê-lo.Para mais sobre o assunto ler CARDOSO, Ciro F. História e conhecimento: uma abordagem 

epistemológica. In: CARDOSO e VAINFRAS (orgs). Novos Domínios da História. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. 
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Para tanto, esses grupos de brasileiros investiam em ações que iam da compra de 

mobílias que remetessem ao requinte dos salões da Europa (e neste contexto o piano 

conquistaria um lugar de destaque), passando pelo ato e modo de fumar, até a 

construção de um ideal de beleza que se alcançaria por meio da palidez de seus corpos, 

omitidos forte sol e calor dos trópicos, distanciando-se da imagem do trabalhador, 

exposto diariamente a este clima.Sevcenko aponta a transição entre os séculos XIX e 

XX como um período onde esta relação com o corpo começa a se transformar:  

 

Até fins do século passado os rapazes e moças se cobriam da 

cabeça aos pés, evitando sair nos horários mais ensolarados, a 

fim de preservar um tom pálido, macilento, funéreo, sinal de 

distinção daqueles que não precisavam trabalhar ao sol. 

Sombrinhas, chapéus, luvas eram indispensáveis, além de 

anquinhas, ombreiras, estofos para os seios e as nádegas e 

espartilhos par a cintura. Algumas moças chegavam a tomar 

vinagre pela manhã, com o intuito de produzir um efeito 

esverdeado e musgoso à cútis. Agora a cena era outra. Havia 

uma intenção deliberada de denotar o trabalho. Não o trabalho 

braçal sob o sol inclemente dos trópicos, mas a prática metódica, 

custosa e de longa duração aplicada no desenvolvimento da 

exuberância saudável. (SEVCENKO, 1998, p. 560-561)  

 

É possível perceber na narrativa de Sevcenko, a preocupação das elites 

republicanas em construir seus corpos diferenciando-se das classes baixas. 

Paralelamente, enquanto essa elite lidava com o desafio de se europeizar, o problema da 

ressignificação do trabalho estava posto. Segundo Chaloub, após a abolição, era 

necessário, além de propor medidas que obrigassem o indivíduo ao trabalho, revisar os 

conceitos e construir valores que construiriam uma nova ética do trabalho, despindo-o 

de seu caráter degradante e impregnando-o de moralidade civilizadora. É neste sentido 

em que se criminaliza no Brasil, a prática da vadiagem, criminalização por meio da qual 

é possível pensar um impulso para a marginalização da tatuagem no período10. 

Revestida dos valores opostos aos do trabalho, a vadiagem é uma ameaça à ordem. 

                                                 
10

A criminalização da vadiagem insere-se no que Foucault chamou de disciplinarização dos corpos, a 

partir de seu conceito de biopoder, ou seja, a capacidade de agir sobre o corpo de outrem e/ou sobre o 

corpo do próprio, com o objetivo de o submeter a uma disciplina de optimização das suas capacidades e 

utilidades (Foucault, 2015). Esta política parece ter relação com a inserção da tatuagem nos presídios, 

uma vez que os sujeitos pobres que perambulassem pelas ruas fora dos períodos estabelecidos, não tendo 

onde passar a noite ou envolvendo-se em confusões, acabariam na prisão. João do Rio ao narrar sua 

relação com Madruga, uma espécie de empreendedor da tatuagem descreve-o como alguém que “tem 

estado na cadeia várias vezes por questões e barulhos, vive nas Ruas da Conceição e S. Jorge, tem 

amantes, compõe modinhas satíricas e é poeta”. (RIO, 1997, p. 19) 
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Aliada à pobreza, ela comprometeria o senso moral dos homens. A pobreza era então 

elemento que tornava aqueles que nela se inseriam como uma “classe perigosa”: 

 

Os legisladores brasileiros utilizam o termo “classes perigosas” 

como sinônimo de “classes pobres”, e isto significa dizer que o 

fato de ser pobre torna o indivíduo automaticamente perigoso à 

sociedade. Os pobres apresentam maior tendência à ociosidade, 

são cheios de vícios, menos moralizados e podem facilmente 

“rolar até o abismo do crime”. (CHALOUB, 2012, p. 76)  

 

A relação que se pode inferir das proposições destes dois autores: por um lado a 

preocupação da elite em construir seus corpos em clara oposição às classes baixas e por 

outro, a percepção desta mesma elite de que as classes baixas são naturalmente 

propensas ao crime, é que a tatuagem, tendo sido inicialmente inserida nas classes 

pobres – os sujeitos que tradicionalmente circulavam pela região portuária onde ela 

desembarca e inicialmente se estabelece no país – parece atuar neste contexto como um 

sinal diacrítico, uma marca potencialmente caracterizadora dos indivíduos marginais.  

Retomando a análise dos fragmentos de jornais que citamos anteriormente, esta 

estigmatização parece mais clara. A associação da tatuagem à classe criminosa, presente 

nas fontes aqui apresentadas não deixam escapar que essa classificação possui um teor 

caracterizado pela posição econômica que os sujeitos ocupam na sociedade, mais do que 

sua efetiva atuação em atividades criminosas. Este outro trecho de João do Rio nos 

permite sintetizar as proposições aqui descritas, de que a presença da tatuagem entre a 

classe trabalhadora, vista como moralmente inferior e “classe perigosa”, teria sido uma 

das razões pela qual ela foi estigmatizada nos contextos urbanos brasileiros:  

 

Andei com o Madruga três longos meses pelos meios mais 

primitivos, entre os atrasados morais, e nesses atrasados a 

camada que trabalha braçalmente, os carroceiros, os 

carregadores, os filhos dos carroceiros deixaram-se tatuar 

porque era bonito, e são no fundo incapazes de ir parar na 

cadeia por qualquer crime. A outra, a perdida, a maior, o 

oceano malandragem e da prostituição é que me proporcionou o 

ensejo de estudar ao ar livre o que se pode estudar na abafada 

atmosfera das prisões. A tatuagem tem nesse meio a significação 

do amor, do desprezo, do amuleto, posse, do preservativo, das 

ideias patrióticas do indivíduo, da sua qualidade primordial. 

(RIO, 1997, p.19 – grifos nossos)  
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A pesquisa de Marques (1997) reforça a hipótese aqui apontada, quando afirma 

acerca da virada para o século XX que “o brasileiro não-índio e pobre adota a tatuagem. 

O povo a recebe intermediada pelo sexo, pelo trabalho braçal, pela marginalidade, pela 

marinha, pelos imigrantes” (p.141). Adiante, ao citar as palavras do Diretor do Gabinete 

de Identificação e Estatística, presentes em uma dissertação de 1912, o autor descreve 

que “a tatuagem dos criminosos do Rio de Janeiro é muito usada pelos marinheiros, 

ferreiros, marceneiros, etc.” (p. 147 – grifo nosso). 

A análise das fontes e sua contextualização a partir da narrativa dos autores 

citados nos permite supor que o processo de construção do sentido marginal que ao 

longo do século XX teria se impregnado na tatuagem estaria ligado, então, não apenas à 

presença desta marca entre os criminosos efetivos. Antes, sua marginalização se dá por 

razões que nos parecem mais amplas, a partir de um projeto de construção identitária 

das elites republicanas brasileiras, seguido e imitado por uma classe média que ao longo 

do século oscilaria entre pretender-se elite, mas economicamente aproximar-se da plebe. 

Neste contexto, possuir uma marca imbuída em tão forte estigma quanto a tatuagem, era 

certamente fazer a balança pender a para a indesejada associação à pobreza, situando-se 

às margens da sociedade. 

 

A ressignificação da tatuagem?  

 

Parece consenso entre os pesquisadores da tatuagem, que este caráter 

marginalizador sofre transformações a partir dos anos de 1970 e 1980 (MARQUES, 

1997; FONSECA, 2003; FERREIRA, 2012; ALMEIDA, 2006; COSTA, 2004; 

LEITÃO, 2004)  

Porém, como é comum a um processo de transformação cultural, esta mudança 

não se dá de forma linear, rápida e tranquila, e uma conclusão acerca da mesma, que 

ignorasse a complexidade da vida em sociedade, seria demasiadamente superficial. O 

que se pretende aqui, é justamente uma reflexão acerca desta ressignificação. Saber se é 

possível afirmar que a tatuagem tenha de fato se ressignificado. Mas mais que isso, se é 

possível falar neste processo como algo já estabelecido, se a questão da ressignificação 

cultural da tatuagem é um processo superado, ou seja, se ela efetivamente perdeu seu 

caráter marginalizador.  

Para Marques, este processo se inicia nos anos de 1970 e está intimamente 
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ligado à adesão da tatuagem por parte dos surfistas cariocas. Sua análise traz relatos de 

jornais e revistas do período, cujo retrato da tatuagem diferencia-se substancialmente 

daqueles que vimos nos jornais do início do século. A tatuagem, no atual contexto, 

começava a marcar a peledos jovens de classe média. Um destes jovens e seu “dragão 

tatuado no braço” seria eternizado na canção Menino do Rio, de Caetano Veloso. 

Segundo Marques, os versos da canção, que teria tocado na telenovela Água Viva, 

exibida na Rede Globo, teria sido o “estímulo decisivo para a classe média urbana se 

tatuar”11. Segundo ele, este evento teria impulsionado a abertura de lojas modernas de 

tatuagem no Rio de Janeiro e em São Paulo, levando a profissionalização dos estúdios 

de que nos fala Fonseca. 

Para Fonseca, o surgimento dos estúdios é parte de um processo de 

institucionalização da tatuagem, pois adequaria a prática a uma série de normas 

jurídicas, comerciais e sanitárias, diferentemente da tatuagem praticada em lugares 

insalubres. Esta mudança, para a autora, estaria inserida dentro de um interesse dos 

tatuadores em alterar a imagem que se tinha da tatuagem até então, e consequentemente, 

ampliar o seu público.12Neste sentido, haveria para Fonseca, uma ressignificação da 

tatuagem, na qual ela passaria a ser inserida no campo da normalidade13. Esta mudança 

estaria condicionada à sua cooptação pelo mercado, transformando-se em mercadoria:  

 

A normalidade a que me refiro é a da prática contemporânea da 

tatuagem. Uma prática que saiu da marginalidade e se introduziu 

num contexto mais amplo, incluindo diversos setores sociais. A 

partir de seu ingresso no mundo do mercado, onde se converteu 

em um produto de consumo, “legitimado socialmente”, com 

base em sua nova fachada e apresentação social, que são as lojas 

de tatuagem, essa atividade passou a ser encarada de maneira 

mais profissional e artística, tornando-se parte das opções 

estéticas procuradas pelas novas gerações. (FONSECA, 2003, p. 

10)  

 

A transformação da tatuagem em mercadoria e sua consequente legitimação, 

citadas por Fonseca, teriam efeito na percepção da sociedade quanto a ela. Estas 

mudanças teriam levado ao que Ferreira e Almeida chamam de “domesticação” e 

“abrandamento do teor subversivo” da prática, respectivamente:  

 

                                                 
11(MARQUES, 1997, p. 198)  
12(FONSECA, 2003, p. 26)  
13O conceito de normalidade é pensado em oposição ao desvio, conforme Goffman (2013). 
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A idealização de uma prática transgressora norteou muitas das 

minhas hipóteses iniciais, porem grande parte delas foi refutada 

pelo campo. Mesmo que a tatuagem tenha um longo histórico de 

associação com universos outlaws, presenciamos hoje uma 

“domesticação” do seu viés transgressor. Tida por muito tempo 

como sinal por excelência da rebeldia e marginalidade, hoje a 

tatuagem emerge cada vez mais como uma das muitas opções 

estéticas disponíveis no “mercado das vaidades” (QUEIROZ & 

OTTA, 2000), tendo sido adotada por diferentes setores da 

sociedade, muito distantes dos ambientes de marginalidade aos 

quais a pratica esteve por longos anos associada. (FERREIRA, 

2012, p.16)  

 

Tais “codificações” e significados recentes do ato transgressivo 

apontam para as novas combinatórias surgidas entre o próprio 

sujeito e o abrandamento de suas preocupações em manifestar 

uma posição “classicamente transgressora” ou de ruptura e 

oposição a seu universo de valores. Refiro-me ao primado, cada 

vez mais inescapável, do ponto de vista estético enquanto eixo 

de motivações dos sujeitos que optam pela realização da 

tatuagem. Isso significa dizer que a cota de tolerância e 

abrandamento do teor transgressivo deste ato passa por um 

movimento de relativização do próprio significado. (ALMEIDA, 

2006, p. 144)  

 

A afirmação de Almeida quanto ao abandono da preocupação dos tatuados em 

manifestar um caráter transgressor encontra alguma resistência de nossa parte. Porém, 

antes de propor qualquer argumentação acerca das conclusões de Almeida, é 

fundamental salientar que a autora enfatiza que seu trabalho não objetivava uma leitura 

diacrônica da tatuagem, sob uma perspectiva histórica. Tendo claro este ponto, longe de 

invalidar sua argumentação, me proponho a tentar elaborá-la a partir de dois pontos, que 

talvez possam contribuir com sua reflexão.  

O primeiro deles diz respeito justamente ao caráter diacrônico da tatuagem. 

Nossa análise da inserção da tatuagem na cultura brasileira associa a construção de seu 

estigma marginal à sua adoção pela classe pobre, que Chaloub nos fez perceber 

anteriormente, possuía o estigma de “classes perigosas”. Neste sentido, cumpre 

retomarmos as questões apontadas no capítulo anterior.  

O modo como a sociedade recebeu a tatuagem na passagem entre os séculos 

XIX e XX, parece-nos, como dito, intimamente associado ao seu lugar econômico-

social, mais do que apenas à sua relação direta com a criminalidade. Neste sentido, é 

perceptível nas fontes que analisamos uma associação entre pobreza e criminalidade, 

como já havia anunciado Chaloub. Porém, como aponta João do Rio, os sujeitos se 
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tatuavam por motivos diversos: questões mítico-religiosas, amorosas, função de 

embelezamento ou patriotismo. O autor, que realizou um trabalho de cunho 

etnográfico14 para escrever sobre o tema, não aponta a adoção da tatuagem como a 

reivindicação de rebeldia, antes a relata como fruto da curiosidade, dos momentos de 

ócio e até mesmo influência do meio trabalhador sobre os imigrantes portugueses que 

chegavam ao Brasil, o que nos permite pensar a dimensão social do fenômeno naquele 

contexto, concomitantemente aos sentidos individuais de marcar a pele15. Deste modo, 

não parece ter havido neste momento, uma pretensão transgressora, no sentido de 

romper com as regras socialmente estabelecidas – mesmo porque, o período era de 

extrema agitação e receptividade às mudanças, sobretudo as que vinham da Europa16, o 

que era o caso da tatuagem.  

Assim, do ponto de vista de uma análise histórica, a tatuagem teria sido, naquele 

contexto, investida de um caráter transgressor a partir “do olhar do outro”. Se não 

houve por parte das classes pobres do período o intento de diferenciar-se17 – enquanto 

sinal identitário de classe – a partir da modificação de seus corpos, a condição de desvio 

ou anormalidade atribuída à tatuagem ao longo do século, seria fruto da construção 

desse estigma por parte das camadas médias e altas da sociedade, conformando-se à 

teoria do comportamento desviante descrita por Goffman e Becker18.  

A afirmação de Almeida acerca da existência de um caráter transgressor, porém, 

parece fazer sentido se tivermos em conta um período posterior, já de inserção da 

tatuagem nas camadas médias da sociedade. A tatuagem teria, a partir dos anos de 1970, 

sido adotada como uma forma de expressão por parte de alguns grupos ou “tribos 

urbanas”, como os hippies, punks, clubbers, motociclistas, roqueiros, skinheads, 

rappers19. Me parece ser em relação a estes sujeitos que Almeida aponta para o 

                                                 
14João do Rio afirma ter passado “três longos meses” na companhia de Madruga, uma espécie de 

“empresário” da tatuagem, que recrutava garotos para realizar as marcações corporais no porto do Rio de 

Janeiro. (p.19)  
15 As reflexões de cunho psicanalítico acerca da tatuagem realizada por Pires (2005) e Costa (2014) 

convergem quanto à uma dupla função da modificação corporal: simultaneamente coletivizar e 

singularizar o sujeito, inserindo-o em um grupo enquanto diferencia-o dos demais.    
16(SEVCENKO, 1998)  
17 Esta hipótese não é válida se o objetivo das classes pobres, ao tatuar-se, tiver sido justamente criar um 

laço identitário entre si, buscando diferenciar-se das camadas economicamente favorecidas da sociedade. 

Porém, as fontes disponíveis até o momento não apontam para a escolha da tatuagem como sinal 

diacrítico, definidor da construção da diferenciação “nós x eles” por parte das classes pobres.  
18 Segundo os autores, o comportamento desviante não é algo produzido deliberadamente pelo sujeito, 

mas sim a partir dos grupos sociais que criam e estabelecem regras, cuja infração caracterizaria o desvio, 

marcando os desviantes como outsiders (BECKER, 2008) ou estigmatizados (GOFFMAN, 1998) 
19 (LEITÃO, 2004; COSTA, 2004) 
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“abrandamento” do caráter subversivo da tatuagem contemporânea, à mesma maneira 

de Leitão (2004).  

A leitura de Leitão acerca da mudança de significado da tatuagem, salienta que o 

processo diz respeito à “perda de alguns sinais transgressivos e a incorporação da 

prática às possibilidades estéticas socialmente aceitas”20. Em sua análise, ela percebe a 

adoção da tatuagem como possibilidade estética pelas mulheres como não tendo vínculo 

algum com a reivindicação de uma identidade transgressora ou “rebelde”, além de 

chamar a atenção para o fato de que a ressignificação por ela defendida não é um 

processo linear e simples, antes permeado por tensões e contradições, mantendo como 

“filtros” desenhos e lugares permitidos e interditados. Segundo ela, a ressignificação a 

tatuagem na contemporaneidade seria suportada por três pilares:  

 

 (1) o uso da marca se insere no universo feminino através dos 

cuidados com o corpo e das práticas embelezadoras; (2) vai ao 

encontro de princípios presentes no ideário contemporâneo que 

pregam valores, como autocontrole, auto-responsabilização, 

autodisciplina e autonomia sobre a anatomia – revelando o 

corpo como superfície maleável; (3) vai ao encontro da 

ideologia de valorização da pessoa singular, da subjetividade e 

das diferenças individuais. (LEITÃO, 2004, p. 5)  

 

 

O segundo ponto a ser acrescentado a formulação de Almeida diz respeito a 

complexidade do fenômeno. E é aqui onde se entrelaçam a questão do indivíduo, 

presente apropriação da tatuagem como instrumento de construção identitária e como 

possibilidade estética; e sua relação com o outro, o processo social de aceitação ou 

estigmatização ao qual o indivíduo tatuado estaria sujeito.  

A questão subjetiva parece ter recebido maior interesse por parte dos 

pesquisadores da tatuagem. Desta perspectiva, sua prática é percebida enquanto 

possibilidade estética, alternativa de embelezamento, valorização de sua autoimagem, 

instrumento de sedução e não menos importante, apropriação sobre o próprio corpo21. 

Esta individualidade se insere no campo das subjetividades, tema caro ao advento da 

modernidade e pós-modernidade. Segundo Stuart Hall, a construção da identidade 

cultural na pós-modernidade caracteriza-se pelo rompimento com as concepções de 

sujeito enquanto unidade indivisível, dotado de uma identidade construída em relações 

                                                 
20(LEITÃO, 2004, p. 4) 
21(LEITÃO, 2004, p. 6) 
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sólidas com as instituições e estabilizadas pelas tradições e estruturas22. Ao contrário, o 

sujeito pós-moderno possuiria identidades fluídas, fragmentadas e por vezes 

conflitantes. Em meio a esta complexidade, a questão da subjetividade permite ler a 

modificação corporal tanto como uma alternativa estética como a apropriação sobre si 

mesmo, frente às políticas de controle corporal socialmente impostas, que também são 

cambiantes e reorganizadas, possibilitando uma variação de significado da tatuagem. 

Segundo Leitão, o discurso da apropriação é constante entre as mulheres por ela 

entrevistadas, a partir de afirmações como “o corpo é meu e faço com ele o que quero”, 

o que parece, para ela, remeter a uma afirmação da autonomia pessoal e financeira, que 

autorizaria e legitimaria o controle sobre o corpo23. Ferreira faz uma leitura convergente 

a esta, com relação ao uso político do corpo:  

 

Sem desprezar seu uso para embelezamento, é reducionista 

acreditar que essa seja a causa única do incremento das 

mulheres como público majoritário da tatuagem. As marcas 

corporais não refletem somente certa individualidade como 

também uma procura de que esta seja exercida e vivida de modo 

pleno diante de um contexto social que e experimentado como 

restritivo. A marca envolve a mudança de status e outras 

situações em que se apresenta em meio a um conflito ou tensão 

pelo poder de modificar o próprio corpo. Há um uso político do 

corpo acenando para as relações de poder existentes no 

cotidiano dos sujeitos, a autonomia sobre o corpo representando 

uma autonomia sobre o indivíduo.Trata-se, portanto, de uma 

marca que, mais que um adorno, enseja uma reflexão sobre 

liberdade, controle e resistência. (FERREIRA, 2012, p. 37)  

 

Aceitando que a noção de corpo é culturalmente construída24, ele se torna um 

espaço político, proporcionando a relação entre sujeito e a sociedade na qual está 

inserido. Neste sentido, a pele seria um locus privilegiado de mediação, uma fronteira 

simbólica entre o mundo interno e externo25, uma borda que promoveria, por meio do 

contato com o outro, a constituição da identidade do sujeito26. 

A partir desta fronteira temos o território externo ao corpo, onde se estabelecem 

                                                 
22(HALL, 2014)  
23(LEITÃO, 2004, p. 7) 
24Pires afirma que “a relação de mão dupla entre corpo e cultura sempre existiu. As formas como ambos 

refletem e espelham um ao outro mudam conforme as normas e os interesses da sociedade à qual 

pertencem” (PIRES, 2005, p.26)  
25(LEITÃO, 2007, p.8)  
26(COSTA, 2014, p.30) 



nº15 
nov-maio 

2017 

 

15 

as relações sociais. São destas relações com o “o outro” que resulta a aceitação ou 

rejeição do sujeito tatuado em sociedade. Para o sociólogo português Vitor Ferreira, 

discutindo a lógica foucaultiana que compreende uma política de disciplinarização dos 

corpos, aponta que estes seriam espaço tanto de conformação, quanto de confrontação 

social:   

O lugar corporal, enquanto espaço que delimita e permite o 

reconhecimento do sujeito no mundo, não pode, portanto, ser 

olhado apenas como espaço de incorporação, ou seja, espaço de 

reprodução “natural(lizada)” de disciplinas e normatividades 

produzidas por saberes e poderes de natureza institucional ou 

informal. O poder que microfisicamente impregna o corpo, 

também designado de biopoder, tanto pode manifestar-se em 

acções socialmente constrangidas, como em acções socialmente 

libertárias, potencialmente produtoras de efeitos 

transformadores. (FERREIRA, 2007, p. 293)  

 

Para o autor, o “valor de choque social” das modificações corporais é maior 

conforme a diferença entre o que ele chama de “gramáticas de produção” e “gramáticas 

de recepção”. Assim, a marcação corporal está sempre associada ao outro, pois este 

choque é intensificado “quanto maior for o desajustamento entre os códigos investidos 

no projeto de marcação corporal por parte de quem o promove, e os códigos de leitura e 

interpretação que presidem à sua percepção exterior”27.  

Esta proposição nos permite retornar à reflexão acerca do desvio como 

imposição externa. O desviante, novamente, é aquele que não se ajusta a expectativa 

socialmente estabelecida sobre ele. O sujeito tatuado – ou ao menos, na 

contemporaneidade o sujeito extensivamente tatuado – é o sujeito que promove, 

deliberadamente, a partir do próprio corpo, o rompimento com a padronização corporal, 

com a política de disciplinarização do corpo, socialmente imposta.  

Assim, penso que o olhar sobre a ressignificação como um abrandamento ou 

domesticação do teor subversivo, atribuído exclusivamente ao sujeito que adere à 

prática, caracteriza-se como uma leitura incompleta do fenômeno, uma vez que ignora o 

contexto histórico de marginalização da tatuagem e a complexidade contemporânea do 

fenômeno, que não envolve apenas as escolhas subjetivas do sujeito, mas também a sua 

recepção pela sociedade. Ou seja, uma constante e tensa negociação dos usos do próprio 

corpo.   

                                                 
27(FERREIRA, 2007, p. 299-300)  
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Além disso, se nos propusermos a aceitar a ressignificação cultural da tatuagem, 

outra questão deve ser observada: qual tatuagem?  

As considerações acerca da tatuagem como elemento de confrontação social 

desenvolvidas no texto de Vitor Ferreira, estão voltadas para o que o autor chama de 

“corporeidade extensivamente marcada”. Ou seja, a relação sempre tensa entre a as 

ações socialmente constrangidas ou libertárias, caracterizadas nestes tatuados por uma 

“estética da divergência”, que exteriorizaria uma “ética da dissidência”28, estão atreladas 

a um projeto de marcação corporal que vai além de uma pequena e discreta tatuagem. 

Esta diferenciação é importante se intentamos compreender a ressignificação da 

tatuagem nos contextos urbanos brasileiros. É lícito propor, que aquilo que Fonseca 

chama de “tatuagem de detalhe”, ou seja, a utilização de tatuagens pequenas, discretas e 

em pouca quantidade, pode ser encarada como um adorno corporal, potencialmente 

menos comprometedora da relação entre o indivíduo e a sociedade, ao contrário do que 

ela chama de “tatuagem radical”, que são projetos de modificação que incluem tatuar 

partes do corpo consideradas tabu, como o rosto e as mãos29. Convergindo com esta 

posição, Diego Ferreira aponta:  

 

A escolha por tatuagens discretas atende a preocupação de que 

estejam localizadas em partes do corpo onde a pessoa possa 

facilmente mostrá-las ou escondê-las, dependendo das 

circunstâncias. Persiste uma tensão latente entre ser tatuado e o 

temor por não ser rechaçado pela sociedade. Essa tensão está 

embutida nos preconceitos, nos padrões sociais impostos com 

que esses indivíduos devem lidar, sempre temendo situações que 

façam recair sobre si os efeitos estigmatizadores resultantes dos 

tradicionais estereótipos associados as pessoas extensivamente 

marcadas. (FERREIRA, 2012, p.51)  

 

Além da extensão ocupada pela tatuagem no corpo dos sujeitos, sua quantidade e 

sua possibilidade de ocultação, o “tipo30” de tatuagem é outro fator a ser considerado. 

Neste sentido, alguns desenhos e locais do corpo continuam sendo tabus, por sua 

associação a comportamentos socialmente condenados:  

Os sujeitos tatuados, que são considerados anormais no sentido 

foucaultiano do termo, são justamente aqueles que provocam 

                                                 
28(FERREIRA, 2007, p. 291) 
29(FONSECA, 2003, p. 102)  
30Refiro-me tanto a qualidade técnica da realização do desenho na pele, quanto ao significado das marcas 

em cada contexto. 
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uma ruptura na manutenção da ordem social. Por exemplo, não é 

toda ou qualquer tatuagem que os militares querem barrar na 

Marinha e no Exército, mas apenas aquelas que são 

consideradas extremistas e/ou violentas, ou seja, as que 

desestruturam a ordem imposta por um poder governamental. 

(BARACUHY; GODOI, 2015, p. 213)  

 

Segundo as autoras, o caráter marginal da tatuagem ainda hoje tenderia a 

persistir, quando rompem com as possibilidades de modificação aceitas. O que se faria, 

então, seria constituir estratégias de diferenciação entre as tatuagens aceitas e as 

tatuagens marginalizadas:  

 

A tatuagem em nossa sociedade nunca deixou de ser vista como 

um símbolo de exclusão social, de marginalização. Por isso, as 

instituições de poder, como a polícia e a mídia, logo pensaram 

em outros meios, criaram novas práticas, novas ordens para 

diferenciar os sujeitos marginais daqueles não marginalizados. A 

mídia instituiu mecanismos sutis para fazer essa divisão através 

de propagandas e telenovelas, por exemplo. Já a polícia usava a 

tatuagem como meio simbólico para detectar e punir o sujeito 

que rompia com a ordem social, fortalecendo ainda mais esse 

recurso com o uso de cartilhas sobre os sentidos possíveis para 

as tatuagens marginais e com a reverberação desses significados 

por toda a corporação através de treinamentos. (BARACUHY; 

GODOI, 2015, p. 216)  
 

 

É neste âmbito que se encontram as chamadas “tatuagens de rua” ou “tatuagens 

de cadeia”31. Recorrentes nos discursos que manifestam a aceitação da tatuagem, porém 

apontam ressalvas. As tais “tatuagens de rua ou cadeia” seriam as marcas corporais 

realizadas geralmente em condições precárias – fora de um estúdio profissional, 

condições duvidosas de assepsia e utilizando materiais de qualidade inferior. Estes 

trabalhos, via de regra são realizados por sujeitos cuja qualidade técnica e artística é 

inferior aos considerados profissionais da tatuagem. A rusticidade e irregularidade dos 

traços e o caráter monocromático do desenho, conferem a estas tatuagens prestígio 

menor do que a concedida aquelas realizadas pelos profissionais que adquirem status de 

artista.  

Além disso, há, para a criminalística, a construção de uma espécie de código de 

identificação dos criminosos segundo as tatuagens que possuem. De acordo com 

                                                 
31(FERREIRA, 2012, p. 126)  



nº15 
nov-maio 

2017 

 

18 

Paredes, as tatuagens realizadas dentro das penitenciárias informam relações de poder, 

origem e histórico criminal do sujeito:  

 

Nas Penitenciárias as tatuagens não são feitas para enfeitar 

ninguém, elas contam histórias, se comunicam e mantém 

distâncias, mostram quem é o preso, o crime que praticou e o 

que se deve sentir por eles, seja medo ou desprezo. Entre o 

emaranhado de declarações de amor, iniciais de nomes riscados 

na pele, seja com objetos pontiagudos como clipes, pregos, 

arames e outros. Desenhos cravados na pele, muitas vezes, são 

uma forma de estigmatizar o preso. Assumir para sempre, na 

própria pele, algo que é visto com desconfiança e algum temor 

pela sociedade, não deixando de significar, em outras formas, do 

preso de monstrar uma coragem que é respeitada nas prisões, 

servindo para marcar aqueles que devem ser desprezados. 

(PAREDES, 2003, p.8-9)  

 

A razão da prática entre os presos, segundo o autor, viria dos longos ócios e do 

tédio das prisões sem trabalho. Porém, nas penitenciárias, possuir uma tatuagem nem 

sempre se dá por uma opção. Paredes cita que entre os presos, os crimes contra os 

costumes, como o estupro, são punidos com tatuagens feitas à força, com sinais próprios 

que indicariam que seu possuidor é um criminoso sexual, o que lhe renderia além da 

pena, punições por parte dos próprios presos, que incluiriam a manutenção de relações 

sexuais forçadas. Paredes conclui que de modo geral os significados das tatuagens entre 

os presidiários possuem um código próprio, e que caberia à Ciência Criminal seu 

estudo, a fim de facilitar uma espécie de reconhecimento do sujeito a partir de suas 

marcas corporais.  

 

Considerações finais 

 

Como proposto inicialmente, buscamos compreender se a tatuagem passou, a 

partir da segunda metade do século XX por um processo de ressignificação cultural e 

qual é a amplitude deste processo dentro da sociedade brasileira. Antes, as 

considerações de alguns autores enriquecerão nossa reflexão.  

Segundo os entrevistados de Diego Ferreira “à revelia do intenso processo de 

midiatização e expansão da pratica, o preconceito contra a tatuagem ainda persiste”32. 

                                                 
32(FERREIRA, 2012, p.52)  
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Porém, o autor conclui que a tatuagem encontraria se em um processo de 

ressignificação, bastante afastada do caráter marginal da juventude dos anos de 1960, 

com seus adeptos economicamente produtivos. Segundo ele, a atuação dos tatuadores 

seria fundamental neste processo, uma vez que a tatuagem ainda estaria, em certa 

medida, associada a marginalidade33.  

Freitas, por sua vez entende que a tatuagem foi despida de seu caráter 

marginalizador de outrora e ganhou outros significados, deixando de ser prática 

exclusiva dos setores marginalizados, adquirindo uma nova forma de ser assumida e 

praticada, tornando-se comum nos mais diversos setores e classes sociais, com poucas 

restrições34.  

De acordo com o sociólogo Vitor Ferreira35, a tatuagem e o body piercing 

vivenciam uma difusão e legitimidade social crescente, porém ainda reduzida. Segundo 

ele, marcar o corpo extensivamente continua sendo uma ação revestida de 

inconformismo e transgressão, no sentido de superação das possibilidades legítimas de 

utilização decorativa do corpo, rompendo com as convenções sociais estabelecidas36.  

Leitão, por outro lado, trabalha com a perspectiva de uma prática ressignificada, 

alcançada por meio da valorização da subjetividade individual, da noção de separação 

entre corpo e mente e da possibilidade de autonomia e ação do indivíduo sobre seu 

corpo37. Neste mesmo sentido Fonseca aponta para uma nova normalidade estética e 

vivencial da tatuagem na sociedade ocidental contemporânea, fruto da construção de um 

novo imaginário e da escolha da tatuagem por parte de sujeitos em busca de sua 

individualidade38. 

Já para Baracuhy e Godoi, a atuação ininterrupta do discurso midiático seria o 

responsável por reordenar o imaginário social, transformando a tatuagem em 

mercadoria e neutralizando seu potencial subversivo39.  

A partir do diálogo promovido entre os autores, buscamos fomentar um 

referencial teórico que nos permitisse alguma conclusão acerca da questão da 

ressignificação da tatuagem enquanto símbolo de marginalidade. Como pudemos notar, 

                                                 
33(FERREIRA, 2012, p. 155) 
34(FREITAS, 2013, p. 126) 
35Cumpre salientar que Ferreira tem Portugal como locus de pesquisa. Porém, suas reflexões 

aprofundadas são úteis ao considerarmos a condição da tatuagem no Brasil.  
36(FERREIRA, 2007, p.300)  
37(LEITÃO, 2004, p9) 
38(FONSECA, 2003, p. 140)  
39

(BARACUHY; GODOI, 2015, p.18) 
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os autores divergem em alguns pontos na leitura do fenômeno.  

Leitão e Fonseca escrevem entre 2003 e 2004, na região Sul do Brasil e seus 

trabalhos apontam para uma prática ressignificada, não dotadas de um teor subversivo – 

lembrando que Leitão ressalta a complexidade do processo, que não é linear e simples, 

mas tenso e contraditório. 

Freitas, Baracuhy & Godoi e Ferreira escrevem entre 2012 e 2015 na região 

Norte e Nordeste. Apenas Ferreira aponta para a persistência do caráter marginal da 

tatuagem. Freitas entende a tatuagem como algo comum a diversos setores e classes, 

com poucas restrições, enquanto Baracuhy & Godoi defendem a neutralização do teor 

subversivo da tatuagem pelo discurso midiático.  

Percebemos então que, de um modo geral, a tatuagem– especialmente após a 

primeira metade do século XX – passou, ou melhor, passa por um processo de 

ressignificação. Esta ressignificação diz respeito à transformação do caráter marginal da 

tatuagem e sua normalização, ou seja, sua adoção por parte de outros grupos além dos 

socialmente marginalizados.  

Procuramos recordar as complexidades que envolvem esta mudança: como o 

interesse na disciplinarização dos corpos, os contextos nos quais estas tatuagens são 

produzidas, locais no corpo onde as marcas se inscrevem, sua quantidade e tamanho, as 

restrições de determinados postos de trabalho, como algumas corporações militares, 

além da reivindicação constante de autonomia dos sujeitos, que inclui a ideia de posse 

de si, manifesta no direito de modificar seu próprio corpo.  

A partir do diálogo com os autores, podemos sugerir que o processo de 

ressignificação da tatuagem tem se desenrolado na sociedade brasileira, e que o estigma 

imputado sobre ela não possui a força de outrora. Porém, é importante termos em conta 

que se trata de um processo de transformação cultural, que envolve a maneira como os 

sujeitos organizam suas ações e suas experiências por meios simbólicos40. Portanto, é 

compreensível que toda transformação neste sentido não se dê em um curto espaço de 

tempo, nem se construa sem tensões e contradições, como lembrado por Leitão.  

É possível perceber que as opiniões da sociedade acerca da tatuagem ainda hoje 

divergem, dependendo do ambiente, se mais ou menos formal, dependendo do lugar 

social de onde o sujeito omite esta opinião, ou mesmo a qual geração ele pertence. Esta 

divergência deixa aparecer a complexidade dos fenômenos culturais, que demandam 

                                                 
40(SAHLINS, 1997)  
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atenta análise e constante reanálise.  

Empreendendo um esforço neste sentido é que concluímos ser possível sustentar 

a ressignificação da tatuagem, sob a perspectiva da aura de marginalidade na qual esteve 

envolvida, sobretudo no início do século XX. A partir das análises realizadas é possível 

inferir que houve uma transformação histórica na prática e na recepção da tatuagem nos 

contextos urbanos brasileiros. A tatuagem não possui o mesmo caráter estigmatizante 

que possuiu anteriormente, ainda que pareça possuir resquícios deste estigma e que este 

processo esteja em curso na sociedade, passível de construção e reconstrução por parte 

dos indivíduos, não sendo obviamente possível prever como a sociedade lidará com a 

tatuagem no devir – e nem é o futuro, por certo, objeto de reflexão historiador.   

A partir da teoria do desvio defendida por Goffman e Becker, entendemos que o 

estigma ao longo da história foi socialmente imposto sobre os tatuados, tendo estes sido 

marginalizados a despeito de sua pretensão em romper com a sociedade – à exceção dos 

grupos que deliberadamente adotaram a tatuagem como sinal diacrítico a partir dos anos 

de 1970. Porém, tendo estes grupos sido gerados fora das classes pobres, sua utilização 

paradoxalmente pode ter contribuído para a posterior ressignificação da tatuagem, a 

partir do momento que estes sujeitos, saindo da juventude, se reconciliam com a 

sociedade, permanecendo obviamente indivíduos ainda tatuados e tornando-se 

economicamente produtivos, socialmente aceitos e geralmente pertencentes as camadas 

médias da sociedade.  

De certa maneira, penso ser possível sustentar que a tatuagem tenha se 

ressignificado “da margem à moda”. Em nossa compreensão, a tatuagem passou – mais 

precisamente ainda passa – por um processo histórico de ressignificação em nossa 

sociedade. Em sua chegada aos portos brasileiros, em meados do século XIX até por 

volta dos anos de 1980, a tatuagem foi investida mais fortemente de um caráter 

marginalizador. De fato, a análise de nossas fontes e o diálogo com outros autores nos 

permitem afirmar que o estigma atribuído à tatuagem naquele momento não possui a 

mesma força atualmente. Porém é preciso que tomemos alguns cuidados com a precisão 

conceitual que envolve os termos. 

Por marginal, ou marginalizados, precisamos definir aqueles sujeitos que não se 

integram a um meio social, respeitando suas leis, valores ou hábitos41, que divergem das 

prescrições estabelecidas nestes campos. A utilização que faço do termo margem, 

                                                 
41 Dicionário Michaelis On-line. Disponível em http://michaelis.uol.com.br 

http://michaelis.uol.com.br/
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portanto, visa anunciar um caráter de exclusão da tatuagem e consequentemente, dos 

tatuados, em relação aos grupos que, detendo poderes políticos e econômicos42 que se 

traduzem na prerrogativa de reivindicações de “gosto”, ou melhor, do “bom gosto”, 

passam a investir esse capital cultural na função de empreendedores morais43, de 

criadores de regras daquilo que deve ou não ser socialmente aceito ou tolerado, e em 

que medida. Neste sentido, o termo margem, por mim utilizado, aproxima-se da 

utilização que Ferreira faz do conceito de periferia, ao explicar a tatuagem como arte 

periférica, em relação a arte tradicional:  

 

O conceito de periferia, aqui, é usado enquanto metáfora 

espacial que ultrapassa a ordem da mera espacialidade 

geográfica, dando conta da localização de determinados 

objectos, pessoas e práticas numa ordem de legitimidade cultural 

e de poder simbólico relativamente às instituições com o poder 

de regulação e controlo,no caso aqui tratado, ora da economia 

dos bens corporais, ora da economia dos bens artísticos. 

(FERREIRA, 2013, p.160) 

 

Este caráter marginal perceptivelmente tem se transformado, seja com relação à 

reivindicação destas identidades por parte dos tatuados, seja com relação à maneira 

como a sociedade interpreta a prática da tatuagem, desprovendo-a de seu caráter 

desviante.  

Por outro lado, sustentamos que a tatuagem tem se inserido entre as opções 

estéticas socialmente aceitáveis, representada frequentemente, na fala de tatuadores e 

tatuados como uma moda. A moda, para esses sujeitos aparece como uma expressão 

coletiva de um estilo, no discurso de alguns tatuadores aparecendo inclusive com um 

sentido pejorativo44, afastando-se de um suposto conjunto de valores próprios aos 

tradicionais adeptos da tatuagem.  

Entre as definições oferecidas pelo Dicionário Michaelis, a moda é um sistema 

de usos e hábitos coletivos que caracterizam o vestuário, calçados ou acessórios em 

                                                 
42 Não necessariamente (ou exclusivamente) um poder institucionalizado na figura do Estado ou de 

instituições oficiais de controle, mas pulverizado nas relações sociais, na esfera dos micropoderes de que 

fala Foucault (2015). 
43(BECKER, 2008)  
44 Alguns deles referem-se à determinados grupos de utilização da tatuagem, sobretudo os que a utilizam 

sem alguma imersão em um repertório de significação cultural, como “modinhas”, indivíduos que apenas 

acompanham uma tendência momentânea de adoção da tatuagem, o que por seu caráter indelével, é uma 

constatação um tanto paradoxal.  
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determinado momento45.  Penso ser o recrudescimento desta prática nas mais diversas 

camadas da sociedade, sua exposição cada vez mais constante e a sua adoção por um 

grupo cada vez mais heterogêneo de sujeitos, que permitem que o termo moda seja cada 

vez mais presente, ao fazermos referência à tatuagem.  

Desta forma, ao sustentarmos uma ressignificação “da margem à moda”, 

precisamos ter em conta que a prática da tatuagem – como dito, uma prática cultural e, 

portanto funcionando por meio de mecanismos complexos de construção, recepção ou 

transformação na sociedade – não se ressignifica em um processo linear e tranquilo, que 

é impreciso afirmar o completo desaparecimento da condição de estigma, bem como 

relegar à prática da tatuagem atual a exclusiva condição estética, no sentido de tornar-se 

um simples adereço corporal, uma tendência unicamente mercadológica, um enfeite 

desprovido completamente de seu potencial de expressão de inconformidade e 

transgressão da normalidade. Porém, este inconformismo e essa transgressão mantidos 

na prática da tatuagem, parecem hoje se inserir num campo de uma inadequação 

possível, socialmente permitida. A normalidade transgredida é a do corpo natural, não 

modificado, e o inconformismo parece atuar mais no sentido de subjetivar sua 

existência a partir de uma experiência de modificação corporal, na qual o sujeito se 

apropria de seu corpo, tornando-o único por meio desta modificação.  
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