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“Tatuagem (s.f) 

É cicatriz que a alma fecha. É marca de nascença 

que a vida se esqueceu de desenhar, e a agulha 

não. É quando o sangue vira tinta. É a história 

que eu não conto em palavras. É o quadro que eu 

resolvi não pendurar na parede da minha casa. É 

quando eu visto minha pele nua com arte.” 

 

(João Doederlein, 2017) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa pretendeu analisar a informação através da tatuagem a partir de sujeitos 
cognoscentes. Partindo de uma abordagem qualitativa e descritiva em relação aos objetivos 
pretendidos, a pesquisa visa abordar, com uma perspectiva inter e multidisciplinar, o 
movimento da informação em uma sociedade totalmente dinâmica articulada com outros 
elementos informacionais, corroborando para a criação da tatuagem. Foi preciso ampliar o 
entendimento sobre a linguagem representada pela imagem tatuada ao conteúdo 
informacional semântico e estético. Para tanto, desvenda-se, neste estudo, o corpo humano 
como suporte da informação, a percepção da informação, e, a partir de então, se visa adquirir 
o esclarecimento necessário para alcançar a compreensão da informação social proposta por 
Erving Goffman. Apresenta-se histórico sobre a tatuagem, possibilidades e justificativas sobre 
seu uso. Utilizou-se a entrevista para a coleta de dados junto a 13 sujeitos tatuados. A análise 
do discurso teve o fito de averiguar as respostas e considerar a percepção que os sujeitos têm a 
partir das enunciações tatuadas em sua pele. A pesquisa demonstrou que a tatuagem se revela 
como um conjunto de informação articulado com aspectos vividos e sociais, uma obra de arte, 
e constatou a existência do preconceito em torno dessa “arte em pele”. Dessa forma, a 
pesquisa teve como intenção ampliar o estudo do objeto informação para além de suportes 
convencionais e assim fortalecer a consolidação da Ciência da Informação. 
 

Palavras-chave: Informação. Informação Semântica. Informação Estética.  Informação 
Social. Tatuagem. 
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ABSTRACT 

 
This research provided an advertisement through photography from cognoscing subjects. 
Starting from a qualitative and descriptive approach in relation to the intended objectives, a 
visa research, an inter and multidisciplinary perspective, the information movement in a 
totally dynamic society articulated with other informational elements, corroborating for a 
creation of the tattoo. It was necessary to broaden the understanding of a language represented 
by the tattooed image to the semantic and aesthetic informational content. For more 
information, contact the vendor, visit the portal, and receive information on the subject. It 
presents history about a tattoo, possibilities and justifications about its use. An interview was 
used to collect data from 13 tattooed subjects. An analysis of the discourse with the aim of 
ascertaining how responses and considerations about perception and subjects from the 
enunciations tattooed on their skin. One research has shown that a tattoo is revealed as a set of 
information articulated with living and social actions, a work of art, and found the existence 
of the prejudice around "art on the skin." In this way, the research had the intention to extend 
the study of the informative document in addition to conventional supports and to assimilate a 
consolidation of the Information Science. 
 

Keywords: Information. Semantic Information. Aesthetic Information. Social Information. 
Tattoo. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Sabe-se que a informação dentro do contexto em que o sujeito se encontra é um ativo 

imprescindível para as relações sociais. É um componente significativo para a 

(trans)formação do sujeito e da sociedade. Impressiona as diversas abordagens que a 

informação tem dentro da sociedade pós-moderna e os efeitos que ocorrem na vida do sujeito. 

Constata-se que o uso da informação direciona a sociedade para o desenvolvimento 

em função da interdisciplinaridade do objeto, logo, a informação circunda a sociedade e seus 

integrantes a todo instante permitindo que as ações do sujeito sejam viabilizadas por conta do 

fluxo informacional. Pois, registro da informação precede e procede a significações e 

interpretações múltiplas por parte do sujeito que registra e também do que interpreta.   

O sujeito pós-moderno atento aos novos desafios em que a sociedade atual lhe 

apresenta possui novas posturas em relação ao meio em que se encontra, principalmente ao 

vislumbrar o futuro, mas, para isso, é preciso recorrer a elementos informacionais para a 

construção do que está por vir. Uma informação registrada sobre a pele do sujeito, eterniza 

por tempo determinado uma informação social. 

A informação registrada através de imagem ou texto, ou seja, a tatuagem é presente 

neste trabalho que buscou apontar a importância da informação visual observando as 

concepções e relações acerca da informação sobre a pele no contexto social. O crescente 

interesse do sujeito em relação à tatuagem e também a sua aceitação e/ou permissibilidade em 

querer registrar sobre o seu corpo uma informação permitem inferir que o sujeito da sociedade 

moderna despertou para outras formas de se (re)apresentar perante o meio em que se encontra.   

O tema a ser estudado apresenta-se como relevante por tratar sobre a informação e 

suas articulações e o sujeito que é parte integrante de um sistema social e está à margem de 

suscetíveis interpretações do outro e de si mesmo diante da sua identidade. A tatuagem, que 

hoje se encontra em voga, mas que outrora já foi e talvez ainda seja estigmatizada, 

principalmente pelas civilizações antigas, é o subsídio para a compreensão da construção de 

uma informação de caráter individual, mas com justificativas concretas e eloquentes sobre 

pensamentos, fatos e conjecturas da existência enquanto ser social, ressaltando-se que a 

presença da tatuagem é móvel por ser um corpo humano que a carrega. 

O estudo da informação é contínuo e amplo, pois, além de fomentar os processos 

sociais, culturais e naturais, a transição da informação configura materialidade no quesito 

espaço-tempo, logo, é obrigatório o aprimoramento do estudo de acordo com as possíveis e 

reais aplicações da informação frente a uma sociedade dinâmica.  
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Por ser uma área em estado de consolidação é compreendido que a CI ainda não 

comporta uma definição única para seu objeto em função das diversas áreas do saber a que se 

dedicam também a estudar e a compreender o seu funcionamento. Para tanto, voltemos aos 

anos que compreendem as décadas de 1940 e 1950, ou seja, entre 1943 e 1953, quando 

ocorria a Conferência Macy. O propósito dessa conferência interdisciplinar foi discutir a 

cibernética e para tanto reuniu teóricos das mais diversas áreas do conhecimento, como 

psicologia, matemática, antropologia, física, psiquiatria, sociologia, dentre outras. Assim, 

teóricos como Claude Shannon, Norbert Wiener, John Von Neumann e Gregory Bateson se 

fizeram presentes e contribuíram em uma das discussões levantadas sobre o comportamento 

da mente humana. Era de interesse saber como ocorria o processamento da informação na 

mente humana e sendo assim como seria esse processamento no computador, já que havia a 

necessidade de reproduzir a atividade mental de modo computacional.  Mesmo havendo 

teóricos da área de humanas, a discussão naquele período prevalecia no paradigma físico. 

Em palestra proferida em 3 de agosto de 2017 na cidade de Salvador-BA, pelo 

professor Olival Freire Junior, na palestra Conhecimento e Ciência do evento Diálogos 

Contemporâneos, o palestrante, sinalizando a centralidade da informação para áreas como 

biologia e física, arriscou conjecturar para as próximas décadas uma melhor compreensão do 

que seja a ideia de informação. 

As retrospectivas acima demonstram a necessidade da academia em algum dos seus 

componentes curriculares, como Epistemologia e Fundamentos da Ciência da Informação – 

neste caso componente do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) – expandir os estudos dos teóricos da CI para além 

dos teóricos da arquivologia e biblioteconomia, visto que o objeto informação é discutido em 

diversos campos do conhecimento e devido a CI ter alcançado o paradigma social. 

A relevância desta pesquisa para a Ciência da Informação (CI) é por acreditar em uma 

temática curiosa abordando aspectos da informação articulada com outras perspectivas e 

conhecimentos de outras áreas do saber, evidenciando a característica da CI: a 

interdisciplinaridade1 e a multidisciplinaridade.2 

                                                           
1 No XVII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (Enancib), realizado em novembro de 

2016, na cidade de Salvador-Bahia, o Dr. Dominique Vinck, em sua conferência de abertura intitulada “El 
papel de los objetos intermediadores en la interdisciplinariedad”, abordou as condições e as práticas 
institucionais da interdisciplinaridade. Para tanto, apresentou alguns modelos de interdisciplinaridade. Logo, 
interdisciplinaridade significa que existem algumas formas de articulação entre as disciplinas. 

2 Nesta mesma conferência, o Dr. Dominique Vinck fala que, para a multidisciplinaridade, existe uma 
justaposição de disciplinas. 
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A partir do momento em que uma informação tatuada na pele não pode ser – até então 

– preservada permanentemente – em sua forma natural – para o próximo, surge o seguinte 

problema de pesquisa: como o sujeito tatuado percebe que os elementos informacionais 

registrados em seu corpo podem ter uma importância social? 

Dessa forma, o objetivo geral é analisar a percepção do sujeito em relação às 

implicações informacionais enunciada(s) em sua(s) tatuagem(ens).  Em relação aos objetivos 

específicos, elenca-se:  

(i) a compreensão da tatuagem como objeto de estudo e como representação da 

informação e;  

(ii) o motivo pelo qual o sujeito opta por registrar uma informação no corpo, 

observando a justificativa da representação visual e se houve consideração da escolha no local 

do corpo.   

Como a metodologia percorrida tem por característica própria ser minuciosa 

objetivando estar de acordo com os critérios estabelecidos com o intento de alcançar uma 

resposta para o problema levantado, aqui também se destaca a classificação da pesquisa em 

relação à abordagem e ao objetivo, o procedimento técnico adotado, o instrumento para coleta 

de dados, assim como a técnica utilizada para análise dos dados para a compreensão dos 

resultados deste trabalho.  

Sendo uma pesquisa de caráter social, Bauer e Gaskell (2008, p. 20) afirmam que “a 

pesquisa social, portanto, apoia-se em dados sociais – dados sobre o mundo social – que são o 

resultado, e são construídos nos processos de comunicação”.  Minayo (2015) sugere que o ver 

o mundo, do pesquisador e do pesquisado, está relacionado ao conhecimento do objeto de 

estudo. 

A presente pesquisa tem uma abordagem qualitativa, pois é “uma tentativa de se 

explicar em profundidade o significado e as características do resultado das informações 

obtidas através de entrevistas ou questões abertas, sem a mensuração quantitativa de 

características ou comportamento” (OLIVEIRA, 2016, p. 59) e ainda defende que a opção por 

uma abordagem deve ter como principal fundamento: 

 
A crença de que existe uma relação dinâmica entre o mundo real, objetivo, 
concreto e o sujeito; portanto, uma conexão entre a realidade cósmica e o 
homem, entre a objetividade e a subjetividade. Ou, mais precisamente, na 
abordagem qualitativa, o pesquisador (a) deve ser alguém que tenta 
interpretar a realidade dentro de uma visão complexa, holística e sistêmica 
[...] (OLIVEIRA, 2016, p. 59). 
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Frente às considerações da abordagem qualitativa, classifica-se a pesquisa em relação 

ao objetivo como descritiva. Ciente da sua abrangência, a pesquisa descritiva permite:  

 

Uma analise do problema de pesquisa em relação aos aspectos sociais, 
econômicos, políticos, percepções de diferentes grupos, comunidades, entre 
outros aspectos. Também é utilizada para a compreensão de diferentes 
comportamentos, transformações, reações químicas para explicação de 
diferentes fatores e elementos que influenciam um determinado fenômeno 
(OLIVEIRA, 2016, p. 68). 

 

A pesquisa bibliográfica como um procedimento técnico fornece todo o embasamento 

teórico para articulação do pensamento e construção da escrita. Em relação a isso, Fonseca 

(2002, p. 32) assegura: 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 
referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta. 

 

O instrumento escolhido para a coleta de dados foi a entrevista. Nesse caso, é 

permissível para conhecer o que as pessoas pensam sobre determinado fato, acreditam ou 

desejam. De tal modo, amplia-se a base argumentativa e narrativa do entrevistador – seja de 

forma positiva ou negativa – para discorrer sobre o objeto de questionamentos. Assim, Demo 

(2001, p. 31) sinaliza para a preocupação com a realidade que a entrevista proporciona. 

A entrevista se justifica nesta dissertação por estabelecer uma relação entre 

entrevistador/pesquisador e entrevistados/pesquisados, visto que é uma técnica de 

comunicação. Para González Rey (2010, p. 13): 

 

A comunicação é uma via privilegiada para conhecer as configurações e os 
processos de sentido subjetivo que caracterizam os sujeitos individuais e que 
permitem conhecer o modo como as diversas condições objetivas da vida 
social afetam o homem. Por intermédio da comunicação, não conhecemos 
apenas os diferentes processos simbólicos organizados e recriados nesse 
processo, estamos tentando conhecer outro nível diferenciado da produção 
social, acessível ao conhecimento somente por meio do estudo diferenciado 
dos sujeitos que compartilham um evento ou uma condição social. 
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A entrevista é semiestruturada a fim de dar mais liberdade ao entrevistado, logo, 

deixá-lo mais à vontade para discorrer acerca dos questionamentos e também para elucidá-los 

em caso de dúvidas sem induzi-los a nenhuma resposta de interesse. 

Assim, pesquisar na sociedade é se relacionar com aqueles que compõem a nossa 

realidade, ou seja, pessoas. Pessoas que pensam, articulam, compreendem, interpretam, 

constroem, compartilham e comunicam a mesma informação de modo igual ou diferenciado. 

Cabe ressaltar que o indivíduo, nesta dissertação, será sempre tratado como sujeito, pois, 

conforme Pêcheux e Fuchs (1997), o indivíduo está sempre sendo interpelado pela sociedade 

e suas estruturas ideológicas. 

Torna-se fundamental a aplicação da Análise do Discurso (AD) para avaliar e 

compreender os dados levantados com a entrevista. É sabido que AD permite ir além do que 

está posto, sem fazer inferências de modo a condenar ou concordar com o que está escrito, 

mas em apresentar os sentidos do texto através de um processo discursivo com o uso da 

língua. 

Para esta dissertação, utilizaremos a AD da linha francesa desenvolvida por Michel 

Pêcheux, visto que ele é embasado pelas teorias de Althusser, onde este observa o sujeito 

imbuído de ideologia a partir do contexto histórico e social. Amplia-se a compreensão por 

meio do próprio Pêcheux e Fuchs (1997, p. 167): 

 

Logo a „ideologia‟ interpela os indivíduos em sujeitos: esta lei constitutiva 
da Ideologia nunca se realiza em „geral‟, mas sempre através de um conjunto 
complexo determinado de formações ideológicas que desempenham no 
interior deste conjunto, em cada fase histórica da luta de classes, um papel 
necessariamente desigual na reprodução e na transformação das relações de 
produção, e isto, em razão de suas características „regionais‟ (o Direito, a 
Moral, o Conhecimento, Deus, etc...) e, ao  
mesmo tempo, de suas características de classe. Por esta dupla razão, as 
formações discursivas intervêm nas formações ideológicas enquanto 
componentes. 

 
Desse modo, o sujeito é ideológico sem se dar conta, e assim a construção do texto é a 

partir do modo em que se compreende a sociedade. Por ideologia, tomemos o que Althusser 

(1980, p. 69) nos assegura “ser o sistema das ideias, das representações, que domina o espírito 

de um homem ou de um grupo social”.  

Além de adentrar-se de modo superficial no campo das artes, é possível perceber a 

presença de teóricos que talvez estejam esquecidos dos atuais estudiosos, mas que se fizeram 

presentes em determinados momentos na construção do objeto científico, a informação.   
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Despertou, portanto, o interesse em compreender a informação que o sujeito permite 

registrar no seu corpo a fim de representar ou expressar uma vontade interior e mantê-la em 

uma unidade física singular e plural, o corpo.   

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos que se iniciam por esta 

“Introdução”, em que é justificada a escolha do tema, assim como o problema e os objetivos – 

geral e específicos – além de aspectos metodológicos. No segundo capítulo, “Informação – 

reflexão e movimento”, é apresentada uma discussão em torno do conceito e do objeto 

informação, a sua manifestação através da linguagem, do corpo e a percepção a respeito dela e 

da sociedade. O terceiro capítulo, “Sobre a pele”, é uma exposição sobre a tatuagem, com 

uma breve contextualização histórica até a sua utilidade nos dias atuais, apresentando a sua 

expansão na sociedade. Para o quarto capítulo, é reservado o percurso metodológico, 

demonstrando o caminho percorrido com vistas a alcançar os resultados e a seleção dos 

entrevistados e a construção da entrevista. A “Discussão dos resultados”, quinto capítulo, é a 

compreensão das respostas adquiridas nas entrevistas utilizando a análise do discurso para se 

chegar ao item “A título de conclusão”, sexto capítulo, no qual são expostos o resultado 

alcançado, as considerações, sugestões e reflexão, mostrando a importância da informação 

registrada como tatuagem, pois sendo uma obra temporal, é uma forma de expressão artística 

e informacional única e coletiva, possivelmente irrecuperável em seu estado natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

2 INFORMAÇÃO – REFLEXÃO E MOVIMENTO 

 

Há informação? A informação existe e vive conosco em todos os momentos e nos 

mais diversos campos de atuação profissional e social. A informação é utilizada de modo 

constante por todos e para todos. Presente em todo o espaço serve de orientação e ação em 

ambiente político, econômico, tecnológico, biológico e cultural.  

Mas o que é de fato a informação? Substantivo feminino, possuidora de um campo 

científico especialmente para estudá-la, mas que não detém um conceito comum acerca da sua 

definição devido à sua múltipla aplicação nas mais diversas áreas do conhecimento.  

No Dicionário de biblioteconomia e arquivologia (CUNHA; CAVALCANTI, 2008), 

são levantadas cinco definições da palavra “informação”, sendo duas no campo da 

biblioteconomia, uma no campo da comunicação, uma para o campo da engenharia, 

informática e telecomunicações e uma para o campo da linguística.  

Para a teoria da informação de Shannon e Weaver (1975, p. 9, grifo do autor), “a 

palavra informação é utilizada com um sentido especial, que de maneira alguma deverá ser 

confundido com o de seu uso generalizado. Especificamente, informação, não deve, por 

equívoco, ser compreendida com significado”. 

 

A fim de nos certificarmos, vamos esclarecer que a palavra informação, na 
teoria da comunicação, não se relaciona tanto àquilo que você realmente diz 

quanto ao que você poderia dizer. Isto é, informação é a medida da liberdade 
de alguém para escolher, quando está diante do processo de selecionar uma 
mensagem. [...] O conceito de informação não se aplica a mensagens 
individuais, (como no caso do conceito de significado) porém, com agudeza 
muito maior, aplica-se à situação como um todo. A unidade de informação 
indica que, nesta situação, há liberdade de escolha na seleção da mensagem, 
conveniente em referência a um padrão ou a uma quantidade unitária. 
(SHANNON; WEAVER, 1975, p. 9, grifo do autor). 

 

Shannon e Weaver (1975) definem informação como uma mensagem enviada de um 

emissor para o receptor, excluindo o aspecto do significado, e Logan (2012, p. 23) afirma que 

tal teoria é “uma noção puramente matemática, totalmente desprovida de significado ou 

contexto”. 

De tal maneira, Wersig e Neveling (1975) ampliam a compreensão de que 

“obviamente, cada uso e significado do termo é justificado, mas como a ambiguidade é um 

dos maiores entraves na comunicação científica e na elaboração de teorias, dever-se-á 

encontrar uma regra para avaliar qual é o significado que convém para cada objetivo”.  
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As perspectivas de Gregory Bateson e Douglas MacKay também são defendidas para 

ampliar o entendimento do conceito e/ou definição do termo informação. Bateson, ao 

formular suas proposições em 1973, já era familiarizado com a teoria da informação 

produzida por Mackay em 1969. Assim, os dois autores possuem uma definição muito 

próxima do que seria informação (LOGAN, 2012).  

Mackay (apud LOGAN, 2012, p. 40) define informação como uma distinção que faz a 

diferença. Bateson (1987, p. 386, grifo do autor, tradução nossa)3 considera:  

 

O termo técnico „Informação‟ pode ser sucintamente definido como 
qualquer diferença que faça diferença em algum evento posterior. Esta 
Definição é fundamental para toda análise de sistemas cibernéticos e 
organização. A definição liga essa análise ao resto da Ciência, onde as 
causas dos eventos geralmente não são diferenças, mas forças, impactos e 
coisas do gênero. 
 

É nessa distinção e/ou diferença do conceito de informação dos dois autores 

supracitados que se compreende também o significado da informação, pois a informação não 

é, e sim o que faz. Quando Bateson (1987, p. 321, tradução nossa)4 preconizava que “um „bit‟ 

de informação é definido como uma diferença que faz a diferença. Tal diferença, à medida 

que circula e passa por sucessivas transformações em um circuito, é uma ideia elementar”, 

logo, a ideia elementar pode ser um novo comportamento, pensamento ou atitude que, em 

dado momento, suscita no sujeito diante de uma informação, seja ela repetida ou não. A 

explicação de Bateson (1987, p. 460, tradução nossa)5 é clara: 

 

Na verdade, o que entendemos por informação – a unidade elementar de 
informação – é uma diferença que faz a diferença, e é capaz de fazer a 
diferença porque os caminhos neurais ao longo dos quais ele viaja é 
continuamente transformado e são providos com energia. Os caminhos estão 
prontos para serem acionados. Podemos até dizer que a questão já está 
implícita neles. 

 

                                                           
3 The technical term. “information” may be succinctly de-fined as any difference which makes a difference in 

some later event. This definition is fundamental for all analysis of cybernetic systems and organization. The 
definition links such analysis to the rest of science, where the causes of events are commonly not differences 
but forces, impacts, and the like. 

4 Bateson (1987, p. 321): A ―bit‖ of information is definable as a difference which makes a difference. Such a 
difference, as it travels and undergoes successive transformation in a circuit, is an elementary idea. 

5 Bateson (1987, p. 460): Of this infinitude, we select a very limited number, which be-come information. In fact, 

what we mean by information—the elementary unit of information—is a difference which makes a difference, 
and it is able to make a difference because the neural pathways along which it travels and is continually 

transformed are themselves provided with energy. The path-ways are ready to be triggered. We may even say 

that the question is already implicit in them. 
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Ciente das diversas aplicações da informação e com uso para fundamentar ações e 

orientações, Barreto (1994) conduz o entendimento da informação observando aspectos 

cognitivos e sociais que servem para a construção social a partir das relações com outros 

sujeitos de acordo com as estruturas biológicas, históricas e sociais:  

 
A informação sintoniza o mundo. Como onda ou partícula, participa na 
evolução e da revolução da consciência do homem em direção à sua história. 
Como elemento organizador, a informação referencia o homem ao seu 
destino mesmo antes de seu nascimento, através de sua identidade genética, 
e durante a sua existência atua na competência em elaborar a informação 
para estabelecer a sua odisseia individual no espaço e no tempo. 
(BARRETO, 1994, p. 1) 

 

Ciente dos paradigmas físicos que a informação também possui, Barreto (1994, p. 1) 

afirma ficar limitado:  

 

A observação e discussão de características e qualidades referentes ao 
fenômeno da informação entre seres humanos, habitando um determinado 
espaço social, político e econômico, com uma fonte geradora ou um emissor 
de informação, um canal de transferência e um destinatário ou receptor de 
uma mensagem com condições semânticas de tradução.  
 

Percebe-se que Barreto não exclui o contexto na qual a informação circula e também 

trabalha com a perspectiva da Informação Semântica (IS), que será visto mais adiante através 

dos ensinamentos de Moles (1969) e Coelho Netto (1973), a IS tem “um caráter nitidamente 

utilitário, mas, sobretudo lógico, aderindo ao ato e à significação” (MOLES, 1969, p. 191). 

Para Le Coadic (1996, p. 5), a informação é definida como “um conhecimento inscrito 

(gravado) sob a forma escrita (impressa ou numérica), oral ou audiovisual”.  Mato (2016) 

aponta para a demarcação do conceito de informação proposto por Le Coadic e “espera 

concentrar a atenção desta ciência em torno do compromisso paradigmático com a informação 

que pode ser compreendida e comunicada pelas mentes humanas, e pelos artefatos que estas 

mentes criam e empregam” (MATO, 2016, p. 13).  

 

A informação comporta um elemento de sentido. É um significado 
transmitido a um ser consciente por meio de uma mensagem inscrita em um 
suporte espacial-temporal: impresso, sinal elétrico, onda sonora, etc. Essa 
inscrição é feita graças a um sistema de signos (a linguagem), signo este que 
é um elemento da linguagem que associa um significante a um significado: 
signo alfabético, palavra, sinal de pontuação (LE COADIC, 1996, p. 5). 
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Um estudo que se baseia na relação de significado, Hayek e a teoria da informação: 

uma análise epistemológica visualiza os aspectos técnicos da teoria da informação, bem como 

entende seus conceitos sob duas frentes:  

 

Primeiro, a partir da sua origem enquanto conceito de engenharia; segundo, 
como tais conceitos vão sendo paulatinamente incorporados aos estudos 
sociais, de forma a acompanhar suas incursões nas ciências humanas, 
percurso necessário para o direcionamento às questões cognitivas - 
interpretação humana das coisas – e o distanciamento dos conceitos puros de 
engenharia (RIBEIRO, 2002, p. 27). 
 

Consequentemente, Ribeiro (2004) em artigo “Informação: um campo uno, profissões 

diversas?”, revela ser aceitável o verbete “informação” da Enciclopédia Einaudi tratado por 

Anthony Wilden (apud RIBEIRO, 2004, p. 1): “[...] o conceito de informação alarga-se hoje a 

dois sentidos recentemente surgidos e relativamente específicos”. Um sentido seria a 

informação de Shannon, “sentido estritamente técnico ou tecnológico” e o outro sentido seria 

“qualitativo antes de ser quantitativo”. Adiante Ribeiro (2004, p. 4) assegura: 

 

A fundamentação epistemológica e teórica da C. I., de que aqui fizemos uma 
abordagem sinóptica, terá de espelhar-se, necessariamente, em projectos de 
investigação, em modelos formativos e na actividade profissional, pois só 
assim se completa e fecha todo um corpus teórico-prático que consubstancia 
esta área científica em pleno desenvolvimento.   

 

Em 2007, Capurro e Hjorland afirmam a importância desse conceito no sentido de 

conhecimento comunicado na sociedade atual. Observa-se que os autores fazem uma 

referência ao termo utilizado naquele trecho “no sentido de” e ainda explicam que no caso 

adotado por eles: 

 

[...] o uso da palavra informação indica uma perspectiva específica, a partir 
da qual o conceito de comunicação do conhecimento tem sido definido. Esta 
perspectiva inclui características como novidade e relevância, ou seja, refere-
se ao processo de transformação do conhecimento e, particularmente, à 
seleção e interpretação dentro de um contexto específico (CAPURRO; 
HJORLAND, 2007). 

 

No entanto, diante de tantos estudos sobre o objeto informação e a sua multiplicidade 

de conceitos e definições para além dos mais diversos e variados usos, Logan (2012, p. 6) 

continua alertando para a falta de compreensão ainda existente sobre informação: 
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Informação não é um conceito simples e direto, mas uma noção muito 
escorregadia, usada de muitas maneiras diferentes e em contextos diferentes. 
Linguística e gramaticalmente, a palavra informação é um substantivo, mas, 
na realidade, descreve um processo e, portanto, é como um verbo. Uma 
reflexão sobre o conceito de informação dá origem a uma série de questões 
interessantes [...]. 

 

Para Logan (2012, p. 253-254) a informação não é um conceito matemático que pode 

ser descrito por uma fórmula matemática e tampouco é uma invariante, pois sua definição 

depende do contexto no qual está sendo usada. Sendo assim, Logan (2012) tece críticas à 

teoria da informação proposta por Shannon e Weaver (1975) justamente por este 

desconsiderar diversos aspectos da informação, justificando que autores do mesmo período 

orientavam o estudo e conceito do objeto “informação” para outros alcances como a 

representação, estruturalismo, cognição e a subjetividade, com este último item não sendo 

muito bem aceito no período de 1946 a 1953 por autores ortodoxos quando se reuniam para a 

Conferência Macy e criticado por Shannon quando utilizado por Mackay na sua definição de 

informação (LOGAN, 2012). 

Prosseguindo com as pretensões já alertadas, é importante observar, sempre, o tempo e 

o espaço do sujeito cognoscente que possui todo um repertório cultural, social e cognitivo e 

“se aproximando de conceitos mais cognitivos e sociais, [...], quase toda disciplina científica 

usa o conceito de informação dentro de seu próprio contexto e com relação a fenômenos 

específicos” (CAPURRO; HJORLAND, 2007).      

Para esta dissertação as perspectivas de informação de Abraham Moles (1969) serão 

aceitas, pois o autor concorda que o contexto interfere nos processos de interação do homem 

com o mundo, ou seja, se o sujeito percebe uma mensagem, essa mensagem é composta por 

informação e, a depender do tempo que esse sujeito esteja exposto à mensagem, Moles (1969) 

atesta que se deve levar em consideração não só os aspectos qualitativos, mas também os 

quantitativos da informação, além de trabalhar com a significação, o valor e a originalidade da 

mensagem, aspectos estes que serão abordados no decorrer do trabalho.  

Mesmo não modificando o estoque mental, mas reforçando-o e/ou renovando-o, a 

percepção da informação ou dos seus elementos pelo sujeito se torna imprescindível e 

pertencente a este trabalho, a fim de compreender e aceitar que: 

 
[...] o comportamento de dado indivíduo – com sua hereditariedade e sua 
história – se determina pelo meio ambiente, tomado no seu sentido mais 
geral. O indivíduo recebe mensagens dêsse meio por canais variados: 
mensagem visual, sonora, tátil, etc. O têrmo „canal‟ se aplica a todo suporte 
material que acompanha a mensagem de um transmissor A a um receptor B: 
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– através do espaço (mensagem visual ordinária, sonora, telegráfica, etc.); é 
a transmissão propriamente dita; 
– através do tempo (signos impressos, disco, fita magnética, fotografia, etc.); 
é o registro que conserva uma mensagem através da duração; 
– ou na maior parte dos casos, através do espaço e do tempo 
simultaneamente, pois nenhum canal espacial tem uma rapidez de 
propagação infinita e, por outro lado, os canais propriamente temporais 
(livro, disco, etc.) cuja função é subsistir através da duração, não são isentos 
de deslocamentos espaciais (MOLES, 1969, p. 19, grifo do autor). 

 
Neste caso, uma imagem se enquadra através do tempo e do espaço como sugere 

Moles, simultaneamente, pois veremos que o corpo serve de suporte e canal para registrar e 

consequentemente transmitir uma informação.   

Outra alternativa aceita para a compreensão da informação, de acordo com as diversas 

perspectivas e possibilidades do uso da informação, compartilhamos e acreditamos naquela 

que mais se aproximou do objetivo deste trabalho, a “Informação como um fenómeno 

humano e social, que deriva de um sujeito que conhece, pensa, se emociona e interage com o 

mundo sensível à sua volta e a comunidade de sujeitos que comunicam entre si” (SILVA, 

2006, p. 24). Complementam-se a esse entendimento, os elementos caracterizadores da 

informação sugeridos pelo mesmo autor, Armando Malheiro da Silva (2006, p. 25, grifo do autor): 

 

■ estruturação pela acção (humana e social) – o acto individual e/ou 
coletivo funda e modela estruturalmente a informação; 

■ integração dinâmica – o acto informacional está implicado ou resulta 
sempre tanto das condições e circunstâncias internas, como das externas 
do sujeito da acção; 

■ pregnância – enunciação (máxima ou mínima) do sentido activo, ou seja, 
da acção fundadora e modeladora da informação; 

■ quantificação – a codificação linguística, numérica figurativa é valorável 
ou mensurável quantitativamente; 

■ reprodutividade – a informação é reprodutível sem limites, 
possibilitando a subsequente retenção/memorização; e 

■ transmissibilidade – a (re)produção informacional é potencialmente 
transmissível ou comunicável.  

 

Em uma definição próxima a de Silva (2006), aceita-se também a compreensão sobre 

informação de Ribeiro (2012, p. 10-11, grifo do autor), principalmente por esta ressaltar 

aspectos da CI ausentes dos estudos das ciências documentais, vejamos: 

 
Como conjunto estruturado de representações mentais codificadas 
(símbolos significantes) socialmente contextualizadas e passíveis de 
serem registradas num qualquer suporte material (papel, filme, banda 
magnética, disco compacto, etc.) e, portanto, comunicadas de forma 
assíncrona e multi-direcionada, temos, desde logo, que passar a valorizar 
determinados aspectos que, até agora, numa lógica documentalista, têm sido 
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desprezados ou mesmo ignorados. Sendo a Informação um fenômeno 
humano cuja gênese ocorre no cérebro, em estreita relação com a ação do 
indivíduo socialmente contextualizada, o estudo deste fenômeno não pode 
deixar de nos remeter para abordagens cognitivistas e sociológicas numa 
clara interdisciplinaridade com a Ciência da Informação, perspectiva 
praticamente ausente das chamadas Ciências Documentais. 

 

De posse do “fluido precioso, continuamente produzido e renovado, a informação só 

interessa se circula, e, sobretudo, se circula livremente” (LE COADIC, 1996 p. 27), dessa 

forma, os conceitos de Silva (2006) e Ribeiro (2012) são pertinentes e aceitas em função dos 

aspectos cognitivos e sociais presentes em suas respectivas definições. 

Frente à multiplicidade acerca do uso e definição do objeto “informação”, Silva 

(2016), no XVII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (Enancib) em 

Salvador - Ba, expressou que a falta de consenso até hoje promove uma discussão 

epistemológica dentro da CI e que: 

 
Estamos perante uma ponta relevante do problema epistemológico que, aqui, 
se pretende deixar delineado. Com efeito, criou-se um grande equívoco a 
respeito da vocação interdisciplinar da CI, porque se assume que esta 
disciplina tem de auxiliar todas as disciplinas e saberes, dado o cariz 
transversal da informação (SILVA, 2016, p. 17). 
 

Silva (2016, p. 17) ainda complementa sobre a importância das inter, trans e 

multidisciplinaridade presentes na CI: 

 

É também importante ter presente que a multi, a inter e a 
transdisciplinaridade correspondem a dinâmicas próprias da construção e do 
desenvolvimento do trabalho científico. Imaginar cada ciência a explorar o 
seu respetivo segmento de realidade, sozinha, sem estabelecer contactos, 
nem relações com outras que se mostrem próximas ou com afinidades 
quanto ao método ou ao objeto, não é sequer possível num paradigma 
vincadamente positivista e especializado. As disciplinas, ao longo de sua 
trajetória própria, fazem contactos e trocas de informação entre si, o que 
configura naturalmente uma dinâmica multi ou pluridisciplinar, [...]. 

 

Assim, entende-se que “a Ciência da Informação (CI) se ocupa das diferentes 

necessidades de informação do indivíduo, não se restringindo a informação técnica e/ou 

científica” (SILVA JUNIOR, 2016, p. 7). Logo, para esta dissertação a informação é variável, 

circulante e não estática, apresentando-se em diversos suportes, encontrando-se por toda a 

parte e totalmente mutável de significado e de comportamento diante de um novo contexto ou 

de um sujeito que está a todo o momento envolto de informação e considera, mesmo sem 

perceber, cada informação recebida de acordo com a sua carga cultural, cognitiva e subjetiva.   
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2.1 LINGUAGEM 

 
A fim de que haja a interação humana, podemos transmitir informação codificada – e 

decodificada – para o nosso semelhante ou para o próprio sujeito através da linguagem. Essa 

transmissão pode ser dada de um modo verbalizado ou não. 

O sujeito faz uso da linguagem exclusivamente com o caráter de comunicar ou 

expressar algo a alguém ou ainda no intuito de preservar a mensagem contida em seu estoque 

mental para evitar esquecimento. O objetivo da linguagem para Archella (1999, p. 9) “é a 

comunicação da informação”. Nesse ponto, Gonçalves, Oliveira e Neves (2016, p. 111) 

acrescentam: 

O homem enquanto ser cognitivo que processa informações para elaborar 
conhecimentos faz uso de diversas linguagens para transmitir ideias e 
sentimentos, realizando assim o ato da comunicação. Podemos, então, 
apontar como embasamentos formais para a elaboração da linguagem 
recursos internos e externos e sua inter-relação, através de construtos de 
elementos culturais e cognitivos dos indivíduos, resultando em sistemas 
simbólicos de representação e de comunicação. 

 

A linguagem é um sistema de signos organizados que possibilita por intermédio da 

língua, pintura, gestos e outros, a posição do sujeito dentro de uma sociedade com ordens, 

hábitos e costumes já pré-estabelecidos. Para Peirce (2005, p. 46), um signo “[...] é aquilo 

que, sob certo aspecto ou modo, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, 

na mente dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido”.  Ou 

ainda, “[...] qualquer coisa que conduz alguma outra coisa a referir-se a um objeto ao qual ela 

mesma se refere, de modo idêntico, transformando-se o interpretante, por sua vez, em signo, e 

assim sucessivamente ad infinitum” (PEIRCE, 2005, p. 74, grifo do autor).  

Qualifica-se a linguagem como um sistema simbólico, ao instante que o sujeito ensina, 

aprende, apreende, dialoga, interage e registra suas intenções cognitivas. “Símbolos e regras 

de organização exercem, com efeito a mesma função: uns e outros contribuem para definir um 

repertório. Um símbolo é um modo de agrupamento constante dos elementos, conhecido a 

priori” (MOLES, 1969, p. 98, grifo do autor). 

Com vistas ao agrupamento constante de elementos é que o sujeito conhece e constrói 

novas conjecturas e passa a contemplar novos horizontes, de acordo com Rocha (2000, p. 40): 
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É, pois, através do conhecimento do mundo, adquirido, formal e 
informalmente, a partir de suas experiências e do convívio em sociedade, 
pelas trocas linguísticas e reconhecimento de símbolos, em um processo 
sistemático de formação intelectual e moral do indivíduo, que se processa a 
construção de sua dimensão enquanto cidadão. 

 

A linguagem, imbuída de signo, se renova de acordo ao contexto em que o sujeito está 

inserido e também com o repertório intelectual que ele possui com capacidade para modificar 

seu estoque mental e promover uma mudança social, desde a relação interacional com o outro 

ou até mesmo colaborando para o progresso econômico, político e tecnológico. Logan (2012, 

p. 80) define a linguagem como “[...] um método puramente humano e não instintivo de 

comunicar ideias, emoções e desejos, bem como um sistema de formulação, processamento, 

armazenamento, recuperação e organização da informação por meio de um sistema de 

símbolos produzidos voluntariamente”. 

A elaboração de um discurso, uma ideia ou um desenho tende a representar a 

associação lógica da informação acerca de um assunto específico. A representação é 

possibilitada através da linguagem, pois as variações informacionais de um fato são 

originárias de uma mesma fonte, entretanto, a modificação relacionada a tal fato é decorrente 

do “eu” de cada sujeito.  

Gonçalves, Oliveira e Neves (2016, p. 115) asseveram que “representar é algo inerente 

ao ser humano, considerando que a representação é a base do pensamento”.  Cada sujeito, de 

acordo com as suas capacidades cognitivas, recebem informação, interpretam e ressignificam 

em função da sua carga cultural e reapresentam os fatos e aprendizados para o outro com o 

intuito de informar e produzir novos conhecimentos. 

Ciente de que, ao se comunicar com o próximo, o sujeito se utiliza da oralidade de 

uma língua para expressar ou não os seus intentos e que, desde os tempos mais remotos, 

houve sempre uma preocupação em registrar mensagens, a escrita é, “[...] em sua essência – 

desde as mais elementares garatujas até os mais bem elaborados desenhos das cavernas –, tão 

antiga quanto o homem. Manifestação de linguagem semiótica, a escrita não nasceu do 

homem, mas fez nascer o homem” (RAMOS, 2001, p. 55).  

Ramos (2001, p. 56, grifo do autor) complementa que “a escrita, entendida como 

„código-genético‟ do homo-sapiens, reverte a inexorabilidade da morte biológica em 

imortalidade étnica. Os espaços demarcados nos ritmos dos tempos vão pouco a pouco 

delimitando as fronteiras espaciais e étnicas”.   

O uso da escrita torna-se assim um dispositivo para recorrer ao passado por meio do 

que foi registrado com vistas a elucidar a cultura dos povos, a história da nações e ainda servir 
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de fonte documental para as mais diversas e atuais ações humanas, pois, como afirma Certeau, 

(1998) a escrita é o progresso, e assim, o autor questiona e responde o que seria escrever, 

“designo por escritura a atividade concreta que consiste, sobre um espaço próprio, a página, 

em construir um texto que tem poder sobre a exterioridade da qual foi previamente isolado” 

(CERTEAU, 1998, p. 225). Entende-se por exterioridade o sujeito ou até mesmo a sociedade 

como um todo, que foi ou é atingido potencialmente pelo que foi escrito.   

Ribeiro (2005, p. 2) faz uma breve reflexão da escrita envolvendo a relação da 

memória:  

A invenção da escrita veio permitir registar num suporte exterior à mente e à 
voz humanas a informação que o Homem produzia desde que começou a 
existir e a comunicar. Este registo ocorre, pode-se dizer, de forma 
espontânea, apenas porque a informação tem um uso recorrente e a 
memorização em suporte exterior ao ser humano, seu produtor, constitui 
uma garantia mais eficaz da sua perdurabilidade e potência um uso repetido 
e dilatado no tempo. 

 

Passemos para o entendimento de que os signos previamente organizados são 

registrados e que o registro é a ação de apor uma informação em um suporte qualquer para 

manter o registro daquilo que se considera importante. Logo, o registro de uma fotografia, um 

livro, um cd ou um vídeo foi o formato escolhido de transferir para o suporte o que foi 

pensado. Assim, o sujeito se importou de registrar o que estava mentalizado a fim de evitar o 

esquecimento, Ramos (2001, p. 56) complementa: 

 

É, assim, com o aparecimento da escrita que documentamos as primeiras 
manifestações do espaço e do tempo cultural. Compreender uma cultura 
significa seguir e respeitar sua escrita, sua rede de signos, cujo suportes são 
suas próprias construções: sua arquitetura, seus monumentos, seus utensílios, 
seus adornos, suas vestes, seu corpo. 

 

Entende-se então que a linguagem é estabelecida por um modo verbal e não verbal, 

podendo afirmar que ela é onipresente, pois, enquanto sociedade, estamos rodeados o tempo 

todo por informação advinda de imagem e percebida através da nossa visão. 

 

2.1.1 Imagem 
 

Iniciaremos com a afirmação de Moles (1969, p. 95): “tal é a mensagem (visual, por 

exemplo) mais difícil de se transmitir [...] aquela que faz o mais amplo uso das capacidades de 

nosso canal ocular”. A dificuldade está relacionada à quantidade de informação a ser 

transmitida em uma mensagem e conforme explicação do próprio Moles (1969, p. 95): 
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a) reduz seus símbolos aos próprios elementos perceptíveis pelo receptor 
(adaptação ao canal). Se, por exemplo, este é um ser humano e se a 
mensagem afeta o canal visual, essa mensagem será uma trama de elementos 
cujas áreas, sob o ângulo visual normal, são vizinhas das dos elementos 
espaciais separaveis [...];  
b) não apresenta nenhuma ordem previsível a priori pelo receptor, [...]. 

 

A imagem como um meio de comunicação entre os sujeitos e portadora de elementos 

informacionais, “se define como um objeto produzido pela mão do homem, em um 

determinado dispositivo, e sempre para transmitir a seu espectador, sob forma simbolizada, 

um discurso sobre o mundo real” (AUMONT, 2009, p. 260). 

A imagem quando construída visa representar para externar simbolicamente aquilo 

que desperta o desejo e se encontra no interior do sujeito, ou mais uma alternativa de 

representar a exterioridade observada e presente na sociedade. Assim, a imagem, por vezes, é 

uma trama de relações codificadas a serem reveladas e sempre com repetidas ou novas 

abordagens. Absorve-se que: 

 

As imagens fazem do mundo um relato inesgotável, ao mesmo tempo 
sempre idêntico e sempre renovado elas introduzem o inteligível ou o olhar 
lá onde reina a incoerência ou o invisível. A ampliação que elas operam no 
fluxo do real, ou nos entrelaçamentos das coisas, frequentemente deforma 
seu conteúdo, mas elas oferecem essas realidades de outra maneira 
inapreensíveis em sua espessura e em sua complexidade, uma imagem que 
permite começar a compreendê-las, a aproximar-se mais delas (LE 
BRETON, 2016, p. 242). 

 

Aumont (2009, p. 230) também assinala para a imagem que tende a representar um 

acontecimento, ou seja, para fornecer informação sobre um determinado acontecimento, é 

necessário que “a informação seja representada de maneira inteiramente convencional, 

codificada”, para tanto: 

 
Se a imagem contém sentido, este tem de ser „lido‟ por seu destinatário, por 
seu espectador: é todo o problema da interpretação da imagem. Todos 
sabem, por experiência direta, que as imagens, visíveis de modo 
aparentemente imediato e inato, nem por isso são compreendidas com 
facilidade, sobretudo se foram produzidas em um contexto afastado do nosso 
(no espaço ou no tempo, as imagens do passado costumam exigir mais 
interpretação) (AUMONT, 2009, p. 250). 

 

A informação representada por uma imagem pode ser uma redução ou ampliação de 

um fato. No entanto, a informação representada em uma imagem mesmo condizente com a 

realidade pode gerar outras inquietações que não estejam relacionadas à interpretação do 
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conteúdo, mas sobre a intencionalidade que possa estar ou não por trás da informação 

transmitida devido à polissemia existente em uma imagem.  

A imagem é polissêmica independente da intenção representada nela, o sujeito com 

seu arcabouço sociocultural é capaz de produzir diversos significados diante desta mesma 

imagem. Para tanto, Archela (1999, p. 5) aponta para o que mostra a teoria da informação: 

 

Quando a quantidade de informação fornecida por unidade de superfície 
perceptiva não é muito grande a imagem é percebida num instante, como 
uma totalidade, num rápido lance de olho sobre os detalhes subjacentes. Se, 
pelo contrário, a mensagem visual é muito densa, muito complexa, a visão é 
levada a explorar a imagem, isto é, a fixar um certo número de pontos, 
memorizá-los, até ser capaz de efetuar a integração necessária. 

 

Recorrendo-se a diversos elementos para a construção de uma imagem – o ambiente, 

os traços geométricos, as cores, a luz, o espaço, a textos, ao vestuário, dentre variadas 

possibilidades –, constata-se que a compreensão de uma informação visual requer uma 

atenção maior para o todo e as partes que a compõem, já que não é uma construção desconexa 

e desprovida de conteúdo. Para chegar a um resultado idêntico, a comunicação é a mesma: um 

sistema lógico de raciocínio. Ainda assim Oliveira (2006, p. 51) trabalha com analogias “para 

clarear um pouco essa composição intricada que é a imagem”: 

 

Uma das comparações propõe pensar na imagem como um texto verbal, na 
qual os elementos constitutivos seriam as palavras e os procedimentos 
relacionais corresponderiam à sintaxe, ou seja, ao modo de organizar as 
palavras entre si. Mas é preciso cuidado, pois existem distinções para além 
do aspecto visual de ambos os textos. Uma delas é que nem a escrita nem a 
leitura da imagem são lineares; a outra é que cada elemento não „concorda‟ 
com apenas um outro elemento, como já foi demonstrado; ao contrario, ele 
geralmente está articulado com diversos elementos, como que formando uma 
teia. E a terceira, bem, é um papo para outro capítulo. Trata-se da 
„obediência às regras gramaticais‟ que já há muito não funcionam quanto às 
imagens (OLIVEIRA, 2006, p. 51). 

 

Logo, a transmissão e a interpretação de uma imagem envolvem diversos fatores 

relacionados diretamente na construção da mesma, como fonte, cores, formas geométricas, 

espaço e para quem percebe, além dos fatores já citados, há a questão do olhar e do tempo. 

Isso porque “a imagem visual aceita uma quantidade de informações, e vários níveis de leitura 

através do agrupamento de elementos” (ARCHELA, 1999, p. 6).  

Assumpção e Lopez (2013, p. 3), a partir de um estudo, nos trazem que a realização 

das interpretações da imagem “se dão pelo uso da linguagem, falada e escrita (uso de 
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signos)”.  É compreendido então que a leitura de uma imagem é também um processo de 

decodificação, principalmente quando se é esperado a interação social. Para o entendimento 

de uma imagem é preciso internalizar que: 

  

Mensagens visuais costumam ser estudadas em termos de forma e conteúdo. 
Nesse caso, podem-se considerar três níveis: morfologia (a forma da 
fotografia), sintaxe (a organização visual dos elementos) e semântica (o 
significado da imagem). Assim, enquanto os níveis morfológico e sintático 
aproximam-se mais da forma, o nível semântico aparece mais relacionado ao 
conteúdo da mensagem em si, iremos abordar quais os sentidos que podem 
ser analisados na fotografia e seus desdobramentos (ARANA, 2013, p. 2). 

 

Mais uma vez, recorremos a Gonçalves, Oliveira e Neves (2016, p. 114) para 

compreender que a construção do imaginário e, por consequência, de uma imagem sofre 

influência do ser exterior: 

 
O ser humano além de refletir sobre si mesmo enquanto ser vivente em um 
mundo complexo, ainda representa em sua mente o mundo externo com toda 
a sua complexidade a partir do seu ponto de vista sobre aquilo que acontece 
ao seu redor. Isto vai ser responsável por todas as suas ações, sentimentos e 
emoções, desde seu nascimento até o momento de sua morte.  

 

A imagem é por si um conjunto de informação elaborada e organizada para retratar de 

modo sensível a forma que o sujeito sente e enxerga o seu mundo exterior em conformidade 

ou conflito com o seu mundo interior. 

Dessa forma, os acontecimentos percebidos e representados cognitivamente por cada 

sujeito são codificados em uma imagem a fim de transmitir uma mensagem provida de 

sentido e realismo que contém informação semântica (IS) e informação estética (IE). 

Consequentemente, a decodificação de tal imagem, também será processada por outro sujeito, 

possuidor dos mesmos e também de outros ou novos elementos.  

 

 

2.2 INFORMAÇÃO SEMÂNTICA E INFORMAÇÃO ESTÉTICA 

 
Uma imagem pode conter tanto IS como a IE ou ainda a união das duas informações. 

A IS é de uma lógica universal, estruturada, enunciável, traduzível numa língua estrangeira, 

que, na concepção behaviorista, serve para preparar ações (MOLES, 1969, p. 192). 

Entretanto, é preciso considerar que toda informação é informação semântica em função, 

justamente, do seu significado. Observa-se Coelho Netto (1973, p. 10) em função da IS: 
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Pertencendo ao nível da razão, a informação semântica seria uma 
estruturação de símbolos previamente codificados, manipulados com certa 
lógica, do domínio de um grupo relativamente amplo de indivíduos (uma 
matriz sociocultural) e que levaria de um para o outro desses sujeitos (fonte-
receptor) uma certa mensagem de caráter nitidamente utilitário, isto é, uma 
mensagem útil para o receptor, que lhe serve como instrumento para algo 
bem definido. 

 

Logan (2012, p. 38) observa a IS como estrutural e considera: 

 
A informação estrutural está preocupada com o efeito e o impacto da 
informação na mente do receptor e, portanto, é reflexiva. A informação 
estrutural tem uma relação com a pragmática, bem como com a semântica, 
na qual tenta preencher a lacuna explicativa entre o significado literal de 
uma frase e o significado pretendido pelo falante ou escritor. 

 

Antes de apresentar a definição de IE, é valido saber que “a palavra estética é derivada 

do idioma grego; vem da palavra „aisthetikós‟, que por sua vez deriva de „aisthanasthai‟, e 

quer dizer perceber, sentir” (OLIVEIRA, 2006 p. 29). É importante se ater que a estética é 

sempre pensada em relação ao belo, no entanto, o belo deve ser normatizado pelo gosto de 

cada sujeito e não por uma imposição social de quem detém o poder. Prontamente, a IE é: 

 
Intraduzível, se refere em lugar de um repertório universal, ao repertório dos 
conhecimentos comuns ao transmissor e receptor e fica teoricamente 
intraduzível numa outra „língua‟ ou sistemas de símbolos lógicos, pois essa 
outra língua não existe. Pode-se reaproximá-la do conceito de informação 
pessoal (MOLES, 1969, p. 192). 

 

Para Moles (1969, p. 193) a IE “não possui, portanto, em nenhum grau, caráter 

utilitário”, já que não leva o sujeito a tomar uma atitude, Coelho Netto (1973, p. 10) é 

contrário a essa afirmação, pois “a informação estética, pertencendo ao nível da percepção 

sensível, se colocaria num plano absolutamente oposto ao da informação semântica (nível da 

razão)”, no entanto, o autor ressalta que mesmo havendo essa oposição, o conhecimento 

adquirido pelo sentido e o conhecimento adquirido pela razão se complementam um ao outro. 

A afirmação de Moles (1969) para a IE sem caráter utilitário também não é aceita 

nesta dissertação, visto que os indivíduos se tornam sujeitos por serem interpelados pela 

sociedade e suas estruturas ideológicas, logo, aqueles que são inspirados por uma música, um 

poema, uma obra de arte, são ou não movidos para a consecução de suas ações?  
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 Considerando sempre que toda a nossa percepção internaliza um fato apreendido e o 

compreende por meio do repertório já possuído, permitindo-nos ampliar o repertório de saber 

e conhecimento para além do conhecido: 

 

Com efeito, mensagens de conteúdo puramente semântico e puramente 
estético não são senão limites, pólos dialéticos. Toda mensagem real 
comporta sempre, intimamente misturadas, certa proporção de uma e de 
outra. Se a informação semântica, que se dirige a aspectos universais da 
estrutura mental do indivíduo, é bastante fácil de se medir e se determinar 
objetivamente, o que a torna melhor conhecida, ao contrário, a informação 
estética é aleatória, específica ao receptor, porquanto varia segundo seu 
repertório de conhecimentos, de símbolos e de estruturações a priori, sendo 
muito mal conhecida e difícil de se medir. Admitiremos, todavia, e é a 
hipótese mais simples e a mais válida, que ela obedece às mesmas leis gerais 
que regem toda informação e que ela se mede da mesma maneira, mutatis 

mutandis, com unidades apropriadas (MOLES, 1969, p. 196). 
 

Mutatis mutandis, em tradução livre “mudando o que tem de ser mudado”, é a 

infinidade e possibilidade de se incorporar e interiorizar a informação que renova o sujeito e 

faz o mundo girar, por isso Bateson (1987) exclamava que um bit de informação é uma 

diferença que faz a diferença. 

Diante das considerações apresentadas, segue abaixo critérios sugeridos por Coelho 

Netto (1973, p. 13-14), também apontado por Moles, para distinguir a informação semântica 

da estética: 

 

LOGICIDADE: 

Informação semântica: “Sem lógica não há informação semântica”. A existência da 

lógica em uma informação é que o permite o entendimento e compreensão de uma mensagem 

e a eficácia da comunicação. 

Exemplo:  

“Siga em frente” 

“1+1=2” 

Informação estética: “Não tem, necessariamente, que recorrer aos postulados da 

lógica universal; ela pode ou não fazê-lo, e a ausência de lógica não impede sua existência 

nem degrada seu valor” (COELHO NETTO, 1973, p. 13).  

Exemplo: Tema surrealista.  
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Figura 1: A persistência da memória, Salvador Dalí (1931) 

Fonte: Blog do Sanderlei Silveira, disponível em: <http://sanderlei.com.br/PT/Ensino-
Fundamental/Arte-10>. Acesso em: 12 nov. 2016. 

  

A interpretação da figura acima permite diversas interpretações acerca do tempo, pois 

é presente na imagem 3 relógios em uma paisagem desértica, entretanto, mesmo a logicidade 

não sendo transparente, para o artista da obra ou para quem compreende de acordo com o seu 

próprio repertório intelectual, todos os elementos reunidos comportam sentido lógico para 

interpretação da pintura de Salvador Dalí. 

 

CIRCULAÇÃO: 

Informação semântica: 

“Uma mensagem semântica comum pode e deve ser entendida, em princípio, por todos 

os membros de uma mesma matriz sociocultural.” 

Exemplo: 

“Siga em frente”, entendido por quem fala português; 
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“π (Pi) = 3,14”, além de π ser uma letra grega, é uma informação compreendida por 

matemáticos, ou seja, uma informação de circulação restrita.  

 

Informação estética:  

“Não necessita, para ser caracterizada, de um amplo circuito de receptores, podendo 

mesmo restringir-se a uma comunicação interpessoal, e continua a existir como tal mesmo 

que haja apenas uma fonte e ninguém apto a recebê-la, a entendê-la” (COELHO NETTO, 

1973, p. 13). 

Exemplo: 

Uma tela de arte não exposta ao público. 

 

TRADUZÍVEL: 

Informação semântica:  

“É perfeitamente traduzível de um sistema de símbolos para outro, de uma linguagem 

para outra, de um canal para outro.” 

Exemplo: 

“Siga em frente” = Go ahead (inglês) / Allez (Francês) / Vorangehen (alemão) 

Informação estética:  

“Não existe possibilidade de tradução, já que ela mantém de forma rígida a 

especificidade de seu sistema de símbolos, de seu código, de seu canal.” 

Exemplo: Tema surrealista. 
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Figura 2: O ouro do firmamento, Joan Miró (1967) 

Fonte: Blog Pinturas do AUwe, disponível em: <http://www.pinturasdoauwe.com.br/2013/02/obras-
de-joan-miro.html>. Acesso em: 12 nov. 2016. 

 

Em relação à tradução da IS, Coelho Netto (1973, p. 14, grifo do autor) postula que 

“[...] existirá uma eventual possibilidade de recriação da informação original, mas já esta 

recriação implica na mutilação, na transformação da informação, que só existe integralmente 

sob a forma que lhe atribuiu a fonte e em nenhuma outra mais”.  

É válido ressaltar que mesmo o vetor cultural traduzindo as imagens ou dizeres da 

informação estética, a integridade da informação original não é mantida, o próprio Coelho 

Netto (1973, p. 14) alerta para “uma tela só transmitirá sua informação particular enquanto 

permanecer ela mesma, isto é, enquanto tela, enquanto aquela tela”, logo, qualquer outra 

tentativa de tradução é uma recriação de uma obra original. Traduzir o O ouro do firmamento 

de Joan Miró, figura 2, implica em encontrar a mesma tela com a mesma gramatura, as 

mesmas cores e tonalidades e principalmente o mesmo traçado. Assim, uma canção 

interpretada por diversos cantores mantém a apenas a originalidade da composição, mas não 

da interpretação vocal e instrumental.  
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ESGOTAMENTO: 

Informação semântica: 

Obter a mesma informação por mais de uma vez se torna “redundante, previsível, 

esperado”. 

Exemplo: Diálogo entre A e B sobre a localização da loja X. 

A: Onde fica a loja X?  

B: Fica no 2º andar. 

Se, em um segundo momento, A procura se informar com B novamente sobre a loja X 

e obtém a mesma resposta, confirma-se que houve um esgotamento de informação. 

Entretanto, esse esgotamento poderia ser prolongado se B oferecesse novas alternativas como: 

ao lado da loja Y, em frente a loja Z, dentre outras opções.  

 

Informação estética: 

“A mensagem estética de uma obra não se esgota facilmente, e pode mesmo nunca se 

esgotar. [...]” (COELHO NETTO, 1973, p. 14). 

Exemplo: A leitura e releituras de um livro como Alice no País das Maravilhas; o 

ouvir de uma canção ou ainda a contemplação de uma tela como: 

 

Figura 3: Summertime: Number 9A, Jackson Pollock (1948) 

Fonte: Cloud Pointing, disponível em: 
<http://www.cloudpointing.fr/exemples/pollock/zimages/summertime-9a_g.jpg>. Acesso em: 12 nov. 

2016. 
 

Outros aspectos são considerados em relação à informação é a originalidade e a 

banalidade, independente da informação ser semântica ou estética. Tomemos e vejamos uma 

passagem de Moles como exemplo e breve entendimento: 
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Assim, uma mesma página impressa possui um repertório diferente e uma 
informação diferente, para um selvagem ou uma criança, que leem as 
manchas luminosas aparentes na superfície, em um desenho caprichoso; para 
uma um corretor de imprensa ou um estrangeiro não dominando a língua, 
que leem as letras; para um leitor comum, que lê as palavras; para um 
paginador, que lê os blocos de caracteres. Cada um tem seu repertório, cada 
um aí encontra sua redundância e sua originalidade próprias, funções de seus 
conhecimentos, de seus hábitos mentais, de sua educação. Praticamente, 
quando falamos da informação de um texto escrito ou impresso, nós nos 
referimos implicitamente à retirada por um „leitor‟ médio, que lê as palavras 
e as reúne em função de conhecimentos globais supostamente possuídos pelo 
grupo social de indivíduos, tendo aproximadamente a mesma cultura 
estatística (MOLES, 1969, p. 185). 

 

Adiante, o autor (MOLES, 1969, p. 186) discorre sobre outra possibilidade 

envolvendo o mesmo receptor, o leitor, da citação acima: 

 

Que aconteceria então se esse receptor, em consequência de sua cultura, de 
seus conhecimentos anteriores ou por um outro motivo, possuísse um 
conhecimento cada vez mais aprofundado, cada vez mais extenso sobre a 
mensagem que lhe é transmitida, sobre seus modos de estruturação, sobre 
seus símbolos e sua frequência, etc.? 

 

De tal forma, é esclarecedor e válida as inferências, inspirações e influências 

apresentadas do sujeito na sociedade frente a situações de informação. Percebe-se que a 

subjetividade está presente de um modo exterior e interior na criação ou na recepção da 

informação e isso tem relação com aspectos originais e redundantes. De acordo com Oliveira 

(2006, p. 56), “quanto mais original é a imagem, mais ela consegue um modo de se sustentar 

(ao mesmo tempo, cumprindo suas funções e quebrando as normas estéticas vigentes)”. 

A originalidade está relacionada ao desconhecimento, enquanto a redundância ao 

conhecimento, se o sujeito possui conhecimento sobre algo, “a informação é nula, a 

redundância é de 100%, a mensagem é sem interesse, banal [...]” (MOLES, 1969, p. 186). 

Assertivamente, Moles (1969, p. 188) afirma: “haverá sempre algo a tirar, uma informação 

residual a buscar”.  

Envolto na originalidade e banalidade – redundância – da informação, Moles aponta 

para a mensagem que traz a IS e a IE quando percebidas através de uma música, um quadro, 

uma escultura, um jornal decorrente do objeto e objetivo de cada uma delas. Dessa forma, “o 

ponto de vista semântico é uma pergunta feita ao mundo exterior relativamente ao seu estado, 

à sua evolução material e devendo preparar decisões, decisões de atos presentes ou futuros, 

decisões de atitudes” (MOLES, 1969, p. 188). Dessa forma, é imprescindível a compreensão 

da IS e IE em uma imagem e os aspectos que diferem entre elas. 
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2.3 O CORPO COMO DOCUMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

A informação para ser visualizada através de uma imagem faz-se necessário o apoio 

de uma superfície física, ou seja, um suporte. O suporte é qualquer material que sirva para o 

homem registrar e transmitir suas reflexões, sejam elas codificadas ou decodificadas. Da 

união da informação registrada em um suporte, tem-se o documento. Silva (2006, p. 63, grifo 

nosso) complementa: 

 

A essência do documento está, pois, naquilo que o faz ser como é, ou seja, 
no conteúdo, na informação. E se levarmos analiticamente até às últimas 
consequências a tónica da intenção comunicativa temos de concluir que o 
documento é a cristalização através de registo tecnológico (fixar a escrita 

na pedra, no papiro, no pergaminho, no papel ou fixar texto e imagens num 

suporte digital) da dinâmica comunicacional e, portanto, pode-se e deve-se 
inserir o binómio Documento-Informação no interior de outro mais 
abrangente – o binómio Informação-Comunicação. 

 

Conforme citação acima, temos que o suporte é uma superfície palpável e que o 

documento é a fixação da escrita. Logo, fixar um registro na pele é fazer uso do suporte pele 

que o corpo oferece, pois o “trabalho sobre o corpo traz automaticamente consequências sobre 

o mundo” (RAMOS, 2001, p. 57). Dessa forma, se Cunha e Cavalcanti (2008) no verbete 2.5 

diz que o documento é “qualquer meio (suporte) onde se encontre registrada a evidencia de 

uma realização intelectual”, afirmamos que o corpo é o próprio documento.  

O corpo é o objeto vivo que nos permite ir além e ao além dele mesmo. Considerado 

como sagrado, o corpo foi e ainda é utilizado para diversas finalidades, de rituais e cultos 

sagrados ao estudo das práticas médicas. O corpo é para os artistas a inspiração perfeita para 

ser reproduzida em suas telas. O corpo é o que nos move, através dele nós pensamos, agimos 

e interagimos com outros corpos e também nos fazemos presentes na sociedade. Sendo assim: 

 

O corpo é uma escultura viva. É o chassis da pele. É armadura biocultural 
que forma e deforma os tecidos da pele. O corpo tece o espaço e o tempo da 
pele. No espaço do corpo a pele torna-se perceptível. Sensibiliza-se, 
culturaliza-se. Torna-se erótica, melindrosa, mimosa, dolorosa. No tempo do 
corpo a pele subscreve-se – tensiona e murcha. Torna-se viçosa, fogosa, 
rugosa, escabrosa. Uma pele sem corpo é um vir daquilo que já foi 
(RAMOS, 2001, p. 92-93). 
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Para a atualidade, Le Breton (2016, p. 15) reflete: “as representações do corpo e os 

saberes que as alcançam são tributários de um estado social, de uma visão de mundo e no 

interior desta última, de uma definição da pessoa. O corpo é uma construção simbólica, não 

uma realidade em si”, isso porque: 

 

Não há direito que não se escreva sobre corpos. Ele domina o corpo. A 
própria ideia de um indivíduo isolado do grupo se instaurou com a 
necessidade, sentida pela justiça penal, de corpos que devem ser marcados 
por um castigo e, pelo direito matrimonial, de corpos que se devem marcar 
com um preço nas transações entre coletividades. Do nascimento ao luto, o 
direito se “apodera” dos corpos para fazê-los seu texto. Mediante toda sorte 
de iniciação (ritual, escolar, etc.), ele os transforma em tábuas da lei, em 
quadros vivos das regras e dos costumes, em atores do teatro organizado por 
uma ordem social (CERTEAU, 1998, p. 231). 

 

Em sua obra, Microfísica do poder, Michel Foucault, ao discorrer sobre “Nietzsche, a 

genealogia, e a história”, aborda a questão da proveniência. Herkunft, o autor, assinala que a 

proveniência ultrapassa a questão do pertencimento a um grupo – raça ou tipo social –, pois “a 

proveniência permite também reencontrar sob o aspecto único de um caráter ou de um 

conceito a proliferação dos acontecimentos através dos quais (graças aos quais, contra os 

quais) eles se formaram” (FOUCAULT, 2005, p. 20). Enfim, a proveniência diz respeito ao 

corpo, porque: 

Ela se inscreve no sistema nervoso, no humor, no aparelho digestivo. Má 
alimentação, má respiração, corpo débil e vergado daqueles cujos ancestrais 
cometeram erros; que os pais tomem os efeitos por causas, acreditem na 
realidade do além, ou coloquem o valor eterno, é o corpo das crianças que 
sofrerá com isto. A covardia, a hipocrisia, simples rebentos do erro; não no 
sentido socrático, não porque seja preciso se engajar para ser malvado, nem 
também porque alguém se desviou da verdade originária, mas porque o 
corpo traz consigo, em sua vida e em sua morte, em sua força em sua 
fraqueza, a sanção de todo erro e de toda verdade como ele traz consigo 
também e inversamente sua origem – proveniência. [...] O corpo – e tudo o 
que diz respeito ao corpo, a alimentação, o clima, o solo – é o lugar da 
Herkunft: sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados 
do mesmo modo que dele nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros 
nele também eles se atam e de repente se exprimem, mas nele também eles 
se desatam, entram em luta, se apagam uns aos outros e continuam seu 
insuperável conflito (FOUCAULT, 2005, p. 22). 

  

Considera-se o corpo uma construção histórica dos acontecimentos passados e 

consequentemente, a modelação do futuro. Por isso, é importante compreender o corpo além 

dos aspectos biológicos e físicos, “[...] ele é formado por uma série de regimes que o 

constroem; ele é destroçado por ritmos de trabalho, repouso e festa; ele é intoxicado por 
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venenos – alimentos ou valores, hábitos alimentares e leis morais simultaneamente; ele cria 

resistências” (FOUCAULT, 2005, p. 27).  

Em conformidade, Ramos (2001, p. 93) ressalta que “mais do que suporte das 

transmissões genéticas de nossa etnia, o corpo é uma constante construção cultural, sujeito às 

leis e fantasias da cultura em que se vive”.  

O corpo revela e guarda segredos e surpreende a cada geração. Le Breton (2016, p. 18) 

indica que “cada ator „bricola‟ a representação que faz de seu próprio corpo, de maneira 

individual, autônoma, mesmo se retira, para tanto, no ar do tempo, o saber vulgarizado das 

mídias, ou a casualidade de suas leituras e de seus encontros pessoais”. O corpo é, 

principalmente para os mais jovens, uma forma de transgredir as barreiras sociais.  

 

O corpo é nosso diário de vida, nossa memória, nosso livro cultural. Recebe 
as cicatrizes da nossa viagem pela vida e pela morte. Nele escrevemos ou 
são escritas as identidades de nossa cultura ou das culturas que nos 
dominam. Das inscrições estéticas às injúrias, modificando ou mutilando o 
nosso corpo, nos tornamos parte de uma cultura. Comungamos com os 
membros de nosso grupo e nos comunicamos com as gerações posteriores. 
Os brincos, argolas no pescoço e lábios, circuncisão, mumificação, 
afinamento de cintura, prolongamento da cabeça, plásticas estéticas, 
tatuagens, ou mais modernamente os body-builders, são algumas das opções 
que as culturas dispõem para registrar no corpo o imaginário que os une no 
tempo e no espaço (RAMOS, 2001, p. 98, grifo do autor). 

 

Marcado por ações de cunho pessoal e social é através do corpo que nos damos o 

direito de atuar, carregamos sobre a nossa pele as vestimentas para cobrir o que alguns 

consideram como vergonha, a pele é tocada por colares e brincos, sente a maciez das roupas, é 

a pele que demonstra o avanço da idade e o aparecimento de possíveis doenças dérmicas, e 

nos fornece a sensação de frio ou de calor, por fim, é sobre a pele que o sujeito se permite 

marcar com uma imagem algo que é para ser sempre lembrado por ele e/ou por outro. 

“O ato de furar o corpo, produzindo marcas e desenhos, acompanha a história da 

humanidade desde seus primórdios, adequando-se a diferentes culturas, com usos e costumes 

específicos” (COSTA, 2010, p. 314), para Pires (2005, p. 106): “pensar nas marcas corporais 

como uma forma de o indivíduo conectar-se ao universo, parece-nos lógico e pertinente que 

estas sejam feitas exatamente no órgão que delimita esses dois espaços: a pele”.   

 
O fato de possuir um adorno aplicado sob a pele faz com que a região onde 
todos somos semelhantes deixe de o ser. O indivíduo passa a se diferenciar 
não por algo que ele colocou sobre a pele, mas sim por algo que passa a 
fazer parte de seu corpo, por algo que desfigura sua forma natural (PIRES, 
2005, p. 107). 
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Diante de possibilidades múltiplas para o corpo, afirma-se que ele é singular e plural e 

individual e coletivo. As intervenções corporais, mesmo individualizadas, chegam aos olhos 

do outro, permitindo ao sujeito se apresentar de um modo convencional ou não. Para Pires 

(2005, p. 135), “o que antes era pessoal e acontecia de modo privado torna-se público. O 

corpo torna-se o elemento principal de uma linguagem, da qual os processos biológicos, os 

gestos e as marcas adquiridas constituem a gramática”. 

O que move o sujeito a registrar sobre a pele as suas impressões de mundo é o modo 

pessoal, muitas das vezes, em que ele percebe e sente todas as expressões emitidas pela 

sociedade. São percepções políticas, religiosas, culturais, que o faz ser sujeito e ainda permite 

que ele interaja com o meio em que se encontra, observando que: “a imagem do corpo é a 

representação que o sujeito se faz de seu corpo; a maneira pela qual ele aparece mais ou 

menos conscientemente a partir de um contexto social e cultural particularizado por sua 

história pessoal” (LE BRETON, 2016, p. 179). 

Por outros sentidos, Ramos (2001, p. 92) aborda sobre: 

 

O gravar, assim, guarda o desejo de preservar sob forma descrita uma 
memória. A tatuagem é uma gravação irrevogável, eterna. [...] não pode ser 
apagada, sempre restarão cicatrizes. O tatuador rompe os tecidos da pele e 
introduz a tinta na epiderme, camada mais profunda da pele, ou seja, dentro 
do corpo. Com efeito, com a tatuagem a memória habita em nós. O corpo é 
um suporte vivo, comprometido com as transformações biológicas e 
principalmente com as imposições culturais. 

 

Mesmo marcando o seu corpo com uma imagem que lhe agrade, e tendo por finalidade 

ser permanente enquanto houver vida, o sujeito pode vir a se arrepender por diversos motivos. 

As marcas ali deixadas, porém, jamais serão esquecidas, seja por ele seja por quem percebeu, 

pois as cicatrizes de uma remoção ou a cobertura – substituição – de uma imagem estarão no 

corpo do sujeito para ocultar um registro que, em determinado momento, o excitou em fazê-lo 

e fosse eterno enquanto existisse. 

 

 

2.4 PERCEPÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 
A percepção está intrinsecamente ligada a todo e qualquer sujeito que possui todos ou 

alguns dos cinco sentidos humanos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Neste 

trabalho, interessa-nos trabalhar com a percepção visual, aquela que faz uso dos olhos para 

perceber/receber o que está ao nosso redor.  
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Para Aumont (2009, p. 73), “não há imagem sem percepção de imagem” e: 
 
É bom lembrar também que, em princípio, a percepção das imagens, 
contanto que se consiga separá-la de sua interpretação (o que nem sempre é 
fácil), é um processo próprio à espécie humana, apenas mais aprimorado por 
certas sociedades. A parte do olho é a mesma para todos, e não pode ser 
subestimada. 

 

É certo que, se um sujeito reage a uma informação, possuindo ou não um 

conhecimento prévio do que foi visto, é despertado ao conteúdo ou parte do conteúdo 

percebido e cabe a ele ignorar ou aceitar o que foi visto. O ignorar ou aceitar varia de sujeito 

para sujeito e, de acordo com os interesses pessoais de cada um, cada sujeito tem sua 

trajetória sociocultural marcada por emoções e sensações.  

Mais uma vez, usaremos Abraham Moles (1969) para compreender a percepção da 

informação visual. Para tanto, o autor nos orienta a considerar a informação como quantidade, 

exemplificando que um livro contém mais informação que um artigo de jornal e o importante 

é separar os conceitos entre informação, significação e valor.  

Outro aspecto sugerido e interessante apresentado pelo autor, e já verificado, é a 

originalidade. Quanto mais original e imprevisível a informação, maior será a atenção dada a 

ela, sendo relacionado aí a questão de valor. 

 
Ora, se uma mensagem é o que serve para modificar o comportamento do 
receptor, o valor de uma mensagem é tanto maior quanto mais capaz for de 
fazer mais modificações a esse comportamento, isto é, não precisa ser mais 
longa e sim mais nova, porquanto o que já é conhecido está integrado pelo 
receptor e pertence a seu sistema interior.  
A medida da quantidade de informação se encontra então reduzida à medida 
de imprevisibilidade, isto é, a uma questão de teoria das probabilidades: o 
que é pouco provável é imprevisível, o que é certo é previsível, nos limites 
naturalmente em que o receptor faz uso dos seus conhecimentos para 
determinar sua conduta [...] (MOLES, 1969, p. 36).  

 

Adiante, um sujeito, ao perceber determinada imagem e seu significado, terá um 

comportamento adequado ou pré-definido em função do que foi percebido, entretanto, se esse 

mesmo sujeito se defronta com uma imagem que contenha o mesmo significado que 

anteriormente ele identificou, porém uma imagem mais elaborada, contendo mais elementos 

informacionais, ele será surpreendido, o que faz Moles (1969, p. 41) sugerir “que a medida da 

informação deve ser baseada na originalidade e não na significação” e “portanto que a 

informação ou a originalidade é função da improbabilidade da mensagem recebida”. Interfere 

que: 
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Para uma mensagem visual, por exemplo, são consequentemente os limiares 
diferenciais do olho que vão intervir nessa discriminação e vão determinar a 
extensão do repertório de símbolos. Um „símbolo‟ da mensagem visual é 
todo elemento definido pelo conjunto dos limiares diferenciais relativos a 
cada um dos parâmetros, a cada uma das dimensões que o caracterizam. 
Assim, para o olho, serão os respectivos limiares diferenciais de posição 
(angular e radial), de intensidade luminosa, de tempo e de cor, e o repertório 
dos símbolos da mensagem visual aparece como extremamente extenso 
(MOLES, 1969, p. 61). 

 

Entretanto, Moles (1969, p. 62) reafirma que o receptor considerado não é o olho 

isolado, mas: 

O indivíduo contendo um cérebro atrás do órgão dos sentidos, sistema que 
não é suscetível de fazer uso senão de repertórios infinitamente mais 
restritos. Sabemos, por exemplo, que, se somos capazes de discernir duas 
estrelas afastadas, é porque fixamos nossa atenção em dois pontos definidos, 
negligenciando o resto. Em compensação, quando lemos uma página de 
texto, não prestamos atenção aos pequenos defeitos do papel sobre o qual o 
texto é impresso, embora em pleno centro do nosso campo visual e mesmo 
temos apenas uma percepção difusa e latente do estilo dos caracteres 
tipográficos empregados. 

 

O tempo de exposição à mensagem também é relacionado ao sujeito que percebe a 

informação através de uma imagem, pois há diversos motivos para que este não observe a 

totalidade de uma imagem. Às vezes, há o interesse, mas não há o tempo suficiente para a 

compreensão da mensagem e a internalização da informação transmitida por uma imagem. 

A não percepção completa de uma imagem pode gerar interpretações múltiplas e 

negativas para com o sujeito que porta e emite uma imagem corporal. Ressalta-se que o 

sujeito-emissor e o sujeito-receptor podem passar a ter um comportamento diferenciado a 

partir de como o olhar direcionado lhe atinja. 

Moles (1969, p. 93) ainda afirma a impossibilidade de um indivíduo receber uma 

quantidade ilimitada de informação, pois: 

 

De tal suposição, construiríamos imediatamente numerosos paradoxos: o 
indivíduo seria então onisciente, pois não haveria limite à informação que 
poderia absorver do mundo exterior, a não ser o próprio limite da 
informação que este é capaz de fornecer; perceberia instantaneamente todo o 
conjunto de um mapa geográfico nos seus mínimos detalhes, assim como nas 
suas grandes linhas; aprenderia uma página de enciclopédia num único 
olhar, etc. 

 

Temos assim que a percepção da informação é altamente relacionável com o repertório 

social e cultural do sujeito e dependente do interesse que esse possua em se apropriar mais do 
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que foi visto para uma maior aquisição do conhecimento da mensagem transmitida e 

consequentemente ser impactado pela informação percebida, o que promove novas 

observações e noções de mundo perante o sujeito-emissor e a sociedade em que se encontra. 

 
A informação percebida pelos sentidos é, portanto, também conotativa; ela 
informa à sua maneira sobre a intimidade real ou suposta do sujeito que as 
emite. A vida cotidiana é assim revestida pelas qualificações que nós 
atribuímos às pessoas pelas quais nós cruzamos. Um halo emocional 
atravessa todas as trocas e apoia-se nas entonações de voz, na qualidade da 
presença, nas maneiras de ser, nas encenações da aparência, etc. As trocas de 
olhares são as mais significativas, e isso tanto mais porque a visão é o 
sentido privilegiado da Modernidade (LE BRETON, 2016, p. 123). 

 

O sujeito que percebe acaba por determinar o nível ou grau de percepção de uma 

imagem. É através da percepção da informação que se constrói novas informações e assim se 

faz articulações diversas. Barreto (2014) demonstra algo a mais da percepção quando disserta 

sobre a linguagem e o registro da escrita quando estabelece a diferença entre a linguagem 

estruturadora e a grafia volátil e mutável no dialogo dos enunciados: 

 

A escrita em cada um de seus formatos é uma tecnologia que se espelha, mas 
não se subordina ao código de lenta mudança. Para as estruturas em fluxo 
existe um contínuo colóquio de enunciados entre geradores e receptores. Os 
envolvidos possuem afinidade em seus intentos o „differend‟ de uma língua 
em construção. Os jogos de informação acontecem com estruturas que não 
carecem de visibilidade, pois existem não pela presença básica, mas por uma 
visibilidade potencial de estar ali. Pois, um registro de significado é formado 
pelas inscrições que uma linguagem fixou em um determinado e suporte; 
uma agregação que compõe o todo significante. A percepção neste sentido 
envolve emoção e sensação que pode vir de um discurso oral, uma peça 
musical, uma imagem um corpo em movimento ou qualquer representação 
artística. 

 

A percepção está além do visual, o nosso corpo reage ao que vemos com vibrações, 

emoções e sentimentos. Assim, o nosso ver aflora internamente todo um processo de sentidos 

para melhor apreensão ou repulsa de uma informação que naturalmente, com ou sem intenção, 

provoca o sujeito. 

 

 

2.5 INFORMAÇÃO SOCIAL 

 
De posse do conceito de informação, sua aplicabilidade, suas mutações e suas 

articulações entre si e na sociedade, sabe-se que o sujeito encontra-se cercado de informação e 
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a mesma é percebida através dos sentidos humanos, transformando o interior do sujeito de 

acordo com os interesses e/ou com os impactos percebidos e recebidos informacionalmente. 

Erving Goffman, sociólogo canadense, trabalhou com o objeto informação a partir das 

relações humanas. O que promove ou não o olhar para e sobre o outro? O que deriva desse 

olhar? O que o outro pode dizer a um sujeito a partir de si mesmo. É com esses 

questionamentos que partimos, inicialmente, para uma breve definição do que seria 

Informação Social (ISo): “a informação que o indivíduo transmite diretamente de si” 

(GOFFMAN, 2013, p. 8).  

Por isso, Le Breton (2016, p. 40) diz que “o homem, bem em carne (no sentido 

simbólico), é um campo de força em poder de ação sobre o mundo, e sempre a ponto de ser 

influenciado por ele”. E “[...] antes de ser o membro de uma comunidade, o corpo se torna a 

fronteira precisa que marca a diferença de um homem em relação a outro” (LE BRETON, 

2016, p. 55), isso porque “o homem está efetivamente no mundo, suas condutas não são 

somente um reflexo de sua posição simbólica na trama das classes ou dos grupos sociais” (LE 

BRETON, 2016, p. 112). 

Entretanto, é preciso entender como foi constituída essa informação transmitida de si 

mesmo, Goffman (2013, p. 11) relata que: 

 
A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de 
atributos considerados como comuns e naturais para os membros de cada 
uma dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecem as categorias de 
pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas. As rotinas de 
relação social em ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento 
„com outras pessoas‟ previstas sem atenção ou reflexão particular. Então, 
quando um estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos permitem 
prever a sua categoria e os seus atributos, a sua „identidade social‟ – para 
usar um termo melhor do que „status social‟, já que nele se incluem atributos 
como „honestidade‟ da mesma forma que atributos estruturais, como 
„ocupação‟. 

 
Desse modo, com o tempo novas categorias podem surgir e outras serem excluídas. O 

aparecimento de novos atributos será avaliado para serem categorizados como normais ou 

não. Ao manter uma relação social em ambientes estabelecidos sem atenção ou reflexão 

particular, compreende-se que não há um desenvolvimento de comunicação entre sujeitos, ou 

seja, não há uma interpretação ou uma ação cognitiva, uma vez que o relacionamento já é 

categorizado como normal. 

O atributo percebido em um sujeito pode levar a diversos comportamentos e 

pensamentos sobre o que foi visto, no nosso caso uma imagem registrada no corpo, logo, um 

signo. Para Goffman (2013, p. 15), “utilizamos termos específicos de estigma como aleijado, 
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bastardo, retardado, em nosso discurso diário com fonte de metáfora e representação, de 

maneira característica, sem pensar no seu significado geral”. Assim, se em oposição aos 

termos citados pelo autor, usarmos “perfeito”, “legítimo” e “eficaz”, automaticamente 

sentimos que são termos aceitáveis e que não estigmatizam, pois o próprio Goffman (2013, p. 

13) faz uso do termo “estigma” para atributos julgados profundamente depreciativos.  

As categorias sociais são baseadas em atributos físicos e estruturais e também depende 

do modo que o sujeito de cada grupo percebe o outro. Portanto, o comportamento, a raça, a 

cor da pele, uma deficiência, uma posição social e/ou profissional são parâmetros para a 

categorização de um indivíduo.  

Ao classificarmos um sujeito em acordo com uma categoria a qual ele faça parte, a 

depender da classificação dada, podemos estar depreciando-o, sendo considerado para 

questões de estudo o tempo e o espaço daquele sujeito, ou seja, o momento e a justificativa 

em que ocorre tal categorização. Conforme os pressupostos de Goffman, (2013, p. 32): 

 
O termo „categoria‟ é perfeitamente abstrato e pode ser aplicado a qualquer 
agregado, [...]. Grande parte daqueles que se incluem em determinada 
categoria [...] podem-se referir à totalidade dos membros pelo termo „grupo‟ 
ou um equivalente, como „nós‟ ou „nossa gente‟. Da mesma forma, os que 
estão fora da categoria podem designar os que estão dentro dela em termos 
grupais. Em tais casos, entretanto, é muito comum que o conjunto total de 
membros não constitua parte de um único grupo em sentido estrito, já que 
não tem capacidade para ação coletiva nem um padrão estável e totalizador 
de interação mútua. [...]. E observa-se também que quando ocorre que um 
membro da categoria entra em contato com outro, ambos podem dispor-se a 
modificar o seu trato mútuo, devido à crença de que pertencem ao mesmo 
„grupo‟. Além disso, fazendo parte da categoria um indivíduo pode ter uma 
probabilidade cada vez maior de entrar em contato com qualquer outro 
membro e, mesmo, de entrar em relação com ele, como resultado. Uma 
categoria, então, pode funcionar no sentido de favorecer entre seus membros 
as relações e formação de grupo mas sem que seu conjunto total de membros 
constitua um grupo [...].  

 

Por conseguinte, a ISo proposta por Goffman tem determinadas propriedades que 

levam um sujeito a ter ou não determinado comportamento diante de uma informação 

corporal. Essa informação poderá reforçar ou enfraquecer o que o registro apresentado no 

corpo quer sugerir sobre o sujeito. À vista disso, Goffman (2013, p. 52) garante: 

 
É uma informação sobre um indivíduo, sobre suas características mais ou 
menos permanentes, em oposição a estados de espírito, sentimentos ou 
intenções que ele poderia ter num certo momento. Essa informação, assim 
como o signo que a transmite, é reflexiva e corporificada, ou seja, é 
transmitida pela própria pessoa a quem se refere, através da expressão 
corporal na presença imediata daqueles que a recebem. Aqui, chamarei de 
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„social‟ à informação que possui todas essas propriedades. Alguns signos 
que transmitem informação social podem ser acessíveis de forma freqüente e 
regular, e buscados e recebidos habitualmente; esses signos podem ser 
chamados de „símbolos‟.  

 

É a informação percebida pelo sujeito através de um signo emitido ou produzido por 

outro sujeito que nos permite a conjecturar e inferir conceitos acerca do significado do signo e 

do ser social. Por que uma imagem registrada no corpo de um sujeito ou no nosso próprio 

corpo nos atinge? Quais elementos sociais nos chamam atenção a ponto de desenvolvermos 

registros em nós mesmos. Porque a ISo possibilita múltiplas abordagens? 

Todas essas inquietações demonstram a força propulsora que a informação faz sobre 

nós. A informação inquieta o sujeito, com a intenção do próprio sujeito se autoquestionar e 

criar ou quebrar barreiras diante de si mesmo e dos outros. Pires (2005, p. 61) esclarece que o 

alto apelo visual em que a sociedade se encontra: 

 

Estimula o comportamento de que as diferenças precisam ser vistas, e não 
apenas sentidas e intuídas. A marca é escolhida e determinada segundo o 
gosto estético pessoal, a ligação emocional que certa imagem exerce sobre o 
indivíduo, e o controle que este tem sobre o corpo. A marca aqui, 
independentemente da técnica com que foi executada, funciona como um 
sinal de inclusão. 

 

São as diferenças que devem ser ignoradas. O movimento da informação nos permite a 

entender a construção das relações sociais como uma trama e ao mesmo tempo nos permite a 

diminuir a distância do que cogitamos ser errado ou imperfeito por não estar de acordo com 

os nossos quereres e pontos de vistas. O estranho será sempre estranho até mantermos o 

primeiro contato, quando quebramos todas (ou quase todas) ideias e convicções a respeito de 

uma ISo que se apresente em nós ou nos outros. Por isso: 

 

Há uma ideia popular de que embora contatos impessoais entre estranhos 
estejam particularmente sujeitos a respostas estereotípicas, na medida em 
que as pessoas relacionam-se mais intimamente essa aproximação categórica 
cede, pouco a pouco, à simpatia, a compreensão e à avaliação realística de 
qualidades pessoais (GOFFMAN, 2013, p. 61). 

 

Torna-se preponderante o relacionamento entre sujeitos a fim de dirimir julgamentos 

por estereótipos, Goffman (2013, p. 98) explica que quanto maior for o convívio entre as 

pessoas, maior será o grau de intimidade e informações a serem reveladas. Ou seja, quanto 
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maior o conhecimento sobre uma pessoa ou uma informação registrada na pele de um sujeito, 

provavelmente a ignorância, o julgamento e o preconceito será menor em função. 

Com isso, afirmamos que a informação nos faz ser. Isentando-nos das marcas naturais, 

nascidas com o próprio sujeito e que informa sobre algo, sabemos que o sujeito do mundo 

moderno e dotado de saber também tem condições de criar o seu eu e as suas próprias marcas.  

Cabe ressaltar que o sujeito é uma construção social e imbuído de identidade própria e 

adquirida, entretanto, não cabe neste trabalho explorar ou discorrer sobre o tema devido à 

complexidade e abrangência do assunto, mas convêm algumas abordagens: 

 

A identidade na pré-modernidade estava ligada à compreensão do mundo 
fundamentada na tradição cultural, na religião ou na superstição em geral. 
Desta forma, conhecer era ser capaz de lidar com técnicas primitivas da 
reprodução do viver. A ordem social era sedimentada na valorização da 
cultura local e oral (LOPES, 2006, p. 109). 

 

Se aproximando de um contexto mais tecnológico e que representa a vivência atual 

Castells (apud ROCHA, 2000, p. 41) sustenta que: 

 

[...] a nossa sociedade se desenvolveu a partir da oposição bipolar do „Net‟ 
(o coletivo) e do „Self‟ (o indivíduo, o sujeito). O „Net‟ possibilita novas 
estruturas organizacionais baseadas no uso sutil da mídia de comunicação 
em rede; o „Self‟ simboliza atividades mediante as quais o indivíduo tenta 
reafirmar sua identidade sob condições de mudança estrutural e de 
instabilidade. Nesse sentido, o processo de autoconstrução da identidade é 
uma força dinâmica na formação da sociedade. 

 

A partir dessas breves circunstâncias com relação à identidade que Bauman (2005, p. 

26, grifo do autor) reitera: “A ideia de ‗identidade‘ nasceu da crise do pertencimento e do 

esforço que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o „deve‟ e o „é‟ e erguer a 

realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela ideia – recriar a realidade à semelhança da ideia”. 

Ou seja, a sociedade estabelecendo padrões para serem seguidos e aceitos por todos 

em momentos eventuais ou constantes nos permite também criar moldes para nos 

apresentarmos, porém são as nossas criações, que, se fugirem dos padrões aceitáveis, podem 

ou não gerar mal estar e visões dúbias e deturpadas.  

Os moldes variam entre a postura, as roupas, os gestos, a fala etc., e tudo aquilo que 

não seja considerado próprio ou de acordo por qualquer pessoa em qualquer situação. O 

sujeito avalia como certo e errado o mundo e seus referentes e baseado em suas convicções e 
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crenças coloca o outro como parâmetro de si e da sociedade para construir informação de todo 

e qualquer tipo para si e para o outro.  

“É claro que o indivíduo constrói a imagem que tem de si próprio a partir do mesmo 

material do qual as outras pessoas já construíram a sua identificação pessoal e social, mas ele 

tem uma considerável liberdade em relação àquilo que elabora” (GOFFMAN, 2013, p. 117). 

Com as sábias palavras citadas internalizamos que o sujeito possui a liberdade em ser quem 

ele quer, isto é, o sujeito se declara para o mundo a partir de uma perspectiva envolvida de 

informação em que ele mesmo se enxerga, ou quer se enxergar, contudo, é preciso saber que a 

todo o momento impera o tempo e o espaço. 
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3  SOBRE A PELE – A TATUAGEM 

 

No decorrer do capítulo precedente, foi discorrido sobre a informação e suas 

apresentações dentro do contexto social. Passível de modificar os estoques mentais e alterar o 

comportamento humano, a informação afeta diretamente o modo de o sujeito perceber o 

mundo e seus referentes.  

A informação manifestada por meio de uma imagem tendo como suporte o corpo do 

sujeito será, a partir de agora, denominada tatuagem, recorda-se que a informação emitida a 

partir do próprio sujeito é caracterizada como uma ISo, logo, uma tatuagem é uma informação 

social.  

Em relação a sua terminologia, Lise e colaboradores (2010, p. 632) afirmam que “o 

termo tatuagem deriva do taitiano „tau‟ ou „tatau‟, que significa „ferida, desenho batido‟. 

Trata-se de uma onomatopeia relacionada ao som produzido pelo instrumento utilizado para 

bater no tronco oco”. Ramos (2001, p. 85), define a tatuagem como: 

 

Uma forma de tocar, bater, comunicar – mediatizada por instrumentos 
pontiagudos – agulhas ou similares, ossos, varas ou tapas – que tem servido 
a muitos e diferentes rituais. Ainda que o procedimento seja semelhante – 
introdução intradérmica de substância corante por meio de agulhas ou 
similares –, o propósito e a recepção variam de acordo com as culturas que a 
praticaram e a praticam. Em nossa contemporaneidade, registramos o retorno 
dessa prática tanto como exclusão étnica sociocultural, como nos campos 
nazistas, quanto como agregação ou individualização, ornamentação. 

 

Ana Costa (2014) trabalha e define a tatuagem como borda. Apontando ser uma 

necessidade de o sujeito obter novas bordas corporais a fim, também, de ser observado, 

ressaltando que o sujeito já nasce com bordas próprias: 

 
Tatuagem, piercing, escarificação, são formas de fazer bordas. 
Denominamos de borda toda a relação que situa as fronteiras corporais. De 
alguma maneira pareceria que, ao longo da história do homem, fosse sempre 
necessária a reconstituição, o recorte insistente, das bordas do corpo. Esse 
recorte tem a ver com a erotização e sua necessidade de suporte no Outro. As 
bordas são o que constituem a nossa relação com o ambiente, com o outro, e 
com a realidade. De bordas se compõe o nosso olhar – são as bordas que 
fazem com que possamos ver. Ou seja, ter essa imagem que nos vem de fora 
e que registramos como sendo nossa. Apesar de já nascermos com essas 
bordas e com a capacidade de que elas funcionem, sua atividade não se dá de 
forma natural. Por não funcionarem de forma natural. Por não funcionarem 
de forma natural, elas precisam ser recortadas. Essa necessidade não diz 
respeito a um mau funcionamento, senão que responde a nossa condição de 
desnaturação, de determinações heterogêneas – simbólicas/imaginárias/reais 
(COSTA, 2014, p. 27). 
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Rodriguez e Carreteiro (2014, p. 751), analisam a definição de tatuagem como a marca 

ou representação das lembranças vividas eternizadas na pele: 

 
A tatuagem, marca feita a „agulha e tinta‟, se prende à carne viva, a desenha, 
modifica e redesenha, registrando e reatualizando sentimentos e situações 
importantes para aqueles que se fazem tatuar. Representam lembranças, 
homenagens, eventos importantes, mudanças de etapa na vida. São datas, 
símbolos, retratos, com função explicitamente memorial e identitária. Frente 
às rápidas mudanças com que cada um se depara todos os dias na vida, a 
tatuagem parece funcionar como algo regular que permanece, como um 
depósito de memórias ou características próprias que se desejam manter, dar 
corpo, tornar „real‟.  

 

Peres (2015, p. 6), ao definir a tatuagem acaba por elencar as suas propriedades:  

 
Ao mesmo tempo que é extremamente pessoal é social; além de irreversível 
(ainda que hoje em dia não mais) é efêmera; marginal e central quando 
relaciona as margens da sociedade com seus centros de poder; identifica ao 
mesmo tempo que diferencia; é capaz de incorporar sentidos desde a 
institucionalização à subversão; e pode ser considerada uma simples 
comunicação cotidiana, à uma prática especializada. Ao final, sempre quer 
dizer alguma coisa. E se torna uma espécie de evocação, uma comunicação 
que depende do simbolismo e extravasa sua intencionalidade quando é 
compartilhada. 

 

Ferreira (2010, p. 235, grifo do autor) aborda sobre o instante de estar sendo tatuado e 

as perspectivas geradas no sujeito como: 

 
Um acto que induz uma metamorfose de risco, na medida em que projecta 
uma dimensão sensória e estética inédita na existência, expectativada mas 
não totalmente controlada, sobretudo quando o processo começa a 
radicalizar-se e a estender-se na epiderme. Remete para uma acção que abre 
ao sujeito possibilidades de ruptura com o ordinário, com o banal, com a 
estabilidade da relação corporal que mantém consigo próprio e com o 
mundo, possibilidades essas presumidas mas nunca totalmente ponderadas. 

 

Os pesquisadores Lise e colaboradores (2010) veem a tatuagem como “fenômeno 

atávico e difuso” possibilitando estudos por diversas áreas do saber, como medicina – 

dermatologia e psiquiatria –, direito, antropologia e psicologia. E concordam que seu uso está 

relacionado, em alguns períodos históricos, a “grupos específicos como prisioneiros e 

pacientes psiquiátricos a manteve associada a um caráter de estigma ao longo da sua história” 

(LISE et al., 2010, p. 631).  
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A tatuagem está presente na sociedade desde as mais primitivas tribos e diversas 

justificativas de uso. Hoje, é possível perceber uma aceitação positiva e social partindo de 

uma transição depreciativa e marcada por um uso marginal. 

Caroni e Grossman (2012, p. 1064) discorrem sobre as pessoas tatuadas no século 

XIX, na Europa e na América, como uma atração circense, pois “homens e mulheres com 

corpos inteiramente cobertos de desenhos se apresentavam ao lado de animais malformados, 

anões, gigantes; ou seja, todo tipo de criatura considerada fora dos padrões”. 

Para Rodriguez e Carreteiro (2014, p. 748), “as práticas de marcas corporais e, em 

especial, a tatuagem, saíram do registro de marginalidade para permear a cultura dominante 

como forma de expressão corporal”.   

Peres (2015) nos explica de um modo cronológico e objetivo que, no século XX, as 

tatuagens eram usadas por prostitutas, criminosos, prisioneiros e marinheiros, tornando-se 

popular com os soldados da Segunda Guerra Mundial, e que: 

 
Nos 60 e 70 os movimentos juvenis (roqueiros, punks, heavis) recorreram às 
tatuagens como forma de identificação e de transgressão”. E, finalmente, a 
partir dos anos 90 começaram a ser vistas como um fenômeno cultural e uma 
opção pessoal de embelezamento do corpo, além de um fazer artístico 
(PERES, 2015, p. 4). 

 

 A mesma autora, Peres (2015, p. 5), ainda nos explica que no Brasil: 

 
A história da tatuagem se relaciona intimamente à marginalidade e às classes 
sociais mais baixas. Primeiro os índios desenhavam seus corpos de forma 
efêmera, depois vieram os colonizadores e marinheiros tatuados, mais tarde, 
os africanos escravizados foram escarificados e marcados, e então os presos, 
carroceiros, carregadores, engraxates, jornaleiros, trapicheiros, sapateiros 
aderiram à prática. Nos anos 60 e 70 as manifestações estudantis pela 
liberalização e autonomia, e a moda da tatuagem de henna, foi fazendo com 
que o tatuar virasse notícia nacional. Os filhos da cultura pop e da 
contracultura apareceram tatuados.  

 

É consenso entre os autores Rodriguez e Carreteiro (2014) e Peres (2015) que a 

tatuagem, desde o seu surgimento, passou a ser mais presente na sociedade, adquirindo novos 

significados e simbologias. Logo, eles mesmos observam a consolidação da tatuagem na 

sociedade.  

Rodriguez e Carreteiro (2014, p. 749) concordam que a tatuagem abandona a 

concepção de estigma para ser: “apreciada como forma de expressão, arte e adereço corporal. 

Não se trata de uma concepção substituir a outra, elas na verdade coexistem. O que de fato 

acontece é o privilégio de uma em relação à outra em diferentes momentos”. 
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Para Peres (2015, p. 4), as novas concordâncias da tatuagem estão relacionadas ao seu 

desenvolvimento na sociedade, “sua evolução histórica é uma montanha russa de rechaços e 

aceitações, sendo considerado desde um símbolo de má categoria até um emblema de status, 

um simples ornamento até um símbolo de exotismo e rebeldia”. 

Depreende-se então que são os contextos que promovem a articulação da tatuagem. O 

tempo, o espaço e as pessoas são essenciais para um movimento ou transformação, por vezes 

transitórios, de conceitos e preconceitos acerca dos acontecimentos e comportamentos dos 

sujeitos envolvidos em determinado local. 

No momento em que a exibição do corpo prevalece na sociedade contemporânea, 

percebe-se uma maior adesão de pessoas à arte de se tatuar. O que implica, provavelmente, 

em uma redução do preconceito em relação à tatuagem e/ou uma aceitação maior ao seu uso. 

Entretanto, o respeito para com pessoas que possuem tatuagem não significa, 

necessariamente, aceitar registrar uma tatuagem em sua própria pele.  

Os motivos para não se tatuar são diversos, desde a educação familiar, como crença 

religiosa, convenções sociais, convicções políticas, a incerteza do que registrar, um provável 

arrependimento futuro, uma falta de adequação da mensagem ao contexto em que o sujeito se 

encontre, até mesmo associações errôneas a respeito do sujeito, dentre outros. 

Independente de ser observado como um ato de rebeldia, ou não, muitos relacionam o 

uso da tatuagem a um comportamento adolescente. Vejamos o que Ferreira (2010, p. 235) tem 

a dizer sobre isso:  

Com a intenção de se demarcar dessa imagem institucionalizada, alguns 
jovens vêm a marcar extensivamente o seu corpo, demarcando assim a sua 
presença no mundo, produzindo condições de visibilização da sua existência 
pessoal através da violação dos valores de discrição, respeitabilidade e 
integridade que informam os padrões dominantes da «naturalidade» corporal 
da nossa época. Essa forma estilística, para os jovens que a ela aderem, 
corresponde assim a uma expressão iconográfica a ser exibida e apreciada 
em determinados contextos, dotada de uma lógica ostentatória e 
performativa que solicita o olhar do outro. 

 

Também é considerada a preocupação com o envelhecimento, pois, ao decorrer dos 

anos, o corpo sofre transformações, muitas vezes encaradas de modo negativo, logo, a pele 

pode ressecar como enrugar ou tornar-se flácida, ou ainda sofrer diversas patologias dérmicas. 

Há também a tendência em engordar ou emagrecer ocasionando a distorção do aspecto visual 

da tatuagem. 

Negros e judeus (Figuras 4 e 5, respectivamente) eram marcados em suas respectivas 

histórias para serem identificados como as escórias da sociedade, ou seja, marcava-se para 
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excluir socialmente as pessoas tidas como desprezíveis. Os negros, quando escravizados eram 

escarificados, ou seja, eram tatuados a partir da cicatriz que formava na pele. Já os judeus 

eram marcados com métodos dolorosos para serem identificados através de números.   

 

Figura 4: Negro escravizado com rosto escarificado 

Fonte: As fotos mais antigas de negros no Brasil, Jornal de todos os Brasis, 2013, disponível em: 
<http://jornalggn.com.br/sites/default/files/videos/emvideo-vimeo-23061608>. Acesso em: 12 nov. 

2016. 
 
 

Figura 5: Denise Holstein, sobrevivente do holocausto 

Fonte: History Channel, disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/440508407275582803/>. Acesso 
em: 12 nov. 2016. 
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Atualmente, a prática da escarificação foi aperfeiçoada, e também é considerada como 

arte, embora continue aparentando ser um procedimento doloroso, conforme demonstração da 

figura 6. Oliveira (2007, p. 79) indica que esta variação da tatuagem é muito usada entre 

povos de pele escura e que a escarificação é uma: 

 

[...] técnica de criação de grafismos corporais produzidos por processos de 
corte da pele e retardamento das cicatrizações. O resultado é a produção de 
desenhos e padrões em alto relevo por todo o corpo, formando uma espécie 
de tatuagem formada por cicatrizes. Inúmeras culturas africanas se utilizam 
dessas técnicas em rituais de passagem da infância para a idade adulta ou 
matrimônio. 

 

Figura 6: Processo de escarificação 

Fonte: Blog Mundo das tatuagens, disponível em: 
<https://mundodastatuagens.com.br/blog/2015/05/escarificacao-tattoo-ou-masoquismo/>. Acesso em: 

12 nov. 2016. 
 
No entanto, estando mais presente na sociedade, hoje, o uso da tatuagem serve para 

alertar e identificar pessoas que possuem algum problema de saúde seja o tipo de doença que 

possui ou alergias a determinados tipos de remédios. 
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Figura 7: Tatuagem alertando alergias 

Fonte: Tatuagem do bem, UOL Notícas, 2017.6 
 

Em 2011, uma britânica de 81 anos, Jay Tomkins, tatuou a seguinte informação em 

sua pele: “Do not resuscitate”.7 A intenção da idosa com essa mensagem é que, em caso de 

desmaio ou um agravamento maior de sua saúde, não prolonguem a sua vida, sem mais vigor 

para aproveitar seus passatempos preferidos, como tocar piano e cuidar do jardim, Tomkins 

afirma, em reportagem de 2011: “A tatuagem é imediata... não há desculpas para não saber o 

que eu pensava.”.  

 
Figura 8: Jay Tomkins, “Do not resuscitate” 

Fonte: Mulher tatua no peito aviso para que não a ressuscitem, UOL Notícias, 2011.8  

                                                           
6 SOUZA, B. Tatuagem dos bem: tatuadoras fazem alertas no corpo para casos de emergência. UOL Notícias, 

São Paulo, 19 jan. 2017. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2017/01/19/voce-faria-uma-tatuagem-para-alertar-sobre-seus-problemas-medicos.htm>. 
Acesso em: 22 jul. 2017. 

7 “Não ressuscitar”, tradução nossa. 
8
 MULHER tatua no peito aviso para que não a ressuscitem. UOL Notícias, s. l., 7 set. 2011. Disponível em: 
<https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2011/09/07/mulher-tatua-no-peito-aviso-para-
que-nao-a-ressuscitem.htm>. Acesso em: 4 nov. 2016. 
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Entretanto, reacendendo as discussões sobre a prática da eutanásia, um alerta recente e 

curioso através da tatuagem, e muito bem aceito nas comunidades religiosas, foi o caso de 

uma senhora canadense de 81 anos, Christine Nagel, que tatuou na pele a seguinte mensagem: 

“Don‟t euthanize me”.9 A intenção da mensagem não foi expor fé e crença através de dizeres 

ou imagens bíblicas ou cristãs, mas “para garantir que ninguém coloque fim à sua vida antes 

do tempo” (IDOSA..., 2016). 

 
Figura 9: Christine Nagel, “Don‟t euthanize me” 

Fonte: Idosa, cristã tatua mensagem contra eutanásia no ombro, Gospel +, 2016.10  
 

Em 2012, a Polícia Militar da Bahia, através da Secretaria de Segurança Pública do 

Estado da Bahia, elaborou a Cartilha de Orientação Policial Tatuagens: desvendando 

segredos. O trabalho baseado na população carcerária teve como objetivo relacionar os 

significados das tatuagens nos detentos e assim “demonstrar que certas tatuagens encontradas 

em alguns indivíduos podem indicar fortes indícios de envolvimento com a prática de 

crimes”, logo “não discriminar pessoas que possuam tatuagens” (SILVA, 2012, p. 8). 

                                                           
9 “Não me aplique eutanásia”, tradução nossa. 
10

 IDOSA, cristã tatua mensagem contra a eutanásia no ombro. Gospel +, s. l., 12 out. 2016. Disponível em: 
<https://noticias.gospelmais.com.br/crista-tatua-contra-eutanasia-vou-viver-deus-quiser-86146.html>. Acesso 
em: 22 jul. 2017. 
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Na cadeia, as tatuagens não são utilizadas como mero objetivo de adornar o 
corpo, mas sim feitas para identificar o tipo de crime praticado pelo detento. 
Na maioria das vezes as tatuagens servem como demonstração de poder, 
status, estão atrelados a hierarquias e acontecimentos pessoais, significados e 
códigos que só faziam sentido para quem estava inserido no seu contexto, 
direta ou indiretamente (SILVA, 2012, p. 7). 

 

Mais recentemente, tem-se visto em sites de grande circulação nacional novos usos 

para a prática da tatuagem, como a reconstrução das mamas – auréolas e mamilos. Com o 

auxílio de agulhas e tintas – com tonalidades próximas ao tom da pele –, faz-se o desenho e a 

pigmentação para a reconstrução mamária, o que tem elevado a autoestima de mulheres que 

perderam a mama em função de uma mastectomia.   

 

Um estudo publicado na revista Plastic and Reconstructive Surgery, 
publicada pela Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, trouxe uma 
nova perspectiva para mulheres que passam por mastectomias e desejam 
realizar a reconstrução mamária: o uso de técnicas de tatuagem 3D para 
recriar mamilo e auréola. A técnica dispensa a realização de um novo 
procedimento cirúrgico e traz resultados estéticos superiores (SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA, 2014). 

 

Uma nova aplicação desenvolvida pelo tatuador paulista Rodolpho Torres e muito 

bem aceita pelo público feminino é a camuflagem de estrias e de olheiras, a técnica consiste 

no uso de tintas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com cor 

próxima ao tom da pele cobrindo as imperfeições dérmicas, nesse caso as estrias e as olheiras. 

Devido a sua popularização, a tatuagem ganhou novos adeptos e, consequentemente, 

novos grupos de identificação e inclusão social. Os motivos para o sujeito se tatuar são 

variados e sempre estão relacionados a homenagens, lembranças, memórias, momentos e alertas.  

Em artigo publicado em 2014, Rodriguez e Carreteiro afirmam que são muitos os 

sentidos atribuídos às tatuagens e “nem todas as pessoas apresentam uma clareza quanto à 

motivação e o que desejam representar” e que “há uma busca pela realidade corpórea dos 

acontecimentos. [...]. Para algumas pessoas, as tatuagens se tornaram recursos mnemônicos e 

busca de elaboração” (RODRIGUEZ; CARRETEIRO, 2014, p. 753). 

A construção da imagem que transmite a mensagem é construída com elementos que 

no seu todo irão fazer sentido e lógica ao que se deseja registrar, logo as cores, as fontes, as 

formas geométricas, objetos representativos, símbolos, sinais etc. se farão presentes. 
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A escolha do local do corpo para registrar a tatuagem é analisada antes e no momento 

do registro. Considera-se o desejo pessoal de querer exibir constantemente ou não a tatuagem 

e também o tamanho da imagem na pele.  

O custo de uma tatuagem é de acordo com a imagem a ser tatuada e difere de estúdio 

para estúdio. O profissionalismo e a originalidade das artes oferecidas pelos tatuadores de 

alguns estúdios valorizam os preços da tatuagem.  

Percebe-se que não há mais espaços para amadorismo. A tatuagem ganhou adeptos e 

tornou-se protagonista social, para tanto inúmeros eventos envolvendo a temática ocorre ao 

redor do mundo o que caracteriza a consagração de uma arte antes estigmatizada. 

 

 

3.1 CONVENÇÃO DE TATUAGEM 

 
O World Tattoo Events (WTE) é um grande guia on-line americano que divulga os 

melhores eventos – convenções, festivais, seminários e exposições – sobre tatuagens que 

ocorrem em todo o mundo. O site apresenta as convenções que ocorrem em países da Europa, 

América do Norte, América do Sul, Ásia e em outras regiões, como África, Austrália, Rússia 

e Nova Zelândia. Logo, “World Tattoo Events is the largest international tattoo calendar 

online, listing 1100+ tattoo conventions and seminars worldwide” (WORLD TATTOO, 2017).11 

No site, acessando o item sobre GENERAL TATTOO CONVENTIONS 

INFORMATION,12 é definido uma convenção de tatuagem como:  

 

Uma reunião e exposição para praticantes de tatuagem e entusiastas, bem 
como para quem deseja ver e experimentar a arte da tatuagem. 
Normalmente, as convenções de tatuagem também oferecem um rico 
programa de entretenimento, na forma de shows ao vivo, shows abertos, 
música ao vivo, seminários, concursos de tatuagem e praticamente qualquer 
outra coisa relacionada à cultura da tatuagem. (WORLD TATTOO 
EVENTS, 2017, tradução nossa).13 
 

Para cadastrar um evento no site, é preciso ser membro, onde passará a gerenciar o seu 

próprio conteúdo, ou seja, o evento a ser divulgado. 

                                                           
11 Portal World Tattoo. Disponível em: <https://www.worldtattooevents.com/advertise/>. Acesso em: 12 abr. 2017. 
12 Informações gerais de convenções de tatuagens, tradução nossa. 
13 WTE (2017): A tattoo convention is a meeting and exhibition for tattoo practitioners and enthusiasts, as well 

as for anyone who wishes to see and experience the art of tattooing. Usually tattoo conventions also offer a rich 
entertainment program, in the form of live shows, freak shows, live music, seminars, tattoo contests and pretty 
much anything else related to the tattoo culture. Ver: <https://www.worldtattooevents.com/support-contact-
center/>. 
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De acordo com o General WTE Information14 do site, o WTE está no ar desde 2010, 

entretanto, o banco de dados lista eventos que ocorreram apenas a partir de 2012, porém, há 

uma observação que essa lista é atualizada diariamente e as informações aqui prestadas foram 

buscadas no site até 30 de junho de 2017. 

Relacionando os eventos que ocorreram e os eventos que ocorrerão no período de 

2013 a 2017, foram percebidos que do ano de 2013 até o final do ano de 2017 houve um 

crescimento vertiginoso de eventos de tatuagens cadastrados no WTE. Entretanto, percebe-se 

que alguns eventos cadastrados em determinados anos não se encontram cadastrados em anos 

posteriores (Apêndice A). 

 Abaixo, o número de eventos por região cadastrados no site do World Tattoo Events 

entre 2013 e 2017 e o total de eventos por região compreendendo o mesmo período 

informado. 

Gráfico 1: Quantidade de eventos por região de 2013 a 2017 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

As regiões Sudeste e Nordeste, entre os anos de 2013 e 2017, sempre tiveram eventos 

cadastrados no site do WTE. A região Centro-Oeste, somente a partir de 2016, cadastrou 

eventos no WTE, cadastrando também para o ano de 2017. Em 2013, a região Norte possui 

evento cadastrado, ficando dois anos sem registrar eventos e voltando a cadastrar em 2016 e 

                                                           
14 Informação geral do WTE, tradução nossa. 
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2017. Por fim, a região Sul, que só cadastrou eventos a partir de 2015 e, em 2017, apresenta 

um número considerável de eventos cadastrados comparados com os anos anteriores. 

Contabilizando os eventos ocorridos e os que irão ocorrer no ano de 2017, percebe-se 

que a região Sudeste é onde se concentra o maior número de eventos; em seguida empatam as 

regiões Nordeste e Sul; seguidas pela região Centro-Oeste; e por fim a região Norte. 

Foi observado que, até final de junho de 2017, encontravam-se cadastrados para 2018 

54 eventos, no entanto, até o período observado, não constava nenhum evento cadastrado para 

o Brasil. 

O crescimento dos eventos relacionados à tatuagem tende a reforçar uma área em 

plena expansão e que, além de reunir novos adeptos, tem chamado atenção de curiosos, 

permite a troca de experiências entre tatuadores e tatuados, as novas tendências do mercado e 

principalmente demonstrar o crescimento profissional dos tatuadores, as novas tecnologias e 

práticas para a realização de uma escrita ou desenho sobre a pele. 

 

3.1.1 Categorias de tatuagem 
 

A tatuagem pode ser categorizada a partir da imagem que é representada sobre a pele. 

Diversos temas podem ser criados a partir do relacionamento com outros temas, formando um 

conceito relacionável com outros, contudo, mantendo uma unicidade na mensagem e assim 

categorizando-a. 

As categorias a serem apresentadas foram identificadas a partir dos concursos que 

ocorreram ou que ocorrerão nos eventos de tatuagens no Brasil no ano de 2017. Como o site 

do WTE é atualizado constantemente, foram observados eventos cadastrados até o final de 

junho de 2017. Ao todo, foram cadastrados 59 eventos para o ano de 2017 (Apêndice B), 

sendo: 
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Gráfico 2: Concursos de tatuagem no Brasil em 2017 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Relacionados aos 42 eventos que realizam concurso e têm as categorias reveladas 

foram identificadas 35 categorias de tatuagem, são elas: 

 

1. Artfusion 13. Feminino 25. New school 

2. Aquarela (watercolor) 14. Free hand 26. Old school 

3. Biomecânico / orgânico 15. From hell 
27. Oriental (tradicional e/ou 

moderno) 

4. Black work / dot work / 
line-work / geometric 

16. Iniciante 28. Personalidade negra 

5. Caricatura 17. Ink master 29. Pontilhismo (dot work) 

6. Cobertura (cover up) 
18. Lettering (caligrafia, 

escrita) 
30. Portrait (fotografia) 

7. Colorido (full colors) 19. Melhor do evento 
31. Preto e branco / preto e 

cinza (black and grey) 

8. Comics (hq; realismo) 20. Melhor máquina 32. Print 

9. Evolution 21. Miniatura 33. Realismo 

10. Fechamento / costas 22. Neo traditional (new trad) 34. Revelação 

11. Série de desenhos 
coloridos 

23. Série de desenhos preto e 
branco 

35. Temas brasileiros (cultura 
nordestina; chicana, 
mineira; paraense) 

12. Trash polka 
24. Tribal (maori; samoan, 

celta, inca) 
 

 



65 

 

Foi percebido que nem todas as categorias estão presentes em todos os eventos e que 

determinadas categorias se tornam mais expressivas por aparecerem consideravelmente na 

maioria dos eventos. Outro aspecto detectado foi que, quando da existência da categoria 

“preto e branco”, automaticamente inexistia a categoria “preto e cinza” ou vice e versa. 

Abaixo, segue gráfico com quantitativo de cada categoria dentre os 42 eventos com as 

categorias de tatuagem reveladas nos concursos ocorridos e a ocorrer. 

 

Gráfico 3: Quantidade de categorias presente em 42 eventos de tatuagem no Brasil em 2017 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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De acordo com os dados apresentados acima, podemos perceber que, das 35 categorias 

apresentadas, 18 categorias são mais expressivas por estarem presentes em mais de 50% dos 

42 eventos com concurso e, consequentemente, 17 categorias são menos expressivas por não 

alcançarem mais que 50% dos eventos. 

 

Gráfico 4: Categorias mais expressivas 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
 

Gráfico 5: Categorias menos expressivas 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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É possível elaborar um tema para se enquadrar em determinada categoria. O tema a ser 

elaborado é a partir da vontade e desejo que o sujeito possua em registrar uma informação 

articulada com os mais diversos signos, formando um conjunto de informação coerente, ou 

seja, a imagem a ser construída será de acordo com as informações que o sujeito transmitir 

para o profissional, o tatuador, que irá elaborar a arte e proceder ao registro sobre a pele. 

Assim, muito provavelmente, independente do tema da imagem a ser elaborada, a 

representação dela será inserida em uma das categorias apresentadas.  

Exemplo: Tema GATO 

 

Figura 10: Categoria aquarela 

Fonte: 65 tatuagens “aquarela” para se inspirar, SOS Solteiros, 2015.15  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 CANTO, Fabbio. 65 tatuagens “aquarela” para se inspirar. SOS Solteiros UOL, s. l., 19 mar. 2015. 

Disponível em: <http://sossolteiros.bol.uol.com.br/ta-na-moda-65-tatuagens-aquarela-para-se-inspirar/>. 
Acesso em: 16 nov. 2016. 
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Figura 11: Categoria realismo 

Fonte: Fotografia retirada do perfil do instagram de @alex.ant.tattoo, de 15 jun. 2014.16  
 

Figura 12: Categoria fechamento (costas) 

Fonte: Tatuajes para mujeres, 2014.17  
 

                                                           
16 Link de acesso: <https://www.instagram.com/p/pRGsAGPhM5/>. 
17 GATO y serpiente egípcio. Tatuajes para mujeres, s. l., 4 out. 2014. Disponível em: 

<https://www.tatuajesparamujeres.com.ar/gato-y-serpiente-egipcio/>. Acesso em: 16 nov. 2016. 
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Figura 13: Categoria portrait 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Tatuador do coração: Nikko Hurtado, disponível em: 
<http://mais20min.com.br/2014/01/08/tatuador-do-coracao-nikko-hurtado/>. Acesso em: 16 nov. 

2016. 
 

 

Exemplo: Tema EQUILÍBRIO  

 

Figura 14:  Categoria lettering 

Fonte: Fotografia retirada do perfil do instagram de @estudiotattooink.18   
 

 

 

                                                           
18 Link de acesso: <https://br.pinterest.com/pin/753649318864021322/>. 
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Figura 15: Categoria pontilhismo 

Fonte: Fotografia retirada do perfil do instagram de @paulo.buenofelipe, de 4 ago. 2016.19  
 

 

 Figura 16: Categoria old-school                                            Figura 17: Categoria colorida 

Fonte: Foto retirada do perfil do 
Pinterest de Natalie Cardillo.20 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Misterioso yin yang desenhos de tatuagem, no 
blog Tatuagens 247.21 

 

                                                           
19 Link de acesso: <https://www.instagram.com/p/BItHPJ1Dk4X/?taken-by=paulo.buenofelipe>. 
20 Link de acesso: <https://br.pinterest.com/pin/336010822182798051/>. 
21 Disponível em: <http://tatuagens247.blogspot.com.br/2016/05/misterioso-yin-yang-desenhos-de-

tatuagem.html?m=1>. Acesso em: 16 nov. 2016. 
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Dessa forma, observou-se que as categorias são definidas pelas formas que são 

elaboradas cada uma das tatuagens, e na construção de uma imagem estão presentes 

elementos que complementam com vistas a compreender o todo, ou seja, o tema central. Para 

tanto, se observa a tatuagem também como uma linguagem artística praticada por 

profissionais especializados que fazem da pele humana a tela para fixação da imagem. 

 

 

3.2 O CORPO MÓVEL 

 
Por estarmos em constante movimento com o nosso corpo, estamos sempre servindo 

de reflexo no olhar do outro, sendo possível afirmar que o corpo é uma vitrine social.  

Mesmo não possuindo dados oficiais, sabe-se que houve um crescimento expressivo 

de estúdios de tatuagem e pessoas tatuadas. Houve uma penetração nas camadas mais 

favorecidas socialmente, as classes média e alta. Não há mais uma restrição entre os gêneros, 

vê-se muitas mulheres aceitando a prática da tatuagem, assim como pessoas de diversas faixas 

etárias, não só os mais jovens. 

Os números de eventos demonstram o crescimento desse segmento. No entanto, em 

2013, a revista Superinteressante realizou, através das redes sociais, o 1º Censo de Tatuagem 

do Brasil. A partir de 80 mil participantes, foi apontado que 59,9% eram mulheres; 48,2% 

eram jovens entre 19 e 25 anos; 61,2% dos participantes eram formados ou graduandos; e que 

43,5% não tinham religião. Esses dados demonstram, mais uma vez, uma mudança de perfil e 

ambiente considerando as referências negativas a qual a tatuagem sempre esteve envolta. 

Observando esses dados, é compreensível um novo rumo social e a visão que muitos 

já possuem do sujeito e do nosso corpo e a utilidade macro que nosso corpo possui além de 

nós mesmo, principalmente para o outro.  

Merece atenção reportagem veiculada no site BBC Brasil, em 5 de fevereiro de 2017, 

intitulada “O homem que vendeu as próprias costas para um colecionador de arte”. Na 

reportagem, Tim Steiner fez da pele das suas costas uma tela de pintura para o artista belga 

Wim Delvoye.  

O mais surpreendente não é apenas a imagem retratada nas costas e sim saber que o 

trabalho foi vendido para um colecionador de arte, o alemão Rik Reinking. Ou seja, após a 

morte de Steiner, “a pele das costas dele será enquadrada permanentemente, ocupando um 

lugar na coleção de arte pessoal de Reinking” (LOW, 2017). No entanto, antes mesmo de 



72 

 

chegar a óbito, o trabalho de Steiner é expor a arte das suas costas em galerias. Logo, para ele 

“as costas são uma tela, eu sou a moldura provisória” (LOW, 2017).  

Outro aspecto importante é o ponto de vista do artista Delvoye sobre a pele: “[...], 

porém, para mostrar a diferença entre uma imagem na parede e uma „tela viva‟ que muda ao 

longo do tempo” (LOW, 2017). 

Como já descrito neste trabalho, o próprio Steiner (LOW, 2017) comenta sobre uma 

tatuagem, ou um trabalho sobre a pele: “Você pode ficar gordo, cheio de cicatrizes, queimado, 

ter qualquer coisa”, diz Steiner. “É o processo de viver.”. 

Assim, vejamos a tatuagem ou a arte viva registrada sobre a pele: 

 
Figura 18: Tim Steiner 

Fonte: O homem que vendeu as próprias costas para um colecionador de arte, 5 fev. 2017.22 

                                                           
22 LOW, Harry. O homem que vendeu as próprias costas para um colecionador de arte. BBC Brasil, s. l., 5 fev. 

2017. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38838585>. Acesso em: 22 abr. 2017. 
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Em relação à imagem apresentada, observam-se muitos elementos informacionais de 

acordo com as citações de Silva (2006) e Ribeiro (2005) no capítulo 2, mas, com um olhar 

direto, Low (2017) mostra “uma Madonna coroada por um crânio em estilo mexicano, com 

raios amarelos que emanam da santa. Há ainda andorinhas, rosas vermelhas e azuis; e, na 

base, crianças com flores de lótus e dois peixes”. Esse discurso é compreendido através da 

explicação de Oliveira (2007, p. 64): 

 

As culturas envolvem universos simbólicos e estéticos em constante 
transformação; as práticas cotidianas, suas disputas e seus conflitos são os 
motores dessas transformações. O universo simbólico é fundamental para a 
criação das identidades e das diferenciações entre os grupos; além disso, a 
dinâmica cultural cria linguagens (orais, escritas, imagéticas) decorrentes 
dessas práticas culturais mutantes. Assim, refletir sobre as imagens significa 
olhar para os imaginários, as afetividades, os desejos, os medos e as 
frustrações; implica voltar nossos olhos para as práticas, linguagens, 
identidades e estéticas que envolvem o cotidiano; requer analisá-las com 
base em sua constituição histórica e suas matrizes culturais e inseri-las no 
campo da cultura para que seja possível captar os significados presentes na 
sua produção e apropriação. 

 

Estando em uma sociedade efêmera, na qual tudo é de imediato e esquecido com a 

velocidade da luz, o corpo é objeto que movimenta, transforma e modifica a cultura. É 

valorado e assim é meio de comunicação humana. Através do corpo, expressamos e 

compartilhamos imagens e escondemos reais significados, deixando a cargo da sociedade a 

atribuição de significados. 

Em trecho do filme O homem nas trevas (2016), dirigido por Fede Alvarez, é possível 

ver um dialogo entre dois personagens a partir de uma joaninha tatuada no pulso de um deles. 

Ao ser questionada do porquê de tatuar uma joaninha, a personagem Rocky,  interpretada pela 

atriz Jane Levy, explica que após seu pai ter ido embora a sua mãe começou a beber e a culpá-

la pela ida dele. Como punição, por chorar e sentir falta do pai, a mãe a prendia no porta-

malas do carro. E em determinado momento a entrada de uma joaninha través de uma 

passagem que havia no carro passou lhe segurança por fazer companhia. 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Figura 19: Frames do filme O homem nas trevas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: frames do filme Homem nas trevas, 2016. 

 
Frente ao diálogo apresentado, podemos inferir que a imagem representada no pulso 

esquerdo da atriz é uma tatuagem. Lembramos que uma informação registrada em um suporte 

é denominado documento,  ou seja,  o corpo é o próprio documento por ter a tatuagem como 

informação registrada na pele humana.. A tatuagem é a uma ISo, atributo transmitido a partir 

do próprio indivíduo como já sinalizado por Goffman (2008), pois, conforme o autor (2008, p. 

53): “a informação social transmitida por qualquer símbolo particular pode simplesmente 

confirmar aquilo que outros signos nos dizem sobre o indivíduo, completando a imagem que 

temos dele de forma redundante e segura”. 
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Os frames do filme se tornam preciosos para sintetizar o conhecimento acerca da 

informação registrada no corpo. Ao vermos a representação da joaninha, já temos um 

conhecimento sobre essa imagem, até então não se observa nenhuma originalidade para 

prender a atenção do sujeito, não há maiores elementos para a imagem tatuada, apenas a 

representação de um inseto. Logo, não há nenhuma informação nova. É uma informação 

semântica por ser traduzível, possuir lógica, ser circulável e esgotável. Entretanto, se estivesse 

escrito (categoria lettering) no pulso da atriz o termo “Coccinellidae” (nome científico da 

joaninha), obter-se-ia o caráter da originalidade em função do desconhecimento do termo 

“Coccinellidae” e o caráter da circulação da IS – como visto no capítulo 2.2 - estaria restrito a 

um grupo de biólogos, por exemplo. 

A partir da perspectiva da IE, a representação da joaninha também não demonstra 

nenhuma originalidade, ao contrário, aproxima-se da IS, pois aquela imagem tem uma “lógica 

universal”, “é enunciável”, “é traduzível” e a sua circulação poderá ser compreendida por 

todos os membros de uma “matriz sociocultural”.   

É sabido que a tatuagem da joaninha pode levar um sujeito qualquer a diversos 

entendimentos além da joaninha, mas o que importa é o significado pessoal que é depositado 

nela e a sua articulação social com os fatos da existência. É conveniente “considerar a 

subjetividade da imagem também é essencial para a compreensão dos sentidos transmitidos 

por ela, uma vez que, cada observador traz consigo diversos discursos portadores de cargas 

semânticas diferentes, para juntá-los com a situação presente” (ARANA, 2013, p. 4). 

Notável se faz a articulação do saber oculto e ao mesmo tempo transparente em uma 

tatuagem, pois presentes estão os elementos caracterizadores da informação proposta por 

Silva (2006) e defendida por Ribeiro (2012): estruturação pela ação humana e social; 

integração dinâmica; pregnância; quantificação; produtividade e transmissibilidade. 

Reitera-se novamente a assertiva mais profícua de Silva (2006, p. 24): “informação 

como um fenómeno humano e social, que deriva de um sujeito que conhece, pensa, se 

emociona e interage com o mundo sensível à sua volta e a comunidade de sujeitos que 

comunicam entre si”. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Em Entrevistas individuais e grupais, Gaskell (2008, p. 67) afirma sobre o uso do 

termo “seleção” e não “amostra” em uma pesquisa qualitativa: “a amostragem carrega, 

inevitavelmente, conotações dos levantamentos e pesquisa de opinião onde, a partir de uma 

amostra estatística sistemática da população, os resultados podem ser generalizados dentro de 

limites específicos de confiabilidade [...]”. 

Logo, a abordagem de Gaskell (2008) permitiu ir além de parâmetros previamente 

estabelecidos para composição dos selecionados, promovendo a liberdade de selecionar os 

entrevistados, pois, de acordo com o autor a intenção não é contabilizar ou parametrizar 

pessoas e sim ampliar as diferentes opiniões e discussão acerca de determinado tema no meio 

social. Abordagem próxima provém de Minayo (2015, p. 48): 

 

Contudo, a ideia de amostragem não é a mais indicada para certas pesquisas 
sociais, especialmente aquelas de cunho qualitativo. Isto se deve ao fato que 
o „universo‟ em questão não são sujeitos em si, mas as suas representações, 
conhecimentos, práticas, comportamentos e atitudes. Como se vê, seria 
impossível demarcar o numero total destas variáveis, muito menos o 
tamanho da amostra que seria representativa desta totalidade.  

 

Critérios como gênero, idade, escolaridade, religião, profissão, gupos socias, dentre 

outros, não foram suficientes para formar um perfil a fim de definir a seleção de entrevistados 

na cidade de Salvador - Ba. Assim, concorda-se com Pérez (2006): 

 

O novo sujeito da tatuagem parece não ter um rosto definido. É múltiplo, 
diverso, não tem fronteiras de sexo, percorre as diferentes gerações, transita 
por todas as classes sociais, pertence a distintos níveis educativos, faz 
diversas atividades, enfim, não possui como antigamente, um perfil social 
determinado (PÉREZ, 2006). 

 

Para tal, Gaskell (2008, p. 70) nos deixa livre para usar da criatividade e “imaginação 

social científica para montar a seleção dos respondentes”, principalmente se “o número de 

entrevistados ser necessariamente pequeno”, deixando claro não haver “um método para 

selecionar os entrevistados das investigações qualitativas”.  

Dessa forma, a seleção dos entrevistados ocorreu através do aplicativo para aparelhos 

celulares Instagram, uma rede social para compartilhamento de fotos e vídeos através dos seus 

usuários. O Instagram é instalado através das plataformas Android, IOS e Windows Phone, 

podendo ser instalado também em computadores a partir do sistema operacional do Windows. 
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Através de uma conta já criada no Instagram, o perfil @rms_patricia passou a curtir 

fotos relacionadas à tatuagem, pois, a partir das curtidas em fotografias com determinada 

temática, o próprio aplicativo começa a sugerir fotos relacionadas ao tema que foi curtido. As 

imagens de tatuagens que apareciam no menu de busca do aplicativo, independente de curtida 

ou não, quando visualizada indica para o perfil de quem possuía a tatuagem, do tatuador ou do 

estúdio que fez a tatuagem. Cabe informar que todos esses perfis eram abertos a qualquer 

usuário do Instagram, não sendo preciso solicitar permissão para “seguir” determinado 

usuário que tivesse a conta fechada para poder visualizar determinada imagem. 

Começa-se a seguir perfis abertos – não precisa de autorização para seguir – de 

tatuadores da cidade de Salvador, foram eles: @shautattoo, @nill.ojuara, Paulo Brito – perfil 

teve conta invadida, logo, o perfil atual é @paulobrito_tattoo, que informou também tatuar 

em uma outra cidade da Bahia – e @rauniduraes. Salienta-se que todos eles foram 

informados da pesquisa e autorizaram o eventual uso de possíveis imagens para este trabalho. 

Por meio desses perfis, verificam-se as tatuagens postadas e passa-se a curtir aquelas 

que mais se aproximem do conceito estabelecido por Moles (1969) e Coelho Netto (1973) 

para a IE, não excluindo em sua totalidade a IS. Conforme já apresentado a IE está atrelada ao 

nível da percepção sensível, é intraduzível a outra língua e é passível de várias interpretações. 

Para a IS, temos que é de uma lógica universal, estruturada, enunciável, traduzível numa 

língua estrangeira e utilitária.  

Curtindo as postagens das contas dos tatuadores, é possível localizar o sujeito 

possuidor de tal tatuagem, ou seja, a imagem curtida muitas vezes possui na descrição ou nos 

comentários uma menção ao possuidor da tatuagem, o que nos leva à conta – o perfil – do 

sujeito no Instagram. Critérios como gênero, idade, religião e outros foram ignorados para a 

seleção dos entrevistados, até mesmo porque, quando uma foto é postada, a identificação do 

gênero se torna impossibilitada a partir do momento em que o foco da imagem está 

direcionado à tatuagem, dificultando saber até em qual parte do corpo está registrada a 

tatuagem. 

Após a localização das respectivas contas relacionadas às tatuagens curtidas, é 

possível entrar em contato com os possíveis sujeitos da “seleção de entrevistados” através de 

um recurso chamado Direct, localizado dentro do próprio aplicativo Instagram. O Direct é 

uma funcionalidade que permite mensagens instantâneas e compartilhamento de fotos e 

vídeos entre membros do Instagram. Ressalta-se que as contas dos usuários sendo abertas ou 

fechadas não implicam em enviar uma mensagem por meio do recurso Direct do aplicativo 

Instagram. 
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Ao enviar um Direct para um possível selecionado de pesquisa, é explicado o motivo 

de estar entrando em contato e o convidando para participar de uma entrevista a respeito da 

temática em questão. A partir do momento em que o sujeito aceita participar da entrevista, 

estabelece-se a interação entre pesquisador e pesquisado. Importante registrar que, a partir da 

aceitação da entrevista, há questionamentos curiosos e entusiasmados por parte dos 

entrevistados quando informados que a tatuagem que eles possuem têm uma importância para 

a realização de uma pesquisa de mestrado.  

No primeiro contato, obteve-se uma resposta positiva e, no decorrer da troca de 

mensagens pelo Direct, foi solicitado o número de telefone para estabelecer o contato através 

do WhatsApp. Quando lhe facultado um local de preferência para responder as perguntas, foi 

sugerido pelo entrevistado ao pesquisador o uso do aplicativo WhatsApp para a realização da 

entrevista, logo, aceitando a sugestão, algumas das respostas vieram em áudio e outras em 

mensagens de textos. 

Diante da consideração e aceitação do uso ao aplicativo para celulares WhatsApp, pelo 

qual a troca de mensagem de texto ou de áudio pode ser instantânea, decidiu-se sugerir aos 

entrevistados a opção de uso, o que foi muito bem aceita por quase todos os respondentes. 

O uso do WhatsApp foi um recurso facilitador para a entrevista, foi percebido que os 

entrevistados se sentiam mais à vontade para se expressar e, quando da necessidade de 

interrupção da entrevista, as respostas eram enviadas de acordo com o tempo deles e caso 

houvesse necessidade de novos questionamentos em função de alguma resposta obtida, a 

pergunta era enviada podendo ser respondida ao mesmo tempo ou não. 

A seleção dos entrevistados ocorreu entre os meses de junho a meados de agosto de 

2017. Em relação à quantidade de selecionados, foi aceito e internalizado a orientação de 

Gaskell (2008, p. 70): “um ponto-chave que se deve ter em mente é que, permanecendo todas 

as coisas iguais, mais entrevistas não melhoram necessariamente a qualidade, ou levam a uma 

compreensão mais detalhada”.  

A afirmação acima aliada com o objetivo de conhecer os pontos de vista sobre 

determinada temática fornece a segurança em não se preocupar com a quantidade de 

entrevistados, pois o próprio Gaskell (2008, p. 71) adverte: “embora as experiências possam 

parecer únicas ao indivíduo, as representações de tais experiências não surgem das mentes 

individuais; em alguma medida, elas são o resultado de processos sociais”. 

Respeitou-se a orientação de que “há um limite máximo ao número de entrevistas que 

é necessário fazer, e possível de analisar. Para cada pesquisador, este limite é algo entre 15 e 

25 entrevistas individuais” (GASKELL, 2008, p. 71).  
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O número de entrevistados selecionados para esta pesquisa foi definido a partir do 

número de categorias premiadas nos eventos de tatuagem que ocorreram e estão a ocorrer no 

ano de 2017, logo, serão no máximo 18 sujeitos entrevistados. Rememora-se que até junho de 

2017 foram cadastrados 59 eventos no site do WTE. Dos 59 eventos cadastrados, 42 

realizavam concursos de tatuagem, sendo identificadas 35 categorias a serem premiadas. 

Das 35 categorias relacionadas, foi possível perceber que 18 categorias estão presentes 

em mais da metade dos 42 eventos com concursos de tatuagem e categorias reveladas, sendo 

consideradas categorias mais expressivas. Em oposição a esse fato, 17 categorias aparecem 

em menos da metade dos 42 eventos listados, sendo consideradas categorias menos 

expressivas.  

Apoiando-se nas 18 categorias mais expressivas, temos que os concursos de tatuagem 

premiam 18 tatuagens registradas em 18 corpos que premiam no máximo 18 tatuadores.  

Desse modo, recorre-se a Oliveira (2016, p. 89) para justificar o que seria a amostra 

não-probabilística intencional, não há a intenção de criar generalizações em torno do que foi 

pesquisado. Da não necessidade de promover generalizações, compreende-se Demo (2001, p. 

119): 

A história é feita, simultaneamente, de fenômenos irrepetíveis, individuais e 
comuns. Tudo é novo e nada é estranho na história. Assim sendo, não é 
forçado procurar em casos individuais sua possível exemplaridade, desde 
que não se imponham generalizações já formalizadas em excesso. Essa 
maneira de ver recomenda, ademais, que, por via das dúvidas, toda pesquisa 
precisa saber mesclar quantidade e qualidade, forma e intensidade, estrutura 
e dinâmica. A pesquisa qualitativa apenas quer realçar as dinâmicas, mas 
sem perder de vista que toda dinâmica também revela formas. 

 

Não nos cabe julgar a opinião dos entrevistados e nem fazer nenhum tipo de crítica ao 

conteúdo registrado sobre o corpo, mas sim expor a percepção que eles possuem acerca da 

tatuagem registrada em seus corpos e das implicações e repercussões que eles visualizam 

mentalmente. Sendo assim, uma seleção de pontos de vista. 

 

 

4.1 OS ENTREVISTADOS E A ENTREVISTA 

 
Quando estabelecido o número de entrevistados, foram contatados 18 respondentes 

entre os perfis dos tatuadores já listados (@shautattoo, @nill.ojuara, @paulobrito_tattoo, 

@rauniduraes) e considerando a priori a IS e IE. 
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À medida que um selecionado respondia favoravelmente a entrevista, era observado se 

os outros selecionados já haviam visualizado o convite ou não, pois o recurso Direct do 

Instagram permite saber se a mensagem foi lida ou não. Quando a mensagem era lida e não se 

obtinha nenhuma resposta positiva ou negativa para participar da entrevista, outro convite era 

enviado a um novo selecionado.  

Entre os meses de junho a meados de agosto, foram contatados 27 perfis. Destes, 13 se 

disponibilizaram a participar da entrevista; 5 entraram em contato, mas desistiram de 

responder durante o processo da entrevista; 4 não visualizaram a mensagem; 2 visualizaram, 

mas não se manifestaram; e 2 manifestaram interesse em participar tardiamente, entretanto, 

mesmo considerando incluí-los na pesquisa a fim de contemplar a totalidade definida de 18 

entrevistados, foi conferido o ponto de saturação a partir das enunciações já verificadas. Logo, 

os sujeitos incluídos nesta pesquisa foram os 13 que aceitaram participar e os 5 que iniciaram, 

mas desistiram de prosseguir ao longo da entrevista. 

Diante das considerações abordadas, buscou-se investigar a percepção que os sujeitos 

tatuados têm a partir das enunciações das suas tatuagens. 

A elaboração das perguntas da entrevista foi baseada nas leituras pertinentes ao tema 

como a informação e suas apresentações – semântica e estética; a linguagem que nos permite 

um uso amplo e diversificado; o corpo, que é o suporte da tatuagem e o que garante a nossa 

presença no espaço social; a percepção, por estar relacionada ao sujeito que percebe e a quem 

se sente, ou acredita ser percebido, no nosso caso o sujeito tatuado. E também aos objetivos 

propostos com vistas à obtenção de respostas para resultar em dados necessários a responder o 

problema ora levantado. 

Abaixo seguem as perguntas elaboradas: 

1. Considera a tatuagem uma informação social (atributo transmitido a partir do 

próprio corpo, nesse caso a tatuagem)? Por quê? 

2. Acredita que a sua tatuagem possa impactar o outro? 

3. Antes de se tatuar, pensou na informação que poderia estar transmitindo a partir de 

si mesmo e como representar essa informação? 

4. Considerou pensar a escolha da parte do corpo em relação ao outro? 

5. Em algum momento se privou de expor sua tatuagem pensando no efeito daquela 

informação no outro? 

6. Acredita que a tatuagem (os elementos informacionais) possa interferir no 

processo de interação social? 
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7. Concorda que alguém possa fazer uma leitura da sua pessoa partindo da tatuagem 

que você possui? 

8. Acredita que os elementos informacionais registrados em seu corpo possam ter 

uma importância social? 

9. Para você, o que é ter uma tatuagem registrada no seu corpo? 

 

Para além dessas perguntas, foi identificado o gênero do sujeito, se feminino ou 

masculino; escolaridade; idade; idade da primeira tatuagem e quantidade de tatuagens. 

Contudo, foi verificado que alguns desses critérios se tornaram indiferentes em torno do 

assunto abordado e o enriquecimento para a construção deste trabalho se dá em função do 

conhecimento pessoal de cada um dos entrevistados. 

Com a AD podemos observar o dito pelo não dito, compreender o que está exposto a 

partir de outros ângulos sem desqualificar ou refutar nada do que está escrito, apenas atentar 

para novas alternativas e fazer ou propor novas articulações.  

Avancemos consciente de não haver julgamentos e sim compreensão de discursos 

articulados com outros discursos, provendo novos discursos. E que “fazer análise de discurso 

implica questionar nossos próprios pressupostos e as maneiras como nós habitualmente 

damos sentido as coisas” (GILL, 2008, p. 253) e atentar respeitar antigos ou novos pontos-de-

vista. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, busca-se internalizar algumas considerações por ora observadas: o 

sujeito que se apresenta tem o seu próprio arcabouço social que é advindo da sua vivência. É 

imprescindível respeitar o tempo e o espaço deles. Mesmo que as respostas acabem por 

convergir em muitas situações, ficou perceptível que os que possuem um estudo mais 

avançado – superior completo – têm uma maior facilidade de expressão e linguística em 

oposição aos secundaristas, o que não invalida o discurso de nenhum deles. 

Outro fato a ser destacado é que os entrevistados demonstraram predomínio no assunto 

e clareza na prestação de informação mesmo quando em respostas mais curtas e 

monossilábicas. Foi analisado que respostas extensas respondiam às vezes as perguntas 

subsequentes com respostas breves. Todavia, o todo é compreendido pelas suas partes. 

Passemos a analisar a informação através da tatuagem a partir das perspectivas já 

apresentadas, mas com intermédio do discurso imbuído de ideologia presente no sujeito como 

defende Michel Pêcheux. Vejamos: 

 
1. Considera a tatuagem uma informação social (atributo transmitido a partir do 

próprio corpo, nesse caso a tatuagem)? Por quê? 
 
O atributo, como sinalizado por Goffman (2013), é a própria informação que o sujeito 

traz de si mesmo sendo reconhecido diretamente por outro, por uma revelação ao outro ou 

ainda uma descoberta, exemplo: a cor da pele – identificação direta –, ser portador de uma 

doença – revelação do próprio sujeito ou descoberta de outro sujeito.  

 

Quadro 1: Algumas expressões apresentadas à pergunta 1. 

“autoafirmação social”;  

 “forma de expressão, de pensamento e personalidade”;  

“a sociedade tenta descrever como você é a partir das suas tatuagens”;  

“é sua leitura em seu corpo”;  

“olhar e ver algo escrito em seu corpo que lhe motive, que tenha significado em sua 

vida”; 

“a tatuagem demonstra do que gostamos, do que defendemos, um pouco da nossa 

personalidade”;  

“expressão de uma característica da pessoa, uma forma de expressar além da arte uma 
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informação sobre o perfil e gosto do indivíduo”;  

“as tatuagens indicam que você pertence a certo grupo”;  

“em muitos casos a intenção do tatuado é lançar uma mensagem, seja em forma de 

homenagem, autoafirmação e autoestima ou questionamento e provocação social”; 

 “direta ou indiretamente refletem um pouco a nossa forma de ser/pensar e nossas 

crenças”;  

“na maioria das pessoas ela mostra a identidade e a identificação de cada pessoa”. 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
 

Nos discursos coletados, percebe-se que a maioria das respostas é próxima uma das 

outras, prontamente os discursos se complementam. Os entrevistados creem ser a tatuagem 

uma informação social a partir do momento em que é possível ser percebida pelo outro e 

acaba por gerar enquadramentos sociais – categorização proposta por Goffman – e 

interpretações a respeito de quem possui tal atributo. Com exceção de um entrevistado, todos 

mencionaram a questão do conteúdo que a tatuagem carrega e a sua visão sobre o que é a 

tatuagem. 

Constata-se que os discursos encaminham a tatuagem para uma forma de expressão. 

Caracterizado como forma de expressão, fica evidenciada a intenção pessoal em registrar uma 

informação, conforme afirmação de alguns deles: seja para se auto afirmar, mostrar uma 

inquietação através de uma provocação social, um pensamento e servir de autoestima. O 

registro materializado sobre a pele quando visualizado pode direcionar o outro para uma 

informação que suscite inferências sobre a personalidade, as crenças, os costumes, o 

pertencimento de grupo e classe social do sujeito tatuado.  Assim, a partir da informação 

inserida na pele e do conhecimento que se faz da ISo é conferido ao sujeito uma nova 

identidade: tatuado.  

 
2. Acredita que a sua tatuagem possa impactar o outro? 

 
Impactar é um verbo que tem por definição, segundo o Dicionário Michaelis, “exercer 

forte impacto sobre alguém ou algo”. Desse modo, a informação presente na tatuagem tende a 

ser impactada em qual ou quais aspectos? 
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Quadro 2: Algumas expressões apresentadas à pergunta 2. 

“tem gente que gosta e admira e outras que recriminam só pelo fato de ser tatuagem”; 

 “sou responsável pelo o que eu tatuo não pelo que as pessoas entendem”;  

“mesmo que não seja essa a intenção”;  

 “mesmo que o tabu venha quebrando, tatuagem ainda faz um impacto grande”; 

“pessoas que tem tatuagens incomuns, tem o corpo muito tatuado, e os locais mais 

inusitados causam bastante impacto também”; 

“tanto positivamente quanto negativamente, ainda existe preconceito sobre isso”; 

“existem pessoas que veem aquilo e se inspiram e buscam interagir, buscam procurar 

saber o porquê, como você fez, onde, gera uma curiosidade, gera uma admiração legal”; 

“ainda mais quando se trata tatuagens que vão além do que está desenhado ou escrito, 

tem uma mensagem que esta por trás daquilo tudo, principalmente essas creio que 

tenham uma grande capacidade de impactar os outros em diversos aspectos”;  

“acredito que qualquer tatuagem exposta, principalmente de maior tamanho e 

visibilidade pode impactar o outro”. 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
 

Muitos dos entrevistados acreditam que a tatuagem cause um impacto no outro, seja 

positivo, negativo ou neutro. Mas a configuração desse impacto dependerá das circunstâncias 

apresentadas no momento. Os impactos positivos geralmente estão relacionados à admiração. 

No entanto, observa-se no discurso de alguns a questão do tabu e do preconceito, que mesmo 

diminuindo ainda impera na sociedade e consequentemente impacta de modo negativo. O 

impacto da tatuagem quando relacionada à aparência da pessoa – determinado tipo de 

tatuagem ser condizente ou não para o perfil apresentado – mais uma vez está diretamente 

ligada ao conteúdo informacional que a tatuagem carrega.  

Quando alguns dos entrevistados tecem considerações quanto a “tatuagens incomuns”, 

“corpos muito tatuados ou ainda em locais inusitados” e também tatuagem que vão além do 

óbvio, provavelmente causam um impacto positivo maior por gerar uma curiosidade na 

intenção de se saber o verdadeiro motivo. 

Em relação a esse impacto maior ser motivado pelo tamanho ou pela visibilidade, cabe 

recordar que o tempo de exposição de um sujeito qualquer frente a essa tatuagem é 

imprescindível e crucial para uma melhor compreensão da informação acerca da imagem 

observada. Um menor tempo de exposição compromete toda a carga informacional que o 

sujeito apresenta dele próprio e da tatuagem. 
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3. Antes de se tatuar, pensou na informação que poderia estar transmitindo a 

partir de si mesmo e como representar essa informação? 

 
Questão bastante pessoal, mas que revela a preocupação em relação à informação a ser 

registrada, até então permanentemente, e possivelmente exposta. 

  
Quadro 3: Algumas expressões apresentadas à pergunta 3. 

“fiz tatuagens que representasse algo da minha vida”;  

“entretanto poucas delas ficam claras para quem vê, pois quem vê a física não vê a 

quântica”;  

“em todas minhas tatuagens pensei muito antes de fazer”;  

“mesmo que tatuagem hoje em dia seja mais aceitável, ainda assim existe um 

preconceito muito grande, sei que pode influenciar em muitas questões pessoais e 

profissionais [...] não deixei que isso atrapalhasse a minha maneira de pensar sobre 

tatuagens e o que eu gosto ou queira fazer no meu corpo”;  

“todas fiz sem receio algum, tinha certeza do que estava fazendo”;  

“todas as tatuagens que fiz têm um significado”;  

“para fazer ela tivemos um estudo, uma conversa, [...] A principal informação foi a que 

eu lhe disse, de mostrar que somos iguais”;  

“nenhuma delas foi em vão”;  

“procurei transmitir através da minha tatuagem alguma característica pessoal além”; 

 “eu sou advogado, então é um meio que ainda há muito preconceito com a tatuagem”; 

 “hoje eu creio que não me importo mais, mas eu imaginava que tipo de mensagem eu 

iria passar com a tatuagem, o que as pessoas pensariam de mim, como isso poderia 

impactar minha vida, meu trabalho, minhas relações pessoais, etc.”;  

“a ideia era justamente a de representar e homenagear”;  

“na verdade eu nem pensei em coisas assim. E até agora para mim tá normal”;  

“apesar de ter sido por rebeldia [...] também foi pensada para refletir um pouco de 

mim”.  

Fonte: desenvolvido pela autora. 
 

As respostas fornecidas pelos entrevistados a essa pergunta permitiram novas 

abordagens. Mesmo quando uma tatuagem não possui tanta IS e mais IE, esse aspecto permite 

uma condição favorável ao diálogo com vistas à explicação do significado real repulsar o 
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julgamento inicial. Ou seja, explicar o dito pelo não dito para quem não entende e gerar novas 

suposições. 

Houve discursos que se entrecruzavam entre a indiferença a tudo e a qualquer coisa e 

em não demonstrar considerar o ponto de vista da sociedade e apenas de si mesmo que 

conhece o significado da tatuagem, pois se for considerar a opinião do outro não haverá ações 

próprias, indicando assim uma autonomia no seu próprio fazer e responsabilização pelos seus 

atos. 

Quando a informação a ser tatuada surgiu por um ato de rebeldia, ficou claro o conflito 

de gerações. Além de demonstrar uma afronta, a tatuagem foi pensada para questionar a si 

mesmo enquanto indivíduo a fim de um autoconhecimento para se tornar um sujeito sociável.   

Uma sociedade com determinado conceito social concretizado tende a interferir no 

indivíduo acarretando nesse caso consequências profissionais. Em caso específico, um sujeito 

da entrevista acreditar que o preconceito é ainda mais presente na área jurídica, entretanto, 

demonstra ao final estar mais seguro em ter as suas tatuagens, o não ter mais receio apresenta 

uma maturidade pessoal e profissional. 

Outro aspecto muito bem elaborado para a criação de uma tatuagem é o uso da 

informação para abolir a desigualdade entre o povo de uma mesma nação com a tendência em 

diminuir o preconceito regional existente no Brasil, ou seja, reduzir o juízo de valor que se 

tem com o povo nordestino. Seguindo essa mesma tendência foi preferível por um sujeito da 

entrevista usar o belo para homenagear a um país africano que é lembrado imediatamente pelo 

sofrimento, pobreza e miséria.   

Toda essa informação pensada e elaborada para criar uma tatuagem se aproxima dos 

conceitos de Silva (2006) e de Ribeiro (2012) para a informação como fenômeno humano e 

social, conjunto estruturado de representações mentais codificadas e registradas em um 

suporte material qualquer, podendo mais uma vez ressaltar os elementos caracterizadores 

sugeridos por Silva (2006, p. 25): 

 
■ estruturação pela acção (humana e social) – o acto individual e/ou 

coletivo funda e modela estruturalmente a informação; 
■ integração dinâmica – o acto informacional está implicado ou resulta 

sempre tanto das condições e circunstâncias internas, como das externas 
do sujeito da acção; 

■ pregnância – enunciação (máxima ou mínima) do sentido activo, ou seja, 
da acção fundadora e modeladora da informação; 

■ quantificação – a codificação linguística, numérica figurativa é valorável 
ou mensurável quantitativamente; 

■ reprodutividade – a informação é reprodutível sem limites, 
possibilitando a subsequente retenção/memorização; e 
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■ transmissibilidade – a (re)produção informacional é potencialmente 
transmissível ou comunicável.  

 

Logo, na maioria das respostas, percebe-se que todas elas foram pensadas e não foram 

feitas de um modo inconsequente ou irresponsável, são todas articuladas com a experiência, o 

viver e o ser de cada um, mesmo que uma fala ou outra aparente ser um ato transgressor. 

 
4. Considerou pensar a escolha da parte do corpo em relação ao outro? 

 
O corpo, vitrine viva, ferramenta de construção social. Através do corpo, apresentamo-

nos ao outro e somos interpelados por meio do que veem em nós. O corpo é simplesmente 

estrutura natural/biológica ou é pensado também como estrutura social?  

 

Quadro 4: Algumas expressões apresentadas à pergunta 4. 

“sempre coloquei em lugares que ficasse confortável para mim. Mas sempre com o 

receio dos locais ficarem muito visíveis e expostos. Pois vivemos numa sociedade 

preconceituosa e os meus planos futuros podem confrontar com os meus desejos”;  

“meu corpo minhas regras”;  

“Algumas pessoas me falaram que seria melhor eu escolher um lugar escondido”; 

 “exclusão na área de trabalho”;  

“esconder a tatuagem, faria de mim uma pessoa que concorda que tatuagens podem 

atrapalhar uma pessoa em um emprego, e não apoio isso”;  

“não escolhi as partes do corpo, deixei todas nas mãos dos tatuadores”;  

“procuro fazer a tatuagem em um local que eu veja. Inicialmente como eu trabalhava 

de carteira assinada eu procurei não deixar tão visível”;  

“acho que todo mundo pensa nisso. Faz uma tatuagem que dê para esconder com 

alguma roupa”;  

 “todas são tatuagens que dão para esconder de terno, porque querendo ou não, não 

tem como evitar o preconceito das pessoas em relação a isso”;  

“considerei, mas não desisti por conta disso”;  

“toda reflexão é válida e deve ser feita”;  

“tinham que estar „escondidas‟, pois ainda havia muito preconceito com essa forma de 

arte, hoje estamos melhores, mas longe de sermos abertos a tatuagem como ela deveria 

ser vista de fato”. 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
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Em função do preconceito que se mostra ainda fortalecido nos discursos dos 

entrevistados, é nítido um tom de lamentação em ter que avaliar um local no seu próprio 

corpo, para representar algo seu. Toda essa análise em observar em qual parte do corpo apor 

uma informação é com o intento de, em uma determinada circunstância, poder esconder a 

tatuagem com alguma roupa. O uso da roupa se torna instrumento indispensável para ocultar a 

tatuagem.  

 Acreditam que, como ainda há uma visibilidade negativa muito forte a respeito da 

tatuagem, e isso independe do tempo de exposição para compreensão da informação, eles 

podem vir sofrer sanções sociais, sobretudo no âmbito profissional. Existe uma preocupação 

inicial no momento em que se pensa em fazer uma tatuagem: é a expectativa do passado e 

presente conflitarem com um futuro que cause resultados negativos.  

No entanto, considerando a possibilidade de esconder a tatuagem com uma roupa, ou 

acessório para preservar a informação em função de objetivos profissionais, todos seguiram 

com seus propósitos e se tatuaram.  

O seguir em diante com o registro da tatuagem no corpo representa um enfrentamento 

social independente das consequências que possam vir a sofrer. Ou seja, ações refletidas 

representam a vitória de vontade/desejo pessoal contra o estabelecido social, o preconceito. 

Vale ressaltar algumas curiosidades abordadas quando alguns deles têm em si a 

vontade de preservar um dos lados do corpo, preferindo tatuar apenas o lado direito ou 

somente o braço esquerdo e o pescoço e outro deixa a critério do próprio tatuador escolher 

onde colocar uma tatuagem, logo, é uma conduta despreocupada com pontos já levantados. A 

presença da frase atual “meu corpo, minhas regras”, bastante utilizada por grupos feministas, 

vigora como força de expressão para o sujeito ter direito em decidir o que fazer com o seu 

próprio corpo não devendo ser rechaçado quando fizer qualquer tipo de transformação que 

venha provocar choque social. 

Por fim, como muitos consideram e reproduzem a tatuagem como uma arte, o lamento 

é justamente por ela não ser livre de julgamentos inferiores.  

  
5. Em algum momento se privou de expor sua tatuagem pensando no efeito 

daquela informação no outro? 

 
Quando se pensa em privar a tatuagem, é uma relação direta com a pergunta anterior, 

pois, quando você priva uma informação, automaticamente você está escondendo uma parte 

do seu corpo.  
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Quadro 5: Algumas expressões apresentadas à pergunta 5. 

“aceitar o diferente”;  

“me privei por conta de respeito, pois não vou desmistificar e mudar a mente de pessoas 

que acreditam em algo há muito tempo”;  

“quebrar esse tabu sobre o que significa as tattoos”;  

“ambiente de trabalho”;  

“evitar que pessoas relacionem a sua vida pessoal com a profissional”;  

“escondi do meu avô [...] geração onde o preconceito por tudo era dominante”;  

“só escondo quando pessoas da igreja de minha mãe vão em casa, ou quando vou a 

igreja, mas não por impactar a eles, mas por respeito, eles vivem de uma forma 

diferente da minha e eu os respeito”;  

“geralmente entre pessoas mais velhas e pessoas religiosas, pois ainda possuem certo 

preconceito”;  

“todos os dias no trabalho, eu tenho que utilizar uma roupa que cubra porque não seria 

certo um advogado trabalhar tendo o braço todo tatuado”;  

“estar em processo de construção de carreira em uma empresa conservadora”;  

“não ligo de deixar exposto”;  

“principalmente no ambiente corporativo”. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 
 

Evidencia-se aqui o respeito aos seus semelhantes diretos, a família, que, conforme 

Althusser (1980), é um aparelho ideológico do Estado, pois as ações apresentadas no discurso 

de alguns dos entrevistados estão totalmente relacionadas com as regras de convivência que 

são impostas dentro de casa, que quando não seguidas geram conflitos. Logo, o respeito ao 

mais velho está intrinsecamente relacionado à disciplina, aos bons modos e comportamentos 

aceitáveis, não é preciso usar a força para disciplinar e sim a ideologia. Essa mesma 

perspectiva de respeito à religião é também um aparelhamento ideológico, pois é necessário 

respeito às tradições, aos costumes por mais rígidos que sejam. 

Quando a privação é em função do ambiente de trabalho, percebe-se o que Althusser 

(1980) denomina como aparelho repressivo do Estado, fica estabelecido o uso da força não 

física para imposição do poder. Ou seja, uma empresa com rigidez profissional preferindo 

pessoas sem tatuagens demonstra uma dominação de classe e exercício de poder. 

Visto que os indivíduos precisam se manter vivos para existir, essa repressão afeta 

decisivamente a vida de qualquer sujeito, pois é uma força que se sobrepõe a outra, é uma 
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manipulação social para que o Estado mantenha as regras e o controle sobre o social, através 

das relações de produção.  

Mesmo o paradigma profissional sendo quebrado aos poucos, é percebido uma 

preocupação persistente da tatuagem com o mercado de trabalho, independente do conteúdo 

da tatuagem. Há ainda aqueles que preservam para algumas pessoas e expõem para outras sem 

nenhuma preocupação. O deixar totalmente exposto se mostra mais uma vez indiferente e 

alheio a temas que são impostos pela sociedade. Entretanto, foi observado que a privação 

ocorre por respeito aos seus descendentes e ao ambiente de trabalho e não mais pela visão que 

a sociedade tem sobre a tatuagem. Acaba sendo uma privação restritiva a duas categorias: 

idosos e mercado de trabalho. 

 
6. Acredita que a tatuagem (os elementos informacionais) possa interferir no 

processo de interação social? 

 
 
Pressupõe-se que o processo de interação seja relativo, é de acordo com as 

circunstâncias e ocasiões apresentadas. Praticamente todos eles foram unânimes em concordar 

que a tatuagem pode sim interferir no processo de interação social, mesmo quando um outro 

acredita que hoje mais não.  

 
Quadro 6: Algumas expressões apresentadas à pergunta 6. 

“a sociedade ainda está passando pelo processo de evolução sobre tatuagem. Sendo 

assim passando por uma adaptação para a sua formação de opinião”;  

“seria bom que não né? porque no final de tudo somos todos iguais”;  

“julgamos muito pela aparência”;  

“[...] para cada pessoa é um significa diferente, o desenho não pode ser rotulado com 

um significado único pra todas as pessoas”;  

“uma pessoa tatuada pode ser bem vinda e bem vista, como também pode ser alvo de 

exclusão”;  

“somos sujeitos a tudo na vida [...] onde não me encaixo nem encosto”;  

“mesmo com o passar do tempo, ainda é um tabu ter tatuagens”;  

“acredito que ela interfere a depender do local aonde você vai e com quem você fala”; 

“com certeza, pois expressa uma característica e história pessoal através da arte da 

tatuagem”;  

“é muito perceptível ao conversar com algumas pessoas a reação que elas têm a 



91 

 

depender do tipo de tattoo que você tem”;  

“da mesma maneira que a forma de se vestir e se comportar”;  

“nos dias de hoje acho que não, mas há uns anos atrás sim”;  

“infelizmente ainda há o pré-julgamento”;  

“com certeza tanto pela família, quando estou amigos e estranhos”. 
Fonte: desenvolvido pela autora. 
 

Mais uma vez, é sentido o poder que a tatuagem ainda tem na sociedade e como a sua 

inferência é concreta a partir de outros. Quando o sujeito se priva de ir a locais ou falar com 

alguns tipos de pessoas é a demonstração de uma censura que ainda prevalece na sociedade 

segregando em grupos que aceitam e que rejeitam.  

A questão do conteúdo também pode ser desconsiderada e quando considerada a 

expressão defendida no corpo de um sujeito pode desagradar o outro, fazendo com que 

pessoas tatuadas não frequentem determinados locais a fim de evitar conflitos. É claro que 

esses locais a serem evitados não são quaisquer locais, são locais públicos e privados que 

detenham o poder em exigir uma adequação da aparência e comportamento ao lugar que se 

encontre. 

Salienta-se que, por muitas vezes, é comum de todo e qualquer sujeito deduzir 

conceitos depreciativos ou não de outros a partir da aparência, conduta e comportamento 

apresentado, assim, a tatuagem é só um esforço para um pensamento por vezes controverso. 

No mais, é certo que a tatuagem, por mais que tenha sido associada à marginalidade, tem se 

estreitado para um lado mais aceitável visto que muitos consideraram estarmos em constante 

processo de evolução e existindo uma expectativa positiva para que seja aceita naturalmente. 

Mas há uma ressalva a se fazer quanto à rotulação de um significado único de todas as 

pessoas para uma imagem, o significado apreendido por um sujeito pode se aproximar de 

outro significado, entretanto, o significado único continua existindo para quem registrou tal 

informação sobre a pele. 

Por fim, a abordagem da informação tatuada interferir no processo de interação social, 

remete ao processo cognitivo, ou seja, adquirir conhecimento através da percepção. Mesmo a 

cognição não sendo abordada de modo transparente neste trabalho, o tema nos orienta ao que 

Robert K. Logan (2012) sinalizava sobre a discussão que houve em torno da informação: a 

Conferência Macy (entre 1943 e 1953) reuniu profissionais das mais diversas áreas do 

conhecimento – matemática, física, antropologia, biologia e outras –, tendo a presença 

inclusive de Claude Shannon e Norbert Wienner, para discutir sobre a Cibernética, ou seja, 
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usar a lógica da matemática para entender o funcionamento da mente, e obvio que a discussão 

da informação esteve presente justamente para compreender como se processa a informação 

na mente humana. O que está intimamente relacionado à percepção da informação que um 

indivíduo adquire sobre o outro e interfere no seu modo de agir com este outro.  

 

7. Concorda que alguém possa fazer uma leitura da sua pessoa partindo da 

tatuagem que você possui? 

 

Essa pergunta está diretamente relacionada à pergunta anterior, portanto se fez 

necessária na tentativa de um maior aprofundamento sobre a leitura que é realizada em um 

sujeito interferir no processo de interação social.  

 

Quadro 7: Algumas expressões apresentadas à pergunta 7. 

“é errôneo ler uma pessoa pela sua roupa, é também você ler a pessoa pelas suas 

tatuagens. Fora que o significado é muitas vezes individual e singular para cada um”; 

 “pode gerar uma leitura incorreta”;  

“a leitura da tatuagem comparando com a pessoa, pode ser precipitada e errada”; 

 “fazem naturalmente isso o tempo todo com todos”; 

 “não se pode concluir nada sobre alguém através de sua tatuagem”; 

“não acho que a tatuagem passe esse tipo de informação sobre a pessoa tatuada ou 

sobre qualquer contexto sobre como aquela pessoa é ou deixe de ser”; 

“pré-julgamentos baseados no visual ainda são muito fortes, mas acredito que não 

necessariamente em todos os países e culturas”; 

“dos meus gostos talvez, somente olhando as tatuagens, não. Se souber a história de 

cada uma delas, sim”; 

“tatuagem na maioria das pessoas é uma marca, uma identidade. Ela fala quem a 

pessoa é ou no mínimo mostra”. 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
 

Ninguém conhece ninguém por completo, pois isso seria mais que uma invasão de 

privacidade, é uma invasão do que o ser humano ainda tem de próprio, de intimo do eu e 

assim como muitos consideram é uma leitura completamente precipitada por meio de apenas 

um atributo. 
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Uma informação inicial como uma tatuagem é apenas uma referência, um ponto inicial 

para um conhecimento externo e se permitido um conhecimento de si mesmo, pois, como já 

foi alertado, é normal e natural do homem falar sobre o outro, formar opiniões talvez 

abstratas, sem analisar que a tatuagem não se apresenta no corpo de ninguém de modo 

involuntário e sim deliberado mesmo que de forma inconsciente. 

 

8. Acredita que os elementos informacionais registrados em seu corpo possam ter 

uma importância social? 

A intenção, nessa pergunta, foi observar o ponto de vista de cada um, pois, como a 

tatuagem é milenar, é existente uma importância social consagrada na sociedade, seja positiva 

ou negativa, caso contrário não incomodaria alguns e não seria admirada por outros.  

 
Quadro 8: Algumas expressões apresentadas à pergunta 8. 

“antes de ter importância social tem que existir a importância pessoal”; 

“acredito que as filosofias que eu trago com elas são sim importante para as pessoas”; 

“são importantes pra mim, por que dizem respeito sobre mim, mas pra outras pessoas 

são irrelevantes”; 

“mostrar para algumas pessoas que ter uma tatuagem não me faz ser uma pessoa 

„deficiente‟ ou „incapaz‟. Quebrando alguns estereótipos que infelizmente ainda são 

bem presentes na sociedade”; 

“todas as pessoas que tiverem interesse em saber o que significam, de alguma forma 

acrescentou algo”;  

“na sociedade em geral creio que não”; 

“tatuagem é algo bem particular, [...] até hoje não vi alguém mudar a sociedade por 

conta de uma tatuagem”; 

“não acredito que você deveria ter sua importância social e julgada e ou avaliada 

baseada em um atributo físico”; 

“acredito que a tendência seja não ter tanta importância, à medida que um povo evolui 

culturalmente”; 

“não só acredito como tenho certeza que tem”. 

Fonte: desenvolvido pela autora. 
 

As crenças individuais reforçam e defendem o uso da tatuagem. A informação é 

elaborada e traduzida em uma imagem totalmente articulada entre interior e exterior, logo, 
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acreditar ser irrelevante na sociedade é desqualificar a tatuagem como uma arte e diminuir 

todo o seu histórico cultural diante das civilizações que utilizavam e utilizam como artifício 

para alcançar uma finalidade, um ritual ou uma consumação. 

A tatuagem é uma ação individual que reflete em muitas esferas sociais, pois, ao 

atingir o outro, demonstra o efeito da informação em mudar estados. Como não existe 

comunicação sem informação, o impacto da tatuagem pode suscitar o sujeito a ir além do que 

foi visto e talvez explicado. É um processo complexo, pois a parte negativa que circula ao 

redor da tatuagem tem se diminuído, mas não se esquecido. Assim, é creditado mais uma vez 

que a sociedade esteja passando por uma evolução social, entretanto, nos dias de hoje, o 

cuidado com o que registrar deve ser atentado, tudo está passível de ser confrontado, visto 

como ofensas e sendo assim questionado em vias jurídicas. 

 
9. Para você, o que é ter uma tatuagem registrada no seu corpo? 

 
A intenção foi obter um discurso sincero e por fim suavizar para que houvesse a 

demonstração da importância que eles têm com a tatuagem.  

 
Quadro 9: Algumas expressões apresentadas à pergunta 9. 

“Fortalecer as minhas filosofias, as minhas admirações e o meu amor por algo. Assim 

fortalecendo o meu próprio eu”;  

“Alguma passagem da minha vida ou algo que me representa internamente”;  

“Um registro pra sempre de um sentimento ou pensamento, no qual quis expressar em 

forma de desenho permanente em um determinado momento da vida”;  

“Sempre será um pouco do que sou, do que acredito, do que gosto”;  

“É amor sabe, você se olhar e vê que naquele desenho tem tanto sentimento, seu, de 

pessoas que talvez te acrescentou em algo para você querer fazer aquilo, do tatuador, 

do criador do desenho, do momento em que a tinta se envolve na pele, e marca. É um 

registro de amor eterno”;  

“É historia, que nem as historias são contadas através de escritas, de desenhos”;  

“É mostrar arte, prazer, satisfação pessoal, mostrar um pouco de quem eu sou (não 

totalmente), de como penso, do que defendo e gosto”; 

“Simboliza um momento no qual não quer esquecer e através da tatuagem fixada no 

corpo a cada vez que você olha você lembra do objetivo ou de algo que a tatuagem faça 

lembrar”;  
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“Mas eternizar alguma coisa em forma de arte em sua pele”;  

“É me sentir livre e poder registrar de forma permanente o que marca minha vida” 

“Arte, saudade, lembranças... memórias :)”; 

“É eternizar algo que você tem de muito importante. Tornando-lhe único. As minhas 

são únicas, são desenhos que fazem parte da minha vida e que foram feitos para mim”.  
Fonte: desenvolvido pela autora. 
 

Tatuagem é expressão de sentimento sincero, informação pura e verdadeira. 

Independente das justificativas apresentadas ou que venham a se apresentar, a tatuagem 

representa a singularidade do sujeito em materializar uma informação de modo criativo e 

articulado com formas, cores, traços, letras ou qualquer outro recurso possibilitado pela 

escrita. Não é desprovida de sentido, é um conjunto de informação construída para uma 

satisfação ora pessoal, ora social.  

 

 

5.1 SOBRE AS TATUAGENS  

 
Diante das constatações das respostas dos entrevistados nas perguntas do capítulo 

anterior, aqui observaremos as justificativas, motivos, ideais, inspirações na tatuagem de cada 

um deles. Cabe ressaltar que todas as imagens foram autorizadas para serem utilizadas nesta 

dissertação, assim como a anuência de todos os tatuadores. Mais uma vez, foi reforçado entre 

eles que em nenhum momento o perfil deles seria exposto.  

 

ENTREVISTADO 1: 

“A coruja contém um elemento da cultura oriental, o yin yang. Por ser coruja, um 

animal que traz a simbologia da sabedoria. O olho que tudo vê foi um elemento que eu 

escolhi, pois representa „além da visão‟. Algo que quebra tabus contemporâneos como 

estereótipos e etc.; „quem vê a física não vê a quântica‟”.   
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Figura 20: Tatuagem do entrevistado 1 

Fonte: Instagram. 
 

Observa-se na imagem acima ao menos quatro elementos que configuram a IS: uma 

lua – satélite natural –, uma coruja – ave com capacidade de ver além e considerada como 

símbolo da sabedoria –, o olho que tudo vê – olho que está em constante vigilância – e o 

símbolo do yin-yang – equilíbrio. Cada uma delas traz em si seu significado próprio, no 

entanto, quando reunidos em um único desenho, a soma de cada uma dessas informações se 

harmonizam em um sentido único tanto para a formação da imagem como para o sujeito que a 

tem.  

Não justificando o porquê da reunião de todos esses elementos e somente expondo o 

motivo de cada elemento, é perceptível a relação inseparável da tatuagem com o sujeito 

quando este, durante o processo de entrevista, manifestou que a tatuagem era sim uma 

informação social por permitir um indivíduo “afirmar” sobre a pele “aquilo que sente ou 

meramente deseja”, sendo que é o olhar de admiração o melhor impacto, até porque fez as 

tatuagens – tem um Buda que também se relaciona com a imagem acima, porém não forneceu 

a imagem – para representar algo da sua vida.  

O local escolhido para o registro da informação também foi visando esconder com 

uma roupa, pois como E1 mesmo disse: “nem todo mundo está preparado para aceitar o 

diferente‟, visto que em seu corpo estão marcadas as verdades do seu próprio eu. Certo disso, E1 afirma 
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que, se a tatuagem “não for importante para você e a sua alma, como ela vai alimentar a dos 

outros?” e finaliza nos remetendo à informação de Mario Bonatti: “A vida tem a cor que você pinta”.  

 

ENTREVISTADO 2: 

Com relação à tatuagem de um homem e uma nave no braço/antebraço, foi em um 

momento da vida em que saiu de um emprego por alguns acontecimentos e depois voltou a 

trabalhar nessa mesma loja – informática. Aceitou fazer a tatuagem para mostrar a sociedade, 

“para todo mundo mesmo, para tudo”, que tatuagem não muda caráter, não vai dizer que é 

bandido, não vai dizer que é herói, só é o que tenta representar.  

Na tatuagem do antebraço, vê-se “um homem de terno e gravata, o que a sociedade 

julga „ser certo‟. Através de um relance, teve uma visão, essa visão conseguiu se expandir que 

através do amor (em cima do chapéu que o homem possui tem um coração) pode evoluir, 

pode transcender. Não é só a questão de um disco voador abduzindo uma pessoa, é mais uma 

questão de elevação de espírito”. Assim, “naquele momento da vida teve uma elevação de 

espírito, que aprendeu muito com os acontecimentos e quis gravar na pele e em um lugar 

bastante visível”. 

O mamute também tem a ver com outro período da vida de E2 – após retornar ao 

trabalho. “O mamute é um animal extinto e se for pesquisar é um animal forte”, logo, 

“retornou ao trabalho (loja de informática) mais forte”, “me tornei mais forte por todos os 

acontecimentos, tudo que aconteceu na tatuagem do antebraço até a tatuagem do mamute me 

deixou mais forte. Tudo que aconteceu naquele período me deixou mais forte, me deixou mais 

centrado, concentrado com o que queria, deu um foco maior na vida”. 

“Da tromba do mamute sai uma fumaça, por que uma fumaça? A fumaça mágica, 

realmente, é como se fosse uma fumaça mágica e o olho é aquele velho ditado, o olho com a 

pirâmide é o olho que tudo sabe e tudo vê. O que quero passar com esse olho? Quero passar 

que quem está de olho em mim, quem está olhando para mim, desejando o bem ou desejando 

o mal, não pensem que eu não estou de olho, porque o olho está ali, porque o olho, aquele 

olho, é o olho que significa, é o olho que tudo sabe e que tudo vê. Então, ele está ali e ele está 

de olho em tudo”. 
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Figura 21: Tatuagem do entrevistado 2 

Fonte: Instagram. 
 

E2 nos diz “alguns acontecimentos que se passou em algum momento de minha vida 

que decidi deixá-los em minha pele”, logo, o corpo de E2 se transforma em um diário de vida 

quando, ao invés de registrar seus pensamentos de modo ordenado em uma folha de papel ou 

em um programa de texto digital, prefere sintetizar fatos da sua vida em sua própria pele. 

O interessante durante toda a entrevista com E2 é a repetição para reforçar ser o 

responsável pelo que tem tatuado e não se responsabiliza pelo que os outros pensam ou 

interpretam. Em alguns momentos, impressiona ser um discurso rebelde, indiferente, 

entretanto, é a vida de um sujeito, seus acontecimentos e transformações contextualizados em 

uma imagem. Desse modo, quis demonstrar que as pessoas pensam de um jeito diferente e é 

certo, as fotografias, os livros, as músicas e poesias retratam a informação de modo um 

próprio de ver e sentir o mundo. 

Para E2, a melhor forma encontrada para se expressar, para “pôr para fora” as suas 

inquietudes internas foi através da tatuagem, o que corrobora para o corpo ser mais um 

suporte material para expor emoções, pensamentos, biografias, momentos etc. 

 

ENTREVISTADO 3: 

“A história do lobo é a seguinte, se você for ler alguma história antiga, principalmente 

contada por indígenas, vai perceber que eles se referem aos lobos como sendo bom e/ou mau. 
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Os lobos sentem raiva, ciúme, tristeza, ressentimento, „impiedosos‟. Mas também podem ter 

bondade, compaixão, serenidade, fé e são extremamente as fiéis ao seu bando”.                      

“E eu estava em um momento bem confuso, com diversidade de pensamento, sacou? 

Não me encontrava de jeito nenhum.” 

 
Figura 22: Tatuagem do entrevistado 3 

Fonte: Instagram. 
 

Considera-se intrigante a tatuagem de um lobo com dois perfis: um perfil em modo 

“natural” e o outro perfil estilizado. O lobo, um mamífero considerado feroz, forte, retratado 

em desenhos e filmes – Os três porquinhos; Chapeuzinho Vermelho; Olha quem está falando 

2, Lobo, Caninos brancos, Dança com lobos, dentre outros – é muito relacionado e justificado 

por E3 sendo semelhante ao homem, em seus aspectos positivos e negativos, por isso afirma: 

“a do lobo é a que mais me faz ter cuidado com certos ambientes e pessoas, principalmente 

em ambiente de trabalho, tento sempre deixar oculta”, isso porque “o desenho não pode ser 

rotulado com um significado único pra todas as pessoas”, logo, o primeiro pensamento que se 

tem do lobo é ser mau.  

Acreditando que o lobo não combine com sua aparência, E3 se importou em escolher 

uma parte do corpo que “ficasse legal” com sua tatuagem grande e que chama atenção, pois o 

lobo diz muito a respeito de si: “resolvi fazer o lobo, pela questão de que todo e qualquer „ser 

humano‟ podem ter seus momentos de inflexibilidade, ser ruins ou bons, se convergirem nos 

pensamentos, acertarem e errarem, todos nós temos um pouco das duas faces do lobo, só 

depende do momento e da situação para alimentar cada um dentro de si”.   
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E3 sabe que a tatuagem é uma “comunicação que gera entre você (quem tem a 

tatuagem) e quem observa, seja pela admiração ou crítica, mas de alguma forma acaba 

demonstrando um pouco do que você pensa”. Ou seja, é a informação sendo transmitida 

através de um canal de comunicação.  

                    

ENTREVISTADO 4: 

“A tatuagem da mulher com „uma biblioteca na cabeça‟ foi uma imagem que um 

amigo meu me enviou e falou „sua cara, amiga‟. Por ele saber que gosto muito de ler, sempre 

tô lendo, sempre tô com livros, não apenas acadêmicos, mas diversos, e desde quando não 

tinha nenhuma tatuagem ainda, pensei em tatuar ela nas costas. Com o tempo, fiz uma frase e 

como a frase ficou ilegível, procurei um profissional e fiz cobrir com ela no antebraço. 

Acredito que mostra um pouco do meu eu, por gostar de leitura, de livros (bem que eu queria 

ter uma biblioteca kkk) mesmo quando eu fizer outras acho que essa será a preferida por ter 

um grande significado e por ter gostado muito do resultado”. 

A frase coberta era: “„não há carinho melhor que escutar‟, ouvi de uma professora no 

meu primeiro dia de aula há dois anos e quis registrá-la, ainda irei novamente”.   

“kkkkk curso psicologia, então a frase tem muito haver com a posição do psicólogo”. 

 
Figura 23: Tatuagem do entrevistado 4 

Fonte: Instagram. 
 

Ao afirmar que “tatuagens passam informações”, E4 considera o que vive implícito na 

sociedade sobre as referências em torno da tatuagem e com isso a certeza de já ter sofrido 

“péssimas reações” por parte da própria família, justificando ter escondido somente do avô 
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por respeito à saúde debilitada e pela idade dele indicar uma geração em que o preconceito 

para com a tatuagem dominava.  

E4 quis manter sua tatuagem em um local visível por acreditar que tatuagem não 

atrapalha uma pessoa em um emprego, por exemplo. Ainda visualiza a importância da 

tatuagem na sociedade quando consegue demonstrar que um sujeito tatuado é um ser normal, 

independente de um registro sobre a pele. Isso confirma o desejo pessoal em alterar a 

exterioridade, ainda negativa, imposta e viva no meio em que se vive. 

A tatuagem representada na figura 24 é a leitura de E4 a partir de si mesmo e do seu 

hobby: ler. “Sabendo que sempre haverá críticas por pessoas que não gostam de tatuagem, 

mas fazendo o que me faz bem, sem pensar na opinião dos outros”, o sujeito da tatuagem 

acima segue consciente das relações de poder existente a partir de sua própria família e 

extensiva a outros segmentos, mas com crenças e ideais fortalecidos em seu modo estar no 

mundo. 

 

ENTREVISTADO 5: 

“Certo, então... Meu sonho de amante de rave é a Burning Man kkk, essa escultura é 

muito famosa, sempre que o evento acontece eles lançam esculturas no local, e essa tocou 

tanto as pessoas que não foi desmanchada, já conhecia a escultura, a festa, o artista, e o 

significado dela é muito especial, mostra dois adultos de costas brigados e suas crianças 

internas querendo fazer as pazes, o que é real, crianças são inocentes, elas brigam e logo 

esquecem o que aconteceu, porque sabem que o real valor é o amor... O perdão, é por isso que 

são perfeitas, anjos, puras. Quando crescemos vem as armadilhas do ego, é por isso que o ser 

humano não alcança a dádiva da perfeição, porque a perfeição não tem a ver com saber 

demais, tem a ver com sentir demais e a gente esquece de sentir, de viver, de brincar, de rir, 

da simplicidade”. 

“Eu já tinha meu pensamento formado sobre isso, minhas filosofias de vida, e nas 

minhas tatuagens sempre procuro expressar essas filosofias, e quando vi a imagem e a li com 

meus pensamentos, encaixou perfeitamente”. 

“Minha religião se chama amor, Deus é amor, essa é a maior força do mundo! E 

enquanto eu viver transmitirei isso para o mundo de todas as formas. Essa foi à primeira 

questão, a segunda é que: eu namoro, e tenho certeza que a pessoa que esta comigo é minha 

alma gêmea, a gente briga muito porque somos pessoas diferentes, de personalidade forte, 

uma vez a gente brigou, e eu nem lembrava dessa imagem, estava passando pela rua e 

encontrei uma hippie, começamos a conversar e desabafei com ela, ela me falou sobre o que 
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acha que é uma relação, e aquele momento me amadureceu 100 anos, fez minha raiva toda 

sumir, entendi que minha raiva não estava ali, era armadilha do meu ego, como sempre. 

Cheguei em casa, e abri meu Instagram, de cara apareceu a imagem do Love little crazy 

„nome da escultura‟, significa amor dos pequenos loucos. Na hora, meu coração fez „tatue‟, 

todas as minhas tatuagens são para alguém, além de mim, todas, tem amigos, tem família, mas 

tem, e eu sabia que ia chegar o momento de ter a do meu namorado. E chegou, e chegou 

impactando muito, simplesmente chamei Paulo na hora e falei: ei, me tatua aqui kkkkk.” 

“E é isso, essa tatuagem é um presente para meu amor e para o amor do mundo.” 

 
Figura 24: Tatuagem do entrevistado 5 

Fonte: Instagram. 
 

Por meio das palavras de E5, percebe-se que a tatuagem apresenta informações 

desconhecidas, talvez, do grande público. E3 inicia afirmando gostar de rave – festa de 

música eletrônica – e informa que seu sonho é o Burning Man e que determinada escultura é 

muita famosa, só nos fornecendo o nome da obra ao final: Little love crazy. Sendo assim, 

Burning Man é um festival a céu aberto que ocorre anualmente nos Estados Unidos onde 

ocorrem performances ao vivo e exposições de esculturas e outras intervenções artísticas. 

Logo, em uma rápida pesquisa na internet, chega-se ao artista da escultura, o ucraniano 

Alexander Milov e o nome da sua obra chamada Love.  

O discurso de E3 é muito suscetível ao seu estilo de vida. São frases poéticas que 

transcendem para o misticismo, o espiritual. Pregando o amor como religião, o discurso nos 
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retorna à década de 1960, onde o movimento da contracultura e o movimento hippie eram 

exercidos por jovens contra o sistema capitalista americano.  

Tendo a arte como “meio de expressão, sem arte não haveria vida, e a tatuagem faz 

parte desse elo”, E3 não põe apenas seus sentimentos na tatuagem, mas relaciona sua vida 

singular e a dois com a representação da escultura de Milov. Quando adulto, o sujeito convive 

entre a dualidade das virtudes e defeitos da personalidade ao se colidir com outro ou novos 

sujeitos. Ser adulto nos rende ao sistema de sobrevivência, enquanto que na tenra idade a 

ingenuidade alimenta o prevalecimento para esquecer as vontades não amadurecidas.  Durante 

o processo de formação para a pessoa adulta em um mundo de dominação e poucos espaços, 

infelizmente, o sistema impõe que os sentimentos ideológicos não prevaleçam nas relações de 

produção e conquista. 

Interessante registrar também a importância dada ao conversar com uma hippie e 

considerar as crenças dela para compreender a si mesmo. Mais uma vez, o ser sujeito de E3 

expressa comportamentos e filosofias alternativas para suas ações, tanto que todas as suas 

tatuagens foram feitas com a certeza do que estava fazendo e ainda agradece por seus 

“sentimentos atingir ao outro de forma agradável, que soma”. 

 

ENTREVISTADO 6: 

“Então, aí você percebe dois horários um no relógio romano e outro aqui na ponta em 

vermelho como se fosse digital. O horário do relógio romano é a hora que minha mãe nasceu 

E o que parece digital é a hora que eu nasci! Logo, você vê que foi passada uma geração. É a 

questão do relógio que o tempo passa igual para todo mundo, então temos que dar valor aos 

momentos da vida e não aos bens materiais.”  

“A questão da bússola é devido ao fato de ter o espírito aventureiro, de procurar seu 

destino em meios à dificuldade! É sempre está em movimento. A frase se você observar, Face 

everything and rise, enfrente tudo e erga-se. Quando você encontra seus problemas não pode 

deixar se abater, tem que ser forte!” 

“E a questão por último do corvo, um animal dependente, que segue seu caminho, 

normalmente sozinho, mas nunca deixa de voar! Tem alguns significados ruins, porém eu só 

levo os bons comigo.” 
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Figura 25: Tatuagem do entrevistado 6 

Fonte: Instagram. 
 

A tatuagem de E6 traz em seu conjunto seis elementos independentes, harmonizando-

se entre as cores preta e vermelha e traços geométricos: um relógio com ponteiro romano, um 

relógio digital, uma bússola, uma frase – Face everything and rise – e dois corvos.  

O discurso de E6 é pessoal e familiar. Todos os elementos citados comportam um 

sentido motivacional por trás de toda imagem representada. Quando relaciona o tempo por 

meio do relógio romano e digital, quis mostrar o avanço de geração, representado pelo 

nascimento de mãe e filho, e prevalecendo a valorização da vida e não dos bens materiais. É 
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também uma demonstração de amor à mãe, pois, conforme o ditado popular, “só costumamos 

dar valor quando perdemos”, logo, o tempo passa e amanhã já pode ser tarde.  

A bússola junto à frase “Face everything and rise” e a representação do corvo – 

dependente sem deixar de voar – é mais um amparo para enfrentar o dia a dia, pois, como E6 

mesmo diz, “quem o conhece e mesmo sem o conhecer se souber o significado da tatuagem 

vai ter mais ou menos uma ideia de como ele age, como se sente, como decide algumas 

situações”, logo, o seu espírito aventureiro não se deixa abater diante das adversidades da 

vida, dos obstáculos que lhe são apresentados, ou seja, independente das suas limitações é 

preciso seguir em frente.  

Logo, a consonância do discurso com os elementos registrados sobre a sua pele é 

comum a todo e qualquer ser humano, a diferença é saber enfrentar e como enfrentar, pois 

Althusser (1980, p. 69) reforça que “como Marx dizia, até uma criança sabe que se uma 

formação social não reproduz as condições da produção ao mesmo tempo que produz não 

conseguirá sobreviver um ano que seja”. 

Como as tatuagens mudaram a vida dele e serve de motivação por terem um 

significado, E6 tatuou o que para ele marcou momentos e vai continuar marcando daqui a 

alguns anos.  

 

ENTREVISTADO 7: 

“Então, nós nordestinos somos bem descriminados pelo povo do sul do país, pessoal 

de São Paulo e tal, eu quis fazer ela para mostrar que somos iguais por baixo da carne, a 

questão da homenagem ao lampião que foi um ícone para o povo nordestino, o rei do Baião 

que tanto defendeu nós em suas canções, principalmente naquela música Morte do Vaqueiro, 

que particular gosto muito. Quis mostrar que somos um povo sofrido, que em meio de tantas 

dificuldades tentamos viver e arrumamos sempre um meio de sorrir.” 

“Eu estava escutando uma música do Rapadura, um rapaz que canta cordel rap, ele 

fala bem do nosso povo também, foi a partir dela que tive a iniciativa de fazer. De pensar no 

desenho.” 
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Figura 26: Tatuagem do entrevistado 7 

Fonte: Instagram. 
 

Instantaneamente, a tatuagem apresentada é uma alusão à região do Nordeste 

brasileiro. Na imagem, é possível perceber um esqueleto com óculos e chapéu de couro que, 

simbolicamente, se traduz em Virgulino Ferreira da Silva, popularmente conhecido como 

Lampião. Mais abaixo, uma paisagem que reflete o sertão nordestino e, com a estiagem 

materializada sobre o corpo, vê-se uma mãe carregando um balde d‟água na cabeça em 

companhia de uma criança sob um percurso longo, um sol forte, solo seco, árvore seca e 

cactos complementando a vegetação local com o crânio de um boi. 

A imagem e a descrição da tatuagem possuem elementos enunciativos típicos, 

característicos e referenciais a qualquer nordestino. É sabido que a seca no Nordeste é um 

problema social antigo e ainda afeta uma camada desfavorecida da população ampliando a 

fome e a pobreza. Inúmeras medidas foram e continuam sendo providenciadas com o intuito 

de diminuir essa agressão natural, sendo uma das ultimas ações a ter sido praticada pelo 

Governo Federal a transposição do Rio São Francisco, em março de 2017. 
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Frente a este breve panorama, é válido registrar que, além do sofrimento que o povo 

nordestino sofre em função da seca, ainda é vítima do preconceito por parte de outras regiões 

do Brasil. A evidência ao preconceito ficou mais forte a partir de 2014, após as eleições 

presidenciais e a vitória da então candidata a presidência da República do Brasil, Dilma 

Roussef, uma vez que todos os nove estados que compõem a região Nordeste votaram na 

então candidata representante da esquerda política, levando à derrota do candidato da direita, 

Aécio Neves, preferido nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esse episódio levou as 

regiões Sul e Sudeste do país a quererem a separação do Nordeste das demais regiões do país, 

o que é constitucionalmente errado. 

Temos então que o discurso de E7 é uma homenagem ao Nordeste na tentativa de 

diminuir o preconceito existente e informar que, independentemente das diferenças, “vivemos 

e ainda sorrimos” mesmo com as adversidades, todos somos iguais, por isso a representação 

da caveira. 

Para além das informações vistas e fornecidas, o discurso de E7 é inspirador. 

Tatuagem feita após ir morar em Brasília, ficou a critério do tatuador a localização da 

tatuagem no corpo e, quando evita mostrar, é por respeito à religião dos outros e não pelo 

conteúdo, pois é amante da região Nordeste.  

Em entrevista E7, cita como uma de suas motivações para a criação da tatuagem 

quatro informações: “[1] Lampião que foi um ícone para o povo nordestino, [2] o rei do Baião 

que tanto defendeu nós em suas canções, principalmente [3] naquela música Morte do 

Vaqueiro” e “uma música [4] do Rapadura, um rapaz que canta cordel rap, ele fala bem do 

nosso povo também”. 

Em relação à primeira informação, sabemos que todo nordestino conhece Lampião, o 

rei do Cangaço. Como bem informado por E7, Lampião é uma figura icônica para o Nordeste, 

no entanto, o marido de Maria Bonita é aclamado por uns e odiado por outros, sendo objeto 

de estudo de muitos pesquisadores para compreender o fascínio do povo nordestino por um 

suposto herói apelidado de Robin Hood do Sertão.    

Quanto às duas informações abordadas em torno do Rei do Baião, trata-se de alcunha 

dado ao pernambucano Luiz Gonzaga, famoso cantor e compositor nordestino. De posse do 

chapéu de couro e sanfona, Luiz Gonzaga cantava suas composições com o realismo e a 

simplicidade de quem viveu a vida dura do sertão nordestino em um ritmo desconhecido 

naquele tempo em outras regiões do Brasil, o forró.  

Em 1963, notadamente conhecido, Luiz Gonzaga compôs com Nelson Barbalho a 

música Morte do vaqueiro, uma homenagem ao primo – vaqueiro – Raimundo Jacó, 
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covardemente assassinado. A música também foi uma forma de protestar contra a injustiça 

ocorrida perante o crime e a partir de então é celebrada, até hoje, no terceiro domingo de julho 

em Serrita, Pernambuco, a Missa do Vaqueiro.  

 Assim, possuindo uma tatuagem que auxilia e facilita no processo de comunicação 

com o outro, E7 quis mostrar mais que uma arte, pois “as pessoas veem a tattoo no braço e se 

impressiona”. É perceptível a exterioridade de fatos históricos ocorridos em períodos outros, 

mas que vigoram no presente e se conforma em uma imagem congruente com os elementos 

reais.  

 

ENTREVISTADO 8: 

“Eu trabalho com liderança de muitas pessoas, onde minha meta é levar oportunidade 

para que as pessoas mudem de vida. O rosto do samurai me faz lembrar a disciplina, o 

comprometimento, a auto responsabilidade, todos os requisitos necessários para que eu seja 

uma pessoa melhor e sem falar que o samurai é extremamente resiliente naquilo que faz.” 

“A flor de lótus simboliza a serenidade, calma, paciência que também preciso ter 

como líder.” 

“Tudo isso me faz ancorar ao sentimento de que posso cada dia me tornar uma pessoa 

melhor.” 

“A tatuagem do peito é o nome da banda que eu tinha, e simboliza uma etapa na minha 

vida onde conheci pessoas maravilhosas, onde tive minha primeira experiência real de 

liderança e onde fiz algumas obras sociais.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

 

Figura 27: Tatuagem do entrevistado 8 

 
Fonte: Instagram. 

 

Garantindo à tatuagem uma forma de expressão e também uma arte, E8 relaciona a sua 

conduta de líder às características de um samurai, orientando sua memória a recorrer “aos 

requisitos necessários para que seja uma pessoa melhor” e consequentemente encorajar 



110 

 

pessoas sob sua liderança a se empenharem nas atividades a fim de alcançar resultados 

desejados. Observa-se que essa tatuagem aliada à suavidade representada pela flor de lótus 

tem uma utilidade motivacional e age diretamente no seu fazer profissional, complementando-

se com a noção que E8 tem sobre a tatuagem dizer algo sobre alguém, pois o mesmo “quis 

transmitir uma característica pessoal” e assim “ancorar ao sentimento de que posso cada dia 

me tornar uma pessoa melhor”. 

Envolto no espírito de liderança a sua outra tatuagem é BKS Dance Forever – por livre 

tradução, “dance para sempre” –, a definição da sigla BKS não foi fornecida, mas sabe-se ser 

o nome de uma banda de hip-hop da qual E8 participou e, como já informado, ajudou a 

comunidade carente de Salvador-BA. Essa tatuagem também configura o registro visual de 

suas ações de ordem social frente à banda, confirmando o seu pensar sobre a tatuagem 

simbolizar “uma âncora que faz você lembrar-se de algum fato ocorrido ou meta que irá 

alcançar”, logo, “para cada pessoa pode ter um significado diferente, uma importância 

diferente, por isso não se pode concluir nada sobre alguém através de sua tatuagem”. 

Por fim, é válido pensar na informação registrada em um momento em que fez parte 

da vida de um sujeito e que só será completamente compreendido a partir de uma interação 

para assim consagrar a sua importância social: tatuagem representa uma banda que fez parte 

da cultura do hip-hop na Bahia e, através das suas músicas, retirou muitos jovens e crianças 

das drogas e de outros problemas sociais. É sabido que o hip-hop está ligado a grupos de 

minorias, cantam músicas de protestos e dança o movimento das ruas, logo, a identificação 

dos jovens pobres, negros, e de periferias é forte, e se a informação que chega a eles por meio 

da música transforma porque esse registro na pele também não importa socialmente? 

 

ENTREVISTADO 9: 

“A caveira com ampulheta, ela é um símbolo. Ele não é assim um símbolo, ele não é 

exatamente assim um símbolo, um símbolo é só a caveira e a ampulheta e embaixo tem uma 

flor, mas não é uma rosa. Esse símbolo representa basicamente a transitoriedade e a mudança 

da, as mudanças que a vida proporciona. Se você olhar os elementos dela, embaixo é uma 

flor, que simboliza meio que a beleza, a vida a juventude, logo depois tem a ampulheta que 

vai representar obviamente o tempo, e depois tem a caveira que representa a morte. E o olho 

que tudo vê também esta inserida no contexto de que a morte é algo que querendo ou não 

acompanha a todos e vai acontecer para todos um dia, independente do que você faça da sua 

vida ou deixe de fazer. Sei lá, a mensagem parece ser meio triste, meio mórbida, mas na real, 

na real o que as pessoas querem dizer com esse símbolo e o que eu quero dizer com a 
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tatuagem é: aproveite a vida, velho, nada é para sempre, entendeu? Um dia todo mundo vai 

para o mesmo lugar, independente do que você acredita, um dia todo mundo vai falecer e vai 

deixar de povoar isso aqui. Então aproveite velho, aproveite a vida, aproveite que você é 

jovem faça o que você queira fazer, o que você tem de fazer, a ideia é mais ou menos essa.” 

 

Figura 28: Tatuagem do entrevistado 9 

Fonte: Instagram. 
 

A tatuagem com o olho que tudo vê está em um triângulo em encontro com outro 

triângulo menor e resulta em uma estrela de seis pontas na testa de uma caveira. A arcada 

dentária inferior da caveira é uma ampulheta alicerçada por uma flor. Há ainda a presença de 

duas circunferências no canto superior esquerdo. 

E9, em entrevista, menciona que a temática da sua tatuagem está relacionada à 

Celebração da Santa Morte – culto realizado no México que tem uma mulher, não 

reconhecida pela Igreja Católica, como Santa – e assim os elementos – flor, ampulheta e 

caveira – reunidos em sua tatuagem representam “a transitoriedade, as mudanças que a vida 

proporciona” e o olho, conforme observado em algumas entrevistas, é a constante vigilância a 

tudo que rodeia o sujeito, ou seja, nada passa despercebido e a certeza que se tem da vida de 

qualquer sujeito é a morte.   
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Por ter uma caveira tatuada e o imaginário da sociedade relacionar esse símbolo 

diretamente com a morte, E9 percebe a reação de algumas pessoas para com a sua tatuagem, 

mas mesmo transparecendo uma imagem visual soturna a mensagem a ser transmitida é com 

o intuito de valorizar e aproveitar a vida, independente de crenças e bens materiais, pois todos 

somos iguais.  

Imbuído de conhecimentos jurídicos, E9 é consciente ao saber ser certo não julgar pela 

aparência. A pessoa tendo conhecimento do que se trata a tatuagem possa ser que saiba mais 

informações sobre si e do que acredita, mas não acha “que a tatuagem, ela passe esse tipo de 

informação sobre a pessoa tatuada ou sobre qualquer contexto sobre como aquela pessoa é ou 

deixe de ser”.  

Logo, se analisarmos o julgar pela aparência com a realidade vivida no Brasil, 

principalmente no presente ano, 2017, os representantes políticos do país não estariam sendo 

acusados e/ou presos por corrupção, visto que são todos muito bem apresentados socialmente, 

entretanto, desalinhados com o discurso praticado. 

 

ENTREVISTADO 10: 

“Escolhi porque queria homenagear a África, já que vivi lá por mais de 05 anos. Foi 

uma experiência que obviamente me marcou muito. Foi La que amadureci e também percebi 

que não se precisa de muito para ser feliz. Aprendi a respeitar ainda mais o outro e a 

diversidade. Assim, quis homenagear e também deixar marcado para que nunca esqueça todos 

os ensinamentos que aprendi.” 

“Então eu quis representar a África como um todo, cada elemento com seu 

significado.” 

“O padrão que tem na ponta inferior é um tecido africano, representando a arte e a 

cultura, uma mandala representando espiritualidade, acima dela uma mulher africana, que me 

marcou muito por sua força e energia, e ao lado a savana com girafas, vegetação típica, e 

principalmente o por do sol pelo qual sou apaixonada e nunca vi igual. Esses últimos 

representando a natureza que tira o fôlego e que muitas vezes me emocionou.” 
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Figura 29: Tatuagem do entrevistado 10 

Fonte: Instagram. 
 

As linhas que contornam e fazem o mapa do continente africano interagem com 

elementos da diversidade social, étnica e cultural daquela localidade, porém há um realismo 

visual reforçado através da experiência de quem vivenciou por meio do olhar as belezas e as 

mazelas de um continente tão rico e conhecido por ser tão pobre. 

Na figura 30, E10 sintetiza em uma única imagem o retrato da vegetação, do clima, da 

natureza, artesanato, vestes e o perfil da mulher africana. Também acredita que “qualquer 

tatuagem exposta” impacte o outro e com certeza a sua própria tatuagem deve causar um 

impacto positivo, visto que o prevalecimento de um continente com marcas de sofrimento dá 

espaço a conhecer o outro lado de uma sociedade.  

Mesmo sabendo que é forte o julgar através da aparência, E10 não generaliza o pré-

julgamento através do visual, pois acredita não ocorrer em todos os países e culturas e 

também “que a tendência seja não ter tanta importância, à medida que um povo evolui 

culturalmente”, essas análises devem ter sido observadas a partir da sua vivência no exterior, 

ou seja, o contato com outros povos é libertador a fim de esclarecer críticas já consideradas 

como inaceitáveis e aprimorar o respeito ao outro e a diversidade. 
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Visualizar uma realidade com aspectos negativos é refletir sobre nós mesmos 

enquanto sujeito de um mundo em constante construção e evolução, no entanto, E10 

preservou o belo e tem sua tatuagem construída a partir de informações captadas pelos seus 

sentidos e transmitidas para um profissional que efetuasse o registro das suas lembranças, pois 

“a ideia era justamente a de representar e homenagear um continente riquíssimo em alguns 

aspectos, porem discriminados e paupérrimos em outros” e assim “ter uma forma de 

expressão independente de ações e palavras”. 

 

ENTREVISTADO 11: 

“Tem vários motivos, mas foi mesmo porque gosto de verdade.” É solicitado um 

motivo. “O jeito que a tinta fica na pele, as cores, os riscos, chamam muito a minha atenção, 

sempre fico observando alguém que tem tatuagem.”  

 
Figura 30: Tatuagem do entrevistado 11 

Fonte: Instagram. 
 

E11 possui cinco tatuagens e tem como objetivo cobrir todo o braço esquerdo, 

inclusive a mão também é tatuada. Na tatuagem, há três árvores, uma maior e uma menor sem 
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folhas e outra com folhas. A paisagem se completa com quatro pássaros sobrevoando o topo 

da árvore maior. Esses elementos reunidos podem ser traduzidos em diversas situações: a 

natureza, o inverno, o desmatamento ou um lugar sombrio. No entanto, não foi exposta a 

justificativa ou motivo para essa tatuagem. 

Durante toda a entrevista, ficou claro que E11 gosta de tatuagem e não considera 

assuntos existentes em torno da tatuagem, pois acredita que hoje em dia a tatuagem não 

interfere no processo de interação. Por ser paulista, sente que em São Paulo há uma maior 

naturalidade em relação à tatuagem em oposição à cidade em que reside na Bahia, pois 

algumas “pessoas visam tatuagem no mal sentido”. Assim, fazendo esse comparativo entre os 

estados brasileiros, percebe-se que E11 mesmo não demonstrando em suas falas, não 

desconhece temas que circundam a tatuagem. 

Compreendendo a tatuagem com normalidade e tendo como status, E3 analisa as 

questões técnicas para elaboração da arte: a tinta, as cores empregadas sobre a pele, os traços, 

a disposição da imagem. Tem-se com essa entrevista a peculiaridade pelo gostar da tatuagem 

em função de procedimentos e não por ser mais uma possibilidade de registrar memórias, 

histórias, sentimentos. Não houve preocupação com o desenho a ser construído ou o conteúdo 

a ser abordado, e sim pela simples ação de categorizar e ter a tatuagem como um acessório 

sobre a pele do seu corpo. 

 

ENTREVISTADO 12: 

“Acho que essa é a única que nem sequer tenho que pensar pra responder: a releitura 

da pintura foi necessária porque a pintura em si tem MUITOS elementos, que teriam que ser 

feitos pequenos (e com o tempo iriam ficar incompreensíveis) e tem a ver com minha crença 

religiosa, sou espírita e por conta disso sei que essa vida é só mais uma de tantas que ainda 

temos que viver pra nos melhorar moral/espiritualmente, e a pintura fala justamente disso, da 

irrelevância da nossa „vida atual‟ e que tudo que fizermos (de bom e mau) vai retornar pra nós 

de alguma forma, agora nessa vida ou em uma próxima.”  

“A do cachorro: Ele foi o meu primeiro Pet que foi realmente meu, escolhido por nós e 

que veio pra nossa casa com 45 dias, viveu e acompanhou nossa vida (com as idas e vindas do 

Brasil para Angola, etc) fez viagens de férias conosco, etc, e nos deu muito mais amor do que 

nós poderíamos dar a ele juntos, viveu conosco durante 11 anos, salvou a vida de minha 

esposa uma vez (ela é asmática, teve um ataque em casa e só conseguiu chegar até a porta de 

casa e abrir antes de cair no chão sem ar, e ele que foi alertar os vizinhos do prédio para que 

ela fosse socorrida), eu não tinha vinda para o Brasil programada e ele estava muito doente 
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(leucemia, depois de já ter estado muito mal a ponto de ter que retirar o baço, e de ter doença 

do carrapato desde muito cedo) e surgiu uma oportunidade, na semana que eu estive no Brasil 

ele mudou completamente e ninguém acreditava que ele estava doente, na véspera de eu 

embarcar enquanto arrumávamos a mala ele passou mal, eu levei ele para o veterinário e tinha 

certeza que não o veria mais, uns dias depois, recebi a notícia... Assim que cheguei no Brasil 

para as férias no ano passado, achei que a melhor forma de homenagear quem esteve conosco 

e me deu tanto amor era fazer a tattoo dele onde eu sempre pudesse ver e lembrar dele (até 

então eu tinha uma regra: todas as minhas tatuagens tinham que poder ser cobertas se eu 

estivesse de mangas curtas).” 

 

Figura 31: Imagem fornecida por entrevistado 12 

Fonte: Fornecida por E12. 
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Figura 32: Tatuagem do entrevistado 12 

Fonte: Instagram. 
 

Figura 33: Tatuagem do entrevistado 12 

Fonte: Instagram. 
 

A tatuagem da figura 33 apresenta uma caveira simbolizando a morte, a ampulheta e o 

rosto de uma jovem é a representação/leitura que E12 fez da figura 32 que descreve o ciclo da 
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vida. Percebe que a imagem é dividida pelo símbolo do infinito – oito deitado – junto com a 

representação da morte – lado esquerdo – e da vida – lado direito. Ao lado esquerdo, observa 

pessoas idosas chegando ao óbito e ao lado direito da vida é visto o nascimento e, por 

conseguinte as fases do crescimento. A paisagem se completa com elementos da natureza 

como o mar, os animais, o sol, o céu e as montanhas. 

A preocupação demonstrada por E12 em relação ao uso de mais elementos para 

representar a vida, o tempo e a morte, por dificultar a compreensão da mensagem é o que 

Moles sinalizou para a adequação da mensagem de acordo com o canal a ser utilizado, neste 

caso, é a dimensão dos elementos a serem registrados sobre a pele que deve ser avaliada.  

A tatuagem de E12 é a representação da vida através de uma ampulheta demarcando o 

tempo, logo, o que separa a morte da vida é o tempo, entretanto, por ser espírita e ter uma 

visão para vida além da morte, ou seja, a crença na reencarnação, sabe-se que o tempo não vai 

parar e novas vidas virão em busca da evolução espiritual na terra, pois, conforme frase 

atribuída a Allan Kardec (decodificador da doutrina espírita): nascer, crescer, morrer, renascer 

ainda e progredir sempre, tal é a lei. 

Em relação à tatuagem do cachorro de orelhas peludas, com auréola de anjo e um 

olhar para o alto, semântica e esteticamente sabe-se que é a representação de um cão. Mas o 

que o torna especial é a importância que aquela tatuagem tem na vida de quem a possui. Ou 

seja, a informação acerca dela é totalmente pessoal, e por mais que se façam as possíveis 

considerações não se saberá qual a potencialidade significativa em torno dela.  

Acreditando na importância e o impacto social que a tatuagem possui, E12 quebrou as 

próprias regras ao tatuar o seu eterno amigo, pois até então tinha tatuagens que pudessem ser 

escondidas com blusas de manga curta e devido à importância que seu cachorro teve em sua 

vida preferiu manter em local sempre visível. 

“Direta ou indiretamente refletem um pouco a nossa forma de ser/pensar e nossas 

crenças”, assim é a tatuagem para muitos. Porém, as informações fornecidas sobre a tatuagem 

do cachorro são imprescindíveis para perceber a extensão da interioridade do sujeito para 

consecução de uma ação externa, pois são elementos de cunho emocional que são transcritos 

para uma linguagem metafórica. 

 

ENTREVISTADO 13: 

Conforme E13, a tatuagem de um homem de perfil, com chapéu, segurando uma sela 

em um local parecendo uma fazenda seria uma representação dele na fazenda. Acima, tem-se 

o rosto do cavalo dele na fazenda. 
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Figura 34: Tatuagem do entrevistado 13 

Fonte: Instagram. 
 

E13 tem certeza da importância da tatuagem na sociedade e que pode haver sim 

interferência no processo de interação a partir da informação transmitida por meio da 

tatuagem. Possuindo o braço todo tatuado é possível que não se prive de expor sua tatuagem, 

pois acredita ser uma identidade.  

Ao afirmar que a tatuagem diz “quem a pessoa é ou no mínimo mostra do que a pessoa 

gosta e se identifica”, é possível constatar isso a partir da sua própria tatuagem, pois como 

E13 mesmo explica: “as minhas (tatuagens) são únicas, são desenhos que fazem parte da 

minha vida e que foram feitos para mim. Ex.: [...] ferradura com nome do meu cavalo, casa do 

sítio, homem segurado sela com traços meus, o rosto de meu cavalo, chapéu que eu já usei”. 

Dessa forma, entende-se a ausência da resposta quando se procurou saber se, antes de 

se tatuar, pensou na informação que poderia estar transmitindo a partir de si e como 

representar essa informação, pois a tatuagem registrada no corpo de E13 é totalmente 

autobiográfica, logo, é a eternização do que acredita ser importante e assim “tornando-lhe 

único”. 
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5.2 COMPREENDENDO O DISCURSO E AS FACETAS DA INFORMAÇÃO 
 

Constatou-se, de modo individual e coletivo, que as respostas de cada entrevistado têm 

total relação com a arte desenvolvida nos respectivos corpos. As respostas mostraram que o 

gênero do sujeito não fez diferença para alcançar o resultado desta pesquisa, pois o 

reconhecimento e aceitação de temas que persiste e envolvem a tatuagem foi muito presente 

nos enunciados, uma vez que ter uma tatuagem significa o contínuo trabalho em diminuir os 

espaços de preconceitos existentes, registrar um querer e ampliar o escopo para uma arte 

concebida de forma consciente e totalmente profissionalizada. 

O discurso fornecido em cada uma das respostas adquirida por meio da entrevista e 

com vistas à obtenção de responder o problema de pesquisa aponta para o sujeito que pensa e 

articula o seu estar no mundo com questões sociais que podem ou não atingir diretamente. De 

qualquer forma, aspectos políticos, culturais, científicos, tecnológicos ou de qualquer ordem 

atingem a sociedade como um todo, positiva ou negativamente em diversos níveis, para isso 

compreende-se Sahlins (1997, p. 41) sobre “as pessoas, relações e coisas que povoam a 

existência humanas manifestam-se essencialmente como valores e significados – significados 

que não podem ser determinados a partir de propriedades biológicas ou físicas”. 

Diante do exposto pelos entrevistados e das informações contidas em cada uma das 

tatuagens, e ciente de que a IE é fonte inesgotável de explicação, sabemos que, para toda obra 

há um significado, e iremos aceitar o termo “informado” que Goffman (2013, p. 37) toma 

emprestado dos homossexuais para expandir o conhecimento acerca de quem conhece sobre a 

informação registrada na pele de um tatuado. 

O temo “informado” sugere uma pessoa considerada como normal saber a respeito de 

algum estigma do outro e ainda assim manter algum tipo de relação ou convívio. Logo, “os 

„informados‟ são os homens marginais diante dos quais o indivíduo que tem um defeito não 

precisa se envergonhar nem se autocontrolar, porque sabe que será considerado como uma 

pessoa comum” (GOFFMAN, 2013, p. 37). 

Relembra-se que Goffman usa o termo “estigma” para indivíduos que possuem 

alguma marca não aceita como normal pela sociedade como ser ex-presidiário ou filha de um 

traficante, um soropositivo, um deficiente físico ou mental ou quaisquer outras características 

que gerem descrédito e anormalidade social. 

Como a tatuagem possui um histórico de estigmatização e os discursos apresentados 

fazem referência a este passado, é percebido que receios e preocupações continuam até o 

momento de decidir fazer uma tatuagem e ainda há a privação de expor a tatuagem aos mais 
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velhos por respeito à idade e ao conceito que estes possuem da tatuagem e de quem a tem 

registrada. Logo, o “informado” aqui é aquele que por conhecer não julga e nem trata com 

diferença o sujeito e nem a tatuagem que alguém possui.   

Segundo Goffman (2013), um informado pode ser um sujeito que desempenhe 

determinadas atividades profissionais – médicos, enfermeiros, dentistas, vendedores, garçons, 

etc. – e ainda, baseado na estrutura social, um indivíduo que conviva com um estigmatizado – 

pai, mãe, irmão, tio etc. –, pois sabendo das marcas “depreciativas” que o sujeito carregue não 

irá tratá-lo de modo diferenciado.  

Para este trabalho, e com fins de adequação, compreende-se que o sujeito enquadrado 

aqui como informado é o tatuador, profissional que elabora a tatuagem a partir de informações 

transmitidas por um sujeito que deseja ter uma tatuagem. Outra categoria de “informado” em 

função do sujeito tatuado são as pessoas do seu convívio e que possuam o conhecimento, 

explicação e motivação em volta de determinada tatuagem.  

Essa perspectiva de Goffman para o sujeito “informado” demonstra de modo peculiar 

o conhecimento que alguém tem sobre algo. O que nos aproxima de González de Gómez 

(2001, p. 12) quando ela expõe sobre o conhecimento de duas maneiras contrapostas: 

 
a) o conhecimento é visto como objeto de um observador, que pode conhecê-
lo e observá-lo com independência de seu produtor, sendo então o 
conhecimento da ordem do objetivado e objetivo;  
b) o conhecimento é considerado como a construção de um meta-conhecedor 
intencional e ativo que pode objetivar, modelar, gerir um processo de 
conhecimento de outros conhecedores, assim como intervir sobre o 
observado e a observação. 

 
O conhecimento como objeto de um observador e como a construção de um 

metaconhecedor intencional implica em um sujeito alienado – o conhecedor não conhecer as 

condições de produção e uso do conhecimento do qual é produtor – e um sujeito intencional – 

capaz de gerir e esclarecer ao conhecer e ao conhecedor seus produtos de conhecimento 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2001). Ou seja, é relacionável ao “informado” por seu 

desempenho profissional e por estrutura social, sendo o sujeito alienado o informado da 

estrutura social e o sujeito intencional o informado por desempenho profissional. 

A compreensão acima aprimora o caráter poliepistemológico que a metodologia da CI 

deve se ater, pois por estar na grande área das Ciências Sociais Aplicadas é imprescindível: 

 
A Ciência da Informação recebe das Ciências Sociais seu traço 
identificador, que serve de princípio articulador dessas diversidades, e que 
corresponde ao que nos estudos metodológicos se denomina como a „dupla 
hermenêutica‟. Seja qual for a construção do objeto da Ciência da 
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Informação, ele deve dar conta do que as diferentes disciplinas, atividades e 
atores sociais constroem, significam e reconhecem como informação, numa 
época em que essa noção ocupa um lugar preferencial em todas as atividades 
sociais, dado que compõe tanto a definição contemporânea da riqueza quanto 
na formulação das evidências culturais. 
O objeto da Ciência da Informação tem que ser considerado como uma 
construção de significado de segundo grau a partir das práticas e ações 
sociais de informação, que constituem seu domínio fenomênico. 
(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2000, p. 2). 

 

Considerando a tatuagem um objeto de informação delineado por perspectivas sociais, 

tem-se a tatuagem também como uma ação de informação, pois, para González de Gómez 

(2000, p. 4) a informação possui estratos que se articulam: 

 

„Informação‟ designa um fenômeno, processo ou construção vinculado a 
diversas „camadas‟ ou „estratos‟ de realização. Formam parte desses estratos 
a linguagem, com seus níveis sintáticos, semânticos e pragmáticos e suas 
plurais formas de expressão – sonoras, imagéticas, textuais, 
digitais/analógicas-; os sistemas sociais de inscrição de significados – a 
imprensa e o papel, os meios audiovisuais, o software e o hardware, as 
infraestruturas das redes de comunicação remota; os sujeitos e organizações 
que geram e usam informações em suas práticas e interações comunicativas. 

 

González de Gómez (2000) demonstra que a articulação desses estratos origina três 

principais dimensões, pois a autora já acentua que uma ação de informação é conceber e 

aceitar previamente algo como informação. Vejamos as três dimensões: 

 

Semântico-discursiva: enquanto a informação responde às condições 
daquilo sobre o que informa, estabelecendo relações com um universo 
prático-discursivo ao qual remetem sua semântica ou conteúdos; 
Meta-informacional: onde se estabelecem as regras de sua interpretação e 
de distribuição, especificando o contexto em que uma informação tem 
sentido; 
Infra-estrutural: reunindo tudo aquilo que como mediação disponibiliza e 
deixa disponível um valor ou conteúdo de informação, através de sua 
inscrição, tratamento, armazenagem e transmissão (GONZALEZ DE 
GÓMES, 2000, p. 4). 

 

A ação de informação permite o uso da comunicação para a geração de sentido e a 

reconstrução de novos sentidos por parte de sujeitos sociais em um dado contexto, isso é 

permitido pela posição de informar e de buscar informação, considerando que os estratos 

podem ser reorganizados para alcançar determinada finalidade. González de Gómez (1999) 

propõe que a ação de informação é a articulação de dois planos, a informacional e 

metainformacional:  
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Informacional:  

a informação responde a condições daquilo acerca do que informa, 
estabelecendo relações com uma ordem cultural, cognitiva, ética e estética, 
na qual estão enraizadas suas referências semânticas e de conteúdo; remete, 
neste sentido, a uma formação discursiva e a seus universos de referência. 
Pode-se denominar a esta linha de articulação simplesmente „informação‟ 
(GONZALEZ DE GÓMEZ, 1999, p. 5).  
 

Metainformacional: caráter de regular as possibilidades e alternativas de relacionar 

duas ou mais informações ou documentos. 

A partir das três dimensões propostas, temos que a tatuagem se insere no campo 

semântico-discursivo quando ocorre o uso da informação por um sujeito com vistas a 

estabelecer o seu interdiscurso carregado de subjetividade. É presente a relação com o mundo 

(ações sociais) e com os contextos históricos e culturais empregando “o uso de diferenciais 

semânticos e pragmáticos dos atores sociais e gnoseológicos” (GONZALEZ DE GÓMEZ, 

1999, p. 16). Para a metainformacional, as regras de interpretação são acordadas entre 

contextos organizacionais, logo, tatuador e tatuado em processo de comunicação sobre como 

será a construção de determinada tatuagem com intenção de adequação do conteúdo, pois 

nesse item também são definidos “os critérios, os contextos, e as categorias que controlam as 

relações de uma informação com outras informações e com os domínios de produção social 

de conhecimentos” (GONZALEZ DE GÓMEZ, 2000, p. 5).  

Quanto à infraestrutural, a tatuagem não se insere nesta dimensão totalmente 

relacionada às tecnologias de informação e comunicação observando os processos de 

inscrição, armazenagem, tratamento e transmissão de dados, mensagem e informação em 

ambientes de cunho tecnológico. Prontamente isso não ocorre com a tatuagem, pois a sua 

inscrição, armazenagem e tratamento ocorrem no corpo humano e a transmissão da 

informação é também a partir do corpo humano desde que o sujeito permita expor o seu 

registro. O uso da tecnologia para uma tatuagem se dá com os equipamentos de inscrição, 

armazenamento e tratamento da tatuagem sobre a pele.  

Nas entrevistas, foram notadas preocupações com a interpretação da mensagem a ser 

transmitida a partir da tatuagem e também verificada a relação de mais de duas informações 

em uma única tatuagem. Isso demonstra a necessidade que a própria González de Gómez 

(1999) já ressaltava sobre os diferentes pontos de partida conceituais e metodológicos para 

cada uma das dimensões: semântico-discursiva, metainformacional e infraestrutural. 
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Em situações quotidianas, habituais ou muito padronizadas de comunicação, 
a maior parte deste contexto já está implícito ou codificado e incorporado 
nos marcos referenciais linguísticos e cognitivos dos participantes. A 
qualidade e modalidade da informação que serve de contexto a outra 
informação varia em cada situação. Se por um lado as metainformações são 
parte de uma base comum e compartilhada de saber cultural, toda mudança 
de ambiente ou situação informacional requer um esforço adicional para 
reconstruir o contexto ou criar novos elos entre os mundos da informação e 
os mundos sociais (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, p. 5). 

 

Todos os enunciados fornecidos pelos entrevistados nos faz entender porque Pêcheux, 

influenciado por Althusser, congrega a ideologia para fazer AD, é preciso ser consciente e 

compreender que a língua é uma construção histórica e o sentido de um texto é coerente por 

ter informação que se articula com outras informações contextualizadas com a história, 

cultura e a sociedade. Para isso Caregnato e Mutti (2006, p. 681) explicam: 

 

A AD trabalha com o sentido e não com o conteúdo do texto, um sentido que 
não é traduzido, mas produzido; pode-se afirmar que o corpus da AD é 
constituído pela seguinte formulação: ideologia + história + linguagem. A 
ideologia é entendida como o posicionamento do sujeito quando se filia a um 
discurso, sendo o processo de constituição do imaginário que está no 
inconsciente, ou seja, o sistema de ideias que constitui a representação; a 
história representa o contexto sócio histórico e a linguagem é a materialidade 
do texto gerando „pistas‟ do sentido que o sujeito pretende dar. Portanto, na 
AD a linguagem vai além do texto, trazendo sentidos pré-construídos que 
são ecos da memória do dizer.  

 

Entendemos então que a exterioridade é predominante na linguagem e afeta o sujeito 

na construção de novas práticas e saberes a partir da informação adquirida e veiculada. Para 

Brasil (2011, p. 176) o discurso do sujeito é histórico e simbólico:  

 

O discurso é a história na língua. Temos então a tríade língua, sujeito e 
história na constituição de discurso. Por tratar-se de uma materialidade 
linguística e histórica, o discurso é o observatório das relações entre língua e 
ideologia. O discurso é material simbólico, é janela para o estudo do 
funcionamento dos mecanismos de produção de sentidos, é confronto do 
simbólico com a ideologia.  

 

São muitos sujeitos em conformidade e oposição a outros sujeitos em um espaço 

social com diversas situações e implicações, criando e recriando informações que ocasionam 

significados próprios e únicos, mas ao mesmo tempo sugerem e dão margem a novas 

significações e ressignificações. É nesse ambiente de troca de informação que Ribeiro e 

Francelin (2016) apoiados em teóricos da CI asseveram: “o paradigma social, por fim, [...] 
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defende que o processo de troca de informação só ocorre no interior de âmbitos discursivos, 

culturais e pragmáticos, ou seja, é o arranjo social o terreno sobre o qual subsistem”. 

É dentro desse amplo espaço social que a informação circula e permite a construção de 

uma tatuagem. Assim, compete a Souza [2014?] afirmar que “todo texto vem do social e a ele 

deve voltar”, por isso Barreto (2014) aborda a variedade de tipologia que a informação possui, 

sendo a narrativa “um conjunto de expressões inscritas em uma base na multiplicidade de 

configurações de uma língua. Constitui um todo unificado passível de ser distribuído por um 

canal de transferência”. 

Foi preciso entender a tatuagem como objeto de estudo e representação da informação, 

pois se percebe que a mensagem construída com informação não oralizada e totalmente visual 

é um conjunto de informação imbricada na construção de um sentido único, pessoal e 

intransferível de suporte, pois mesmo que se reproduza a mesma tatuagem em outro corpo, os 

traços possivelmente não serão os mesmos. Com a sutileza de Barreto (2001), pensemos: 

 
Quando vivo minha vida pensante, que é o local onde projeto a criação da 
informação, antes de codificá-la, isto acontece na minha mais recôndita 
privacidade. Esta é a solidão fundamental de todos aqueles que criam uma 
informação. Pois é através da informação produzida, com a ajuda de um 
sistema de signos, que o homem procura relatar sua experiência vivenciada 
para outras pessoas; disseminar a outros a experiência que foi experimentada 
só por ele; pois aconteceu no âmago da sua condição subjetiva de 
privacidade e que, por força de sua vontade, vais deslocar-se para a esfera 
pública de uma significação, que se deseja, seja coletiva. 

 
Evidenciou-se também que a AD de fato não produz generalizações, tudo é relativo de 

acordo com as circunstâncias de cada sujeito. Os motivos apresentados por todos os 

entrevistados conformam o que Pêcheux indica para o indivíduo que é interpelado por fatos 

sociais e constroem o seu discurso através da ideologia, do contexto histórico e social em que 

vivem. A partir dos enunciados foram levantados temas que sempre estiveram interligados à 

tatuagem, independente da informação que possua.  

Sendo o corpo o suporte da informação, foi demonstrado que existe – independente da 

geração – uma preocupação onde fazer essa tatuagem, como esconder essa tatuagem em uma 

situação necessária e qual ocasião pode ser exibida ou não essa tatuagem. 

Logo, os sujeitos entrevistados percebem que os elementos informacionais registrados 

em seus corpos possuem uma importância social. Mesmo aqueles que não consideraram ter 

uma importância para os dias atuais, destacaram sempre um recorte verbal para o passado, o 

que demonstra que os discursos de outrora se mantém estabelecidos no momento atual e ainda 

importa para fortalecer um discurso de uma prática individual e social. 
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6 A TÍTULO DE CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto acerca da informação e a sua representação imagética através 

da tatuagem, buscou-se investigar a percepção que os sujeitos tatuados têm a partir das 

enunciações das suas tatuagens. As inferências podem e devem ser feitas com vistas a ampliar 

o estudo da informação como objeto, principalmente por termos em consciência que sempre 

foi do homem querer registrar as suas memórias, sentimentos, inquietações ou qualquer das 

vontades humanas.  

Existindo o paradigma social da CI, a expansão do estudo da informação para os 

estudos de interação social proposto pelo sociólogo Erving Goffman é de grande importância, 

pois o mesmo trabalha com sujeitos e a percepção e comportamento que um tem do outro e 

como agem perante determinada situação. Como apresentado neste trabalho, o sociólogo 

trabalha com o conceito de informação social, uma possibilidade apresentada que pode ser 

aprofundada para fins de estudos dos comportamentos de sujeitos sociais em determinados 

ambientes, por exemplo, em unidades de informação. 

A multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade caracterizadoras 

da CI são permissivas para novas abordagens de pesquisa. É possível pensar em apostar nos 

estudos associando, se possível, os três paradigmas: físico, cognitivo e social. A informação 

registrada na pele como tatuagem pode ainda ser explorada com vistas ao estudo da memória, 

do esquecimento e da cognição, sendo necessário sempre um estudo descritivo para 

compreensão do fenômeno. 

Seria complexo compreender uma informação através de uma tatuagem? É preciso 

também aprofundar o estudo da entropia ou da improbabilidade da comunicação para 

considerar o não entendimento de uma imagem através da tatuagem por um sujeito. As 

tatuagens são codificadas com o intuito de não transmitir uma informação clara e objetiva, ou, 

são as possibilidades da estética que permitem manter o significado primeiro e único da 

informação e, por conseguinte as múltiplas interpretações? 

Mais desdobramentos são possíveis, visto que trabalhar informação e tatuagem em 

uma sociedade liquida, permite ampliar o estudo da identidade, dos objetos passíveis de 

associação com o estudo da informação e suas relações com a estética, a semiótica, a 

iconografia. 

Outro aspecto que suscitou curiosidade e pode ser aprofundado e relacionado aos 

estudos da CI são as fontes de informação utilizadas pelos tatuadores, pois por ser o cliente a 

fonte primária ele é o sujeito que informa a tatuagem que deseja, entretanto, informado que 
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deseja uma tatuagem referente à década de 1960, quais outras informações o tatuador precisa 

saber para a criação da arte? Quem é esse profissional, qual sua formação, quais recursos 

informacionais são utilizados? 

Fazendo uma analogia às fases do arquivo e de um sujeito que pensa em se tatuar, 

temos que: tudo que está sendo vivido por qualquer sujeito é corrente; momento de reflexão 

para as atitudes a serem tomadas a fim de avaliar a eliminação ou a preservação de 

acontecimentos da vida é intermediário; e tudo aquilo que se deseja preservar da vida em 

qualquer suporte, mesmo que por tempo determinado pelas condições naturais e/ou biológicas 

é permanente, principalmente quando faz sentido ao sujeito que preserva.   

Logo, o estudo da informação a partir da tatuagem foi importante, pois por ser uma 

prática milenar faz parte da sociedade e tem relação direta com as propriedades intelectuais do 

sujeito que pensa, seja ele o tatuado ou o tatuador. Mesmo sendo informação de cunho íntimo 

e pessoal, é importante saber que o seu registro é temporal e para tanto é preciso despertar 

para o registro daquela informação, uma vez que sendo o registro em um simples mortal possa 

não haver tamanha importância social, mas sendo de uma personalidade provavelmente a 

importância será outra. Arriscamos a provocar: se uma pessoa ilustre, reconhecida nacional e 

internacionalmente, a exemplo de Jorge Amado, José Saramago ou Pablo Neruda, possuísse 

em seu corpo uma tatuagem e se, só houvesse um registro fotográfico muito superficial e sem 

os devidos esclarecimentos sobre aquela tatuagem? Deixamos como reflexão para você leitor. 

A informação tatuada não surge de modo independente, não é autônoma, pelo 

contrário, comporta sentido. É motivada pela vontade humana, sendo assim elaborada com 

finalidade específica e sintetizada para traduzir e transmitir algo. O ato de tatuar decorre de 

uma prática profissional aceita socialmente e com um valor monetário agregado ao tipo de 

tatuagem.  

A AD para o estudo da informação foi imprescindível por propiciar novas perspectivas 

através do que não está explícito, mesmo que não seja algo condizente é importante perceber 

que neste estudo a informação apresentada por parte dos entrevistados não deve ser julgada ou 

contestada, fato justificado pelo contexto dinâmico e social em que a informação se encontra e 

os enunciados servirem para diversas significações. A propriedade mais interessante da AD é 

a possibilidade de sempre ir além da informação apresentada e este recurso muitas vezes 

ocorre através da subjetividade, ou seja, percorrer novos espaços. 

Com os discursos apresentados foi percebido que o preconceito com a tatuagem ainda 

é presente. É urgente reduzir a distância que promove o preconceito entre gerações e respeitar 

as escolhas do outro. Não se pode condenar as manifestações pessoais e o uso do corpo como 
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recurso social. É primordial internalizar o contexto (tempo/espaço) de cada sujeito em função 

das ações realizadas e assim convencer-se a aceitar as diversas formas de representação da 

informação.  

O sujeito que produz e registra uma informação orgânica em um documento de 

arquivo, também escreve um livro classificado em uma biblioteca, ou ainda faz uma escultura 

de argila exposta em um museu e registra sua voz em um CD ou arquivo de Mp3 é um sujeito 

envolto em uma ação de informação. Assim, é imperioso aceitar que uma informação 

registrada em uma tela humana, a pele, é também uma ação de informação e deve ser 

considerada como uma alternativa de estudo e ampliação do objeto informação para além de 

outras práticas provindas do sujeito cognoscente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

REFERÊNCIAS 
 

1º Censo de Tatuagem do Brasil: resultados. Super Interessante, [s. l.], 27 fev. 2014. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/comportamento/1o-censo-de-tatuagem-do-brasil-
resultados/>. Acesso em: 9 jul. 2017. 
 
ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Lisboa: Editorial 
Presença; Martins Fontes, 1980. Disponível em: 
<https://politica210.files.wordpress.com/2014/11/althusser-louis-ideologia-e-aparelhos-
ideolc3b3gicos-do-estado.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2016. 
 
ARANA, Luciana Inês de Oliveira Biazus. Imagem: A Concepção de Sentidos, Os 
Significados e a Presença de Interdiscursos. Nativa - Revista de Ciências Sociais do Norte de 
Mato Grosso, Cuiabá, v. 1, n. 2, 2013. Disponível em: 
<http://revistanativa.com/index.php/revistanativa/article/view/79>. Acesso em: 12 nov. 2016. 
 
ARCHELA, Rosely Sampaio. Imagem e representação gráfica. Revista Geografia, Londrina, 
PR, v. 8, n. 1, p. 5-11, jan./jun. 1999. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/view/10198>. Acesso em: 8 nov. 
2016. 
 
ASSUMPÇÃO, Luis Carlos Flôres de; LOPEZ, André Porto Ancona. Registros imagéticos: a 
interpretação da informação sob o aspecto cognitivo. Comunicação & Informação, Goiânia, 
v. 16, n. 2, p. 87-106, jul./dez. 2013. Disponível em: 
<https://www.revistas.ufg.br/ci/article/view/28035>. Acesso em: 12 nov. 2016. 
 
AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 2009. 
 
BARRETO, Aldo de Albuquerque. A questão da informação. Revista São Paulo em 
Perspectiva, São Paulo, v. 8, n. 4, 1994. Disponível em: 
<http://bogliolo.eci.ufmg.br/downloads/BARRETO%20A%20Questao%20da%20Informacao
.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2017. 

 
BARRETO, Aldo de Albuquerque. A informação em seus momentos de passagem. 
DataGramaZero, Rio de Janeiro, v. 2, n. 4, 2001. Disponível em: 
<http://www.brapci.ufpr.br/brapci/v/a/7826>. Acesso em: 7 set. 2017. 
 
BARRETO, Aldo de Albuquerque. Os imateriais simbolicamente significantes. 
Aldobarreto‟s blog, [s. l.], set. 2014. Disponível em: 
<https://aldobarreto.wordpress.com/2014/09/26/os-imateriais-simbolicamente-significantes/>.  
Acesso em: 8 jan. 2017. 
 
BATESON, Gregory. Steps to an Ecology of Mind: collected essays in Anthropology, 
Psychiatry, Evolution, and Epistemology. London: Jason Aronson Inc., 1987. Disponível em: 
<http://nomadicartsfestival.com/wp-content/uploads/2015/02/Gregory-Bateson-Ecology-of-
Mind.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2016. 

 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George; ALLUM, Nicholas C. Qualidade, quantidade e 
interesses do conhecimento - Evitando confusões. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, 



130 

 

George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 7. ed. 
Petropólis, RJ: Vozes, 2008. 

 
BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 
 
BRASIL, Luciana Leão. Michel Pêcheux e a teoria da Análise de Discurso: desdobramentos 
importantes para a compreensão de uma tipologia discursiva. Linguagem – estudos e 
pesquisas, Catalão, GO, v. 15, n. 1, p. 171-182, jan./jun. 2011.  
Disponível em: <https://revistas.ufg.br/lep/article/viewFile/32465/17293>. Acesso em: 22 jul. 
2017. 
 
CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. O conceito de informação. Perspectivas em 
Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 12, n. 1, p. 148-207, jan./abr. 2007. Disponível 
em: <http://bogliolo.eci.ufmg.br/downloads/CAPURRO.pdf>. Acesso em: jan. 2017. 
 
CAREGNATO, Rita Catalina Aquino; MUTTI, Regina. Pesquisa qualitativa: análise de 
discurso versus análise de conteúdo. Texto contexto - enferm., Florianópolis, v. 15, n. 4, p. 
679-684, out./dez. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v15n4/v15n4a17.pdf>. 
Acesso em: 22 jul. 2017. 
 
CARONI, Mariana Malheiros; GROSSMAN, Eloisa. As marcas corporais segundo a 
percepção de profissionais de saúde: adorno ou estigma? Ciência & saúde coletiva, Rio de 
Janeiro, v. 17, n. 4, p. 1061-1070, abr. 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232012000400027&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 12 fev. 2017 
 
CERTEAU, Michel de. A economia escriturística. In: CERTEAU, Michel de. A invenção do 
cotidiano: artes de fazer. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
 
COELHO NETTO, J. Teixeira. Introdução à teoria da informação estética. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 1973. 
 
COSTA, Ana. Tatuagem e marcas corporais. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2014. 
 
COSTA, Ana. O corpo e seus afetamentos. A peste: Revista de Psicanálise, Sociedade e 
Filosofia, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 313-321, jul./dez. 2010. Disponível em: 
<https://revistas.pucsp.br/index.php/apeste/article/viewFile/16631/12483>. Acesso em: 4 out. 
2016. 

 
CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia R. O. Dicionário de biblioteconomia 
e arquivologia. Brasília: Briquet de Lemos, 2008.  
 
DEMO, Pedro. Pesquisa e informação qualitativa. Campinas, SP: Papirus, 2001. 
 
DOEDERLEIN, João. O livro dos ressignificados. São Paulo: Hedra, 2017. 
 
FERREIRA, Vitor Sérgio. Tatuagem, body piercing e a experiência da dor: emoção, 
ritualização e medicalização. Saúde social, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 231-248, jun. 2010.  
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
12902010000200002&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 12 fev. 2017. 



131 

 

FONSECA, João José Saraiva da. Metodologia da pesquisa científica. Ceará: Universidade 
Estadual do Ceará, 2002. Disponível em: 
<http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/lapnex/arquivos/files/Apostila_-
_METODOLOGIA_DA_PESQUISA(1).pdf>. Acesso em: 4 out. 2016. 
 

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 21. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2005. 
 
GASKELL, George. Entrevistas individuais e grupais. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, 
George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 7. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2008. 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
GILL, Rosalind. Análise de Discurso. In: BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa 
qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
 
GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2013. 
 
GONÇALVES, Eveline Filgueiras; OLIVEIRA, Rafael Alves de; NEVES, Dulce Amélia de 
Brito. Análise da informação imagética: uma abordagem sob a perspectiva cognitiva. Em 
Questão, v. 22, n. 3, p. 110-135, set./dez. 2016. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/59905>. Acesso em: 8 nov. 2016. 
 
GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida. O caráter seletivo das ações de informação. 
Informare: Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, v. 5, n. 2, p. 
7-31, 1999. Disponível em: <http://basessibi.c3sl.ufpr.br/brapci/v/a/4602>. Acesso em: 12 
ago. 2017. 
 
GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida. Metodologia de pesquisa no campo da Ciência da 
Informação. Datagramazero, Rio de Janeiro, v. 1, n. 6, dez. 2000. Disponível em: 
<http://basessibi.c3sl.ufpr.br/brapci/v/a/1224>. Acesso em: 12 ago. 2017.  
 
GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida. Para uma reflexão epistemológica acerca da ciência 
da informação. Perspectiva em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 6, n. 1, p. 5-18, 
jan./jun. 2001. Disponível em: 
<http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/433>. Acesso em: 12 ago. 
2017. 
 
GONZÁLEZ REY, Fernando. Pesquisa Qualitativa e Subjetividade: os processos de 
construção da informação. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
 
GREGOLIN, Maria do Rosário Valencise. A análise do discurso: conceitos e aplicações. 
ALFA: Revista de Linguística, São Paulo, v. 39, 1995. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/11449/107724>. Acesso em: 7 ago. 2016. 
 
HOMEM nas Trevas, O. Direção: Fede Alvarez. Produção: Sam Raimi; Robert Tapert; Fede 
Alvarez. Intérpretes: Jane Levy; Dylan Minnette; Daniel Zovatto; Stephen Lang e outros. 
Estados Unidos: Ghost House Pictures, 2016. (89 min.), son, color. 
 



132 

 

IDOSA, cristã tatua mensagem contra a eutanásia no ombro: “Vou viver até quando Deus 
quiser”. Gospel +, [s. l.], 12 out. 2016. Disponível em: 
<https://noticias.gospelmais.com.br/crista-tatua-contra-eutanasia-vou-viver-deus-quiser-
86146.html>. Acesso em: 18 jun. 2017. 
 
IMPACTAR. In: MICHAELIS: dicionário brasileiro da língua portuguesa. [s. l.]: Ed. 
Melhoramentos Ltda, 2017. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?id=V4dVz>. 
Acesso em: 14 jun. 2017. 
 
LE BRETON, David. Antropologia do corpo. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016. 
 
LE COADIC, Yves-François. A ciência da informação. Tradução Maria Yeda F. S. 
Filgueiras Gomes. Brasília: Briquet de Lemos, 1996. 
 
LISE, Michelle Larissa Zini et al. Tatuagem: perfil e discurso de pessoas com inscrição de 
marcas no corpo. Anais Brasileiros de Dermatologia, Rio de Janeiro, v. 85, n. 5, p. 631-638, 
2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-
05962010000500006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 fev. 2017. 
 
LOGAN, Robert K. Que é informação? a propagação da organização na biosfera, na 
simbolosfera, na tecnosfera e na econosfera. Tradução Adriana Braga. Rio de Janeiro: 
Contraponto: PUC-Rio, 2012. 
 
LOPES, Boaz Antonio de Vasconcelos. A formação do sujeito social a partir do desencaixe 
das fontes de informação. Informação & Sociedade: estudos, João Pessoa, v. 16, n. 2, p. 
109-115, jul./dez. 2006. Disponível em: 
<http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/625/1480>. Acesso em: 14 jun. 2017.  
 
LOW, Harry. O homem que vendeu as próprias costas para um colecionador de arte. BBC 
Brasil, s. l., 5 fev. 2017. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
38838585>. Acesso em: 22 abr. 2017. 
 
MATO, José Claúdio Morelli. Fundamentos filosóficos de uma teoria evolutiva para a 
informação e a cultura. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 27., 2016, Salvador. Anais eletrônicos... Brasília: IBICT, 2016. Disponível 
em: 
<http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/enancib2016/enancib2016/paper/viewFile/3565
/2467> . Acesso em: 1 fev. 2017.  
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 34. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 
 
MOLES, Abraham. Teoria da informação e percepção estética. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1969. 
 
MORIGI, Valdir José; SEMENSATTO, Simone; BINOTTO, Sibila Francine Tengaten. Ciclo 
e fluxo informacional nas festas comunitárias. Informação & Sociedade: estudos, João 
Pessoa, v. 16, n. 1, p. 193-201, jan./jun. 2006. Disponível em: 
<http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/453>. Acesso em: 10 mar. 2016. 



133 

 

MULHER tatua no peito aviso para que não a ressuscitem. UOL Notícias, [s. l.], 7 set. 2011. 
Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-
noticias/redacao/2011/09/07/mulher-tatua-no-peito-aviso-para-que-nao-a-ressuscitem.htm>. 
Acesso em: 4 nov. 2016. 
 
OLIVEIRA, Maria Marly de. Como fazer pesquisa qualitativa. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2016. 
 
OLIVEIRA, Rita de Cássia Alves. Estéticas juvenis: intervenções nos corpos e na metrópole. 
Comunicação, mídia e consumo, São Paulo, v. 4, n. 9, p. 63-87, mar. 2007. Disponível em: 
<http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/89/90>. Acesso em: 20 fev. 
2017. 
 
OLIVEIRA, Sandra Ramalho e. Imagem também se lê. São Paulo: Rosari, 2006. 
 
PERES, Rafaella Lopes Pereira. Etimologia e semântica da palavra tatuagem. Ruta, 
Barcelona, ESP, n. 6, 2015. Disponível em: 
<https://ddd.uab.cat/pub/ruta/ruta_a2015n6/ruta_a2015n6a3.pdf> Acesso em: 7 jun. 2017. 
 
PÊCHEUX, Michel; FUCHS, Catherine. A propósito da análise automática do discurso: 
atualização e perspectivas. In: GADET, Françoise; HAK, Tony. (Org.). Por uma análise 
automática do discurso: uma introdução à obra de Michel Pêcheux. Campinas, SP: 
Unicamp, 1997. 
 
PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2005.  
 
PÉREZ, Andrea Lissett. A identidade a flor da pele: etnografia da prática da tatuagem na 
contemporaneidade. Mana, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, p. 179-206, 2006. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/mana/v12n1/a07v12n1.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2017. 
 
PIRES, Beatriz Ferreira. O corpo como suporte da arte: piercing, implante, escarificação, 
tatuagem. São Paulo: Ed. Senac, 2005. 
 
RAMOS, Célia Maria Antonacci. Teorias da Tatuagem: corpo tatuado: uma análise da loja 
Stoopa Tattoo da Pedra. Florianópolis: Ed. UDESC, 2001. 
 
RIBEIRO, Duanne de Oliveira; FRANCELIN, Marivalde Moacir. O que a sobrecarga de 
informação produz: relações entre o fenômeno e alguns desenvolvimentos da ciência da 
informação. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 27., 2016, Salvador. Anais eletrônicos... Brasília: IBICT, 2016. Disponível 
em: 
<http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/enancib2016/enancib2016/paper/view/3748>. 
Acesso em: 3 fev. 2017. 
 
RIBEIRO, Fernanda. Informação: um campo uno, profissões diversas? In: CONGRESSO 
NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS, 8., 2004, 
Estoril, POR. Anais eletrônicos... Lisboa: ACTAS, 2004. Disponível em: 
<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo4181.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017.  
 



134 

 

RIBEIRO, Fernanda. Gestão da informação: preservação da memória na era pós-custodial: 
um equilíbrio precário? In: CONSERVAR PARA QUE? Mesa-redonda de primavera, 8.,  
Porto. Anais eletrônicos... Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2005. 
Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/artigo8861.PDF> Acesso em: 20 
maio 2017. 
 
RIBEIRO, Fernanda. Organização e uso da informação: conhecer bem para bem representar. 
IRIS - Revista de Informação, Memória e Tecnologia, Recife, v. 1, n. 1, p. 7-16, jul./dez. 
2012. Disponível em: <https://repositorio-
aberto.up.pt/bitstream/10216/66267/2/fernandaribeiroorganizacao000191125.pdf>. Acesso 
em: 20 maio 2017. 
 
RIBEIRO, Francisco Carlos. Hayek e a Teoria da Informação: uma análise epistemológica. 
1. ed. São Paulo: Annablume, 2002.  
 
ROCHA, Marisa Perrone Campos. A questão cidadania na sociedade da informação. Ciência 
da Informação, Brasília, v. 29, n. 11, p. 40-45, jan./abr. 2000. Disponível em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/19144-19145-1-PB.pdf>. Acesso 
em: 4 nov. 2016. 
 
RODRIGUEZ, Luciana da Silva; CARRETEIRO, Teresa Cristina Othenio Cordeiro. Olhares 
sobre o corpo na atualidade: tatuagem, visibilidade e experiência tátil. Psicologia Social, Belo 
Horizonte, v. 26, n. 3, p. 746-755, set./dez. 2014. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
71822014000300023&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 20 fev. 2017. 
 
SAHLINS, Marshall. O “pessimismo sentimental” e a experiência etnográfica: por que a 
cultura não é um “objeto” em via de extinção (parte I). Mana, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 41-
73, 1997. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
93131997000100002>. Acesso em: 23 jan. 2016. 
 
SHANNON, Claude E.; WEAVER, Warren. A teoria matemática a comunicação. São 
Paulo: DIFEL, 1975. 
 
SILVA, Alden José Lázaro da. Tatuagem: desvendando segredos: cartilha de orientação 
policial. Salvador: Magic Gráfica, 2012. Disponível em: <https://087d82cb-a-62cb3a1a-s-
sites.googlegroups.com/site/abordagemlivros/tatuagem_desvendando_segredos.pdf?attachaut
h=ANoY7crzONAWyYgu_DCtNJB1m6uImph_xXALnqw0eu_owT4Z3Q-Szp-3Yiz--
29FQISHyOH4_HQUYZ9FIqXxLQW1fidDXJ5Rc3fWbNjs7V6kMcG4D-
50Sf8l3AGscik3J8-
pvOmoqvC25jdUhBGEi0q0jbZdBueomndX9NsaGrdyXaCxrdXrRR0_1R_iFWQ_2VoMpoD
-TAkSWCofSHyQuV9hFTnRbACceJhiz92n_Ww1xK5k4qjL3Rk%3D&attredirects=0>. 
Acesso em: 25 maio 2017. 
 
SILVA, Armando Malheiro da. A Informação: da compreensão do fenómeno e construção 
do objecto científico. Porto: Ed. Afrontamento, 2006. 
 
 
 



135 

 

SILVA, Armando Malheiro da. Que Ciência da Informação precisamos para enfrentar a 
complexidade?. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO, 27., 2016, Salvador. Anais eletrônicos... Brasília: IBICT, 2016. Disponível 
em: <https://drive.google.com/file/d/0B7rxeg_cwHajNVpMd2I1c3ZRREk/view>. Acesso 
em: 20 maio 2017. 
 
SILVA JUNIOR, Jobson Francisco. Ciência da Informação e Estudos Culturais: Diálogos.  
In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 27., 
2016, Salvador. Anais eletrônicos... Brasília: IBICT, 2016. Disponível em: 
<http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/enancib2016/enancib2016/paper/viewFile/3651
/2447>. Acesso em: 1 fev. 2017. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA. Técnicas de tatuagem 3D 
reconstroem mamilos após mastectomias. Portal da Sociedade de Cirurgia Plástica, [s. l.], 
jun. 2014. Disponível em: <http://www2.cirurgiaplastica.org.br/tecnicas-de-tatuagem-3d-
reconstroem-mamilos-apos-mastectomias/>. Acesso em: 11 maio 2017. 
 
SOUZA, Sérgio Augusto Freire de. Análise de Discurso: roteiro sugerido para a elaboração 
de trabalho de análise. [s. l.], [2014?]. Disponível em: <http://www.sergiofreire.pro.br/ad/AD-
RoteirodeAnalise.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2017. 
 
VINCK, Dominique. El papel de los objetos intermediadores en la interdisciplinariedad. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 27., 2016, 
Salvador. Anais eletrônicos... Brasília: IBICT, 2016. Disponível 
em:<https://drive.google.com/file/d/0B7rxeg_cwHajZHpYRGtkUktEMXM/view>. Acesso 
em: 5 set. 2017.  
 
WERSIG, Gernot; NEVELING, Ulrich. Os fenômenos de interesse para a ciência da 
informação. Information Scientist, v. 9, n. 4, p. 127-140, dez. 1975. Disponível em: 
<http://www.alvarestech.com/lillian/GestaoDaInformacao/Rogerio/WersigNeveling.pdf>. 
Acesso em: 12 mar. 2017 
 
WORLD TATTOO EVENTS. Advertise. Disponível em: 
<https://www.worldtattooevents.com/advertise/>. Acesso em: 23 jul. 2017. 
 
WORLD TATTOO EVENTS. Support. Disponível em: 
<https://www.worldtattooevents.com/support-contact-center/>. Acesso em: 23 jul. 2017. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

APÊNDICE A - Eventos Tatuagem 

WORLD TATTOO EVENTS (2013 – 2017) 

https://www.worldtattooevents.com/ 

 

2013 

REGIÃO NORDESTE 

Estado Evento Edição Quando 

 
Bahia - BA 

Porto Seguro Tattoo Festival -- Abril 

Convenção De Tatuagem Da Bahia 06ª Outubro 

REGIÃO NORTE 

Estado Evento Edição Quando 

Amazonas - AM Amazonas Tattoo Convention 03ª Janeiro 

REGIÃO SUDESTE 

Estado Evento Edição Quando 

 
São Paulo - SP 

São Paulo Tattoo Festival -- Março 

3rd Tattoo Art Festival -- Novembro 

 

 
 

2014 

REGIÃO NORDESTE 

Estado Evento Edição Quando 

Bahia - BA Expo Tattooeiii 01ª Maio 

REGIÃO SUDESTE 

Estado Evento Edição Quando 

Rio de Janeiro 
- RJ 

Expo Tattoo Saquarema  02 Novembro 

 Sorocaba Tattoo Festival 04ª Fevereiro 
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São Paulo - SP 

Convenção de Tatuagem de Campinas -- Abril 

Expo Vale Tattoo 01ª Maio 

Expo Tattoo Pitangueiras 01ª Novembro 

 

 

 

2015 

REGIÃO NORDESTE 

Estado Evento Edição Quando 

 
 
Bahia - BA 

Tattoo Fest Salvador 02ª Agosto 

Conquista Expo Tattoo 02ª Outubro 

Encontro de Tatuadores de Juazeiro -- Novembro 

REGIÃO SUDESTE 

Estado Evento Edição Quando 

Minas Gerais - 
MG 

Expo Tattoo Vale do Aço 02ª Novembro 

 
Rio de Janeiro 

- RJ 

Angra Tattoo Fest 01ª Junho 

Convenção de Tatuagem Rio 40º 05ª Outubro 

West Tattoo Festival 04ª Novembro 

 
São Paulo - SP 

Jundiai Tattoo Festival  03ª Abril 

Convenção Internacional de Franca 01ª Maio 

REGIÃO SUL 

Estado Evento Edição Quando 

Rio Grande do 
Sul - Rs 

Expo Tattoo Cruz Alta 02ª Novembro 
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2016 

REGIÃO CENTRO OESTE 

Goias - GO Tattoo Rock Fest Goiânia -- Julho 

Mato Grosso do 
Sul - MS 

Tattoofest Três Lagoas 02ª Novembro 

REGIÃO NORDESTE 

Estado Evento Edição Quando 

Paraíba - PB Psycko Expo Tattoo 02ª Novembro 

 
Pernambuco - PE 

Recife Tattoo Arte -- Setembro 

Expo Tattoo Pernambuco -- Setembro 

REGIÃO NORTE 

Amazonas - AM Tattoo Fest Manaus -- Novembro 

Pará - PA Tattoo Day Belém -- Setembro 

REGIÃO SUDESTE 

Estado Evento Edição Quando 

 
 

Minas Gerais - MG 

Expo Tattoopeba 04ª Julho 

Poços Tattoo Convention 02ª Outubro 

Tattoo Rock Food Motors  -- Novembro 

Rio de Janeiro - RJ Tattoo Expo Niterói 10ª Maio 

 
 
 
 
 
 

São Paulo - SP 
 
 

Tattooparty Boituva -- Março 

Expo Tattoo Mongaguá  02ª Abril 

Rio Claro Tattoo Fest 07ª Junho 

Tattoo Ink Convention Brasil 04ª Agosto 

Campinas Tattoo Fest  -- Outubro 

Guarulhos Tattoo Fest  05ª Novembro 

Brasil Tattoo Experience  -- Novembro 
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REGIÃO SUL 

Estado Evento Edição Quando 

Paraná - PR Cataratas Tattoo Festival 02ª Setembro 

Santa Catarina - 
SC 

Blumenau Tattoo Convention 01ª Outubro 

 

 

 

2017 

REGIÃO CENTRO OESTE 

Estado Evento Edição Quando 

Mato Grosso 
do Sul - MS 

Campo Grande Tattoo Fest 01ª Março 

 
Goiás - GO 

Go Art – Arte E Cultura -- Abril 

Convenção Goiânia Tattoo 04ª Junho 

Distrito 
Federal - DF 

Brasilia Tattooo Festival 04ª 03, 04, 05 
Novembro 

REGIÃO NORDESTE 

Estado Evento Edição Quando 

Alagoas - AL Expo Tattoo Maceio 07ª Maio 

 
Bahia - BA 

Tattoo Fest Bahia 02ª 09, 10 
Setembro 

Bahia Ink Tattoo Festival 01ª 14,15 
Outubro 

Ilhéus Tattoo Festival 03ª 24, 25, 26 
Novembro 

Paraíba - PB Paraíba Expo Tattoo 02ª 01, 02 Agosto 

Rio Grande do 
Norte - RN 

Fest Tattoo Mossoró -- Janeiro 

12 Anos Tattoo Week Natal -- Março 
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REGIÃO NORTE 

Estado Evento Edição Quando 

Pará - PA Norte Tattoo Festival 03ª 11,12 
Outubro 

REGIÃO SUDESTE 

Estado Evento Edição Quando 

Espírito Santos 
- ES 

Expo Tattoo Vitória 06ª Março 

 
 
 

Rio de Janeiro 
-RJ 

Tattoo Week Rio -- Janeiro 

Big Field Tattoo Festival  -- Março 

Oeste Fest Tattoo -- Maio 

Lagos Tattoo Festival 02ª 15, 16, 17 
Setembro 

Expo Tattoo São Gonçalo 03ª 10, 11, 12 
Novembro 

Rio das Ostras Tattoo Fest 06ª 15, 16, 17 
Dezembro 

Minas Gerais - 
MG 

BH Tattoo Convention  07ª Abril 

Santa Cruz Tattoo Festival 02ª 16, 17 
Setembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo - SP 

Tattoofest Capivari 02ª Março 

Tattoo Rock Fest Jau 02ª Março 

Tattoo/Con 04º Abril 

Tattoo Festival Americana 01ª Abril 

Tattoo Pró Arte Indaiatuba 01ª Abril 

 Vale Tattoo Festival 02ª Maio 

Tattoo Place Convention 04ª Junho 

Expo Tattoo Jaú -- 07, 08, 09 
Julho 

Tattoo Week São Paulo 07ª 14, 15, 16 
Julho 
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Ilha Fest Tattoo 02ª 04, 05, 06 
Agosto 

Tattoo Fair Franca 03ª 04, 05, 06 
Agosto 

Tattoo Ink Convention Brasil 05ª 12, 13 
Agosto 

Expo Tattoo Salto 01ª 18, 19, 20 

Expo Tattoo Limeira 06ª 08, 09, 10 
Setembro 

Barra Bonita Tattoo Convention  05ª 15,16,17 
Setembro 

Leste Tattoo Festival 02ª 22, 23, 24 
Setembro 

Expo Tattoo Taboão da Serra 05ª 22,23,24 
Setembro 

Golden Tattoo Convention 01ª 29, 30 Setembro e 
01 Outubro 

Expo Leste Ink Tattoo 02ª 29, 30 Setembro e 
01 Outubro 

Mauá Tattoo Fest 01ª 06, 07,08 
Outubro 

Ourinhos Expo Tattoo 02ª 13, 14, 15 
Outubro 

Osasco Tattoo Festival 07ª 27,28, 29 
Outubro 

Guarujá Tattoo Convenção 01ª 17, 18, 19 
Novembro 

Piracicaba Tattoo Fest 06ª 24, 25, 26 
Novembro 

Taubaté Tattoo Festival 06ª 24, 25, 26 
Novembro 

REGIÃO SUL 

Estado Evento Edição Quando 

 Animal Flash Tattoo -- Abril 
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Paraná - PR Incorpore Arte Tattoo Convention -- Maio 

Expo Tattoo Londrina 01ª 08, 09, 10 
Setembro 

 
 
 
 

Santa Catarina 
- SC 

Lages Tattoo Fest -- Março 

Art Day Blumenau Tattoo Convention -- Junho 

Expo Tattoo Floripa 04ª  18, 19, 20 
Agosto 

Tri Fronteira Tattoo Fest 02ª 08, 09, 10 
Setembro 

Convenção de Tatuagem de Joinville 05ª 10, 11, 12 
Novembro 

 
 
 
Rio Grande do 

Sul - RS 

Tramandai Tattoo Fest 04ª Janeiro 

Tattoo Show Rs  07ª Abril 

Expo Tche Tattoo 04ª 06, 07, 08 
Outubro 

Pampa Tattoo Music Festival 02ª 28, 29 
Outubro 

Confraria de Tatuadores e Body 
Piercers 

01ª 10, 11, 12 
Novembro 
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APÊNDICE B - Eventos em 2017 segundo Categorias de Tatuagem 
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13. GO ART – ARTE E 
CULTURA 

X  X 
  

 X X 
 

 
 

  
  

X X  
 

X X X  
 

X X X  X  X X   X 

14. TATTOO PRÓ 
ARTE 
INDAIATUBA 

X   

  

 X X 

 

X 

 

  

  

X  X 

 

X X X X 

 

X X X  X  X X   X 

15. INCORPORE ARTE 
TATTOO 
CONVENTION 

X   

X  

 X X 

 

X 

 

  

  

X X  

 

X X X X 

 

X X X  X  X X X  X 

16. OESTE FEST 
TATTOO 

   
X  

X X X 
 

X 
 

  
  

X X  
X 

X X X X 
 

X X X  X  X X   X 

17. VALE TATTOO 
FESTIVAL 

X   
  

X  X 
 

X 
 

  
  

X X  
 

X X X X 
 

X X X  X  X X   X 

18. EXPO TATTOO 
MACEIO 

X   
  

 X X 
 

 
X 

  
  

X X  
 

X X X X 
 

X X X  X X     X 

19. ART DAY 
BLUMENAU 
TATTOO 
CONVENTION 

 

X 

 

  

 X X 

 

X 

 

  

  

 X  

 

 X X X 

 

X X X  X      X 

20. TATTOO PLACE 
CONVENTION 

X 
 

 
X X 

 X X 
 

X 
 

X  
  

X X  
 

X X X X 
 

 X X  X  X X X  X 

21. PARAÍBA EXPO 
TATTOO 

X 
 

 
  

  X 
 

X 
 

  
 X 

X X X 
 

X X X X 
 

X  X X X X   X X X 

22. EXPO TATTOO 
JAÚ 

 
 

 
  

 X X 
 

X 
 

 X 
  

X X  
 

X X X X 
 

X X X  X X X X X  X 
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23. TATTOO WEEK 
SÃO PAULO 

X 
 

X 
  

 X X 
 

X 
 

  
  

X X X 
 

X X X X 
 

X X X  X  X X X  X 

24. ILHA FEST 
TATTOO 

 
 

 
  

 X X 
X 

X 
 

  
X  

X X  
 

X X X X 
 

X  X  X  X X   X 

25. TATTOO FAIR 
FRANCA 

X 
 

X 
  

 X X 
 

X 
 

X  
  

X X X 
 

X X X X 
 

X X X  X X X X X X X 

26. EXPO TATTOO 
FLORIPA 

X 
X 

X 
  

 X  
 

X 
 

  
  

X X  
 

X X X X 
 

X X X  X  X X X  X 

27. EXPO TATTOO 
SALTO 

X 
 

 
  

 X X 
 

X 
 

  
  

X X  
 

X X X X 
 

X X X  X X X X X  X 

28. EXPO TATTOO 
LONDRINA 

X 
 

 
X  

 X  
 

X 
 

  
  

X X  
 

X X X X 
 

X  X  X  X X X  X 

29. EXPO TATTOO 
LIMEIRA 

x 
 

 
  

 x x 
 

x 
x 

x x 
  

x x  
 

x x x x 
 

x x X  x  x x x  x 

30. TRI FRONTEIRA 
TATTOO FEST 

x 
x 

x 
x  

 x x 
 

x 
 

  
  

x x  
 

x x x x 
 

x x   x  x x   x 

31. TATTOO FEST 
BAHIA 

x 
 

 
  

 x x 
 

x 
x 

  
  

x x  
 

x x x x 
 

x  x  x  x x   x 

32. LAGOS TATTOO 
FESTIVAL 

x 
 

 
 x 

 x x 
 

x 
 

  
  

x x  
 

 x x x 
 

 x X  x  x x   x 

33. BARRA BONITA 
TATTOO 
CONVENTION 

 

 

 

  

 x x 

 

x 

x 

x  

  

x x  

 

x x x x 

 

x x x  x  x x x  x 

34. LESTE TATTOO 
FESTIVAL 

x 
x 

 
  

 x x 
 

x 
 

  
  

x  x 
 

x x x x 
 

x x x  x  x x x   
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35. EXPO TATTOO 
TABOÃO DA 
SERRA 

x 

 

 

  

 x x 

 

x 

 

x  

  

x x  

 

x X x x 

 

x x x  x  x x x  x 

36. MAUÁ TATTOO 
FEST 

x 
 

 
X  

 x x 
 

x 
x 

  
  

x x  
 

x X x x 
 

x x x  x  x x x  x 

37. PAMPA TATTOO 
MUSIC FESTIVAL 

 
 

 
  

 X X 
 

 
 

  
  

X X  
 

X X X X 
 

X X X  X  X X   X 

38. CONVENÇÃO DE 
TATUAGEM DE 
JOINVILLE 

 

 

X 

  

 X X 

 

X 

 

  

  

X X X 

 

X X X X 

 

X X X  X  X X X  X 

39. NORTE TATTOO 
FESTIVAL 

X 
 

 
  

 X X 
 

X 
 

  
  

X X  
 

X X X X 
 

X X X  X  X X   X 

40. GUARUJÁ 
TATTOO 
CONVENÇÃO 

 

X 

 

  

X X X 

 

 

 

  

  

X X  

 

X X X X 

 

  X  X  X X X  X 

41. ILHÉUS TATTOO 
FEST 

X 
 

 
  

 X X 
 

X 
 

  
  

X X  
X 

X X X X 
 

X X X  X X X X   X 

42. TAUBATÉ TATTOO 
FESTIVAL 

X 
 

 
  

 X X 
X 

X 
 

X  
  

X X  
 

X X X X 
 

X X X  X  X X X  X 

TOTAL 3
1 

7 9 9 3 4 39 39 2 37 9 1
0 

5 1 1 40 38 9 2 3
9 

42 4
2 

41 1 3
7 

36 41 2 41 7 38 3
7 

24 3 41 
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EVENTOS 2017 / CATEGORIAS NÃO ANUNCIADAS OU SEM CONCURSOS (ATÉ JUNHO/2017) 
 

EVENTOS 
CATEGORIAS NÃO 

ANUNCIADAS 
SEM REFERÊNCIA A CONCURSO 

43. ANIMAL FLASH TATTOO 
(COM UM DIFERENCIAL DE DAR ESPAÇO PARA 
ARTISTAS PREFERENCIALMENTE 
VEGANOS/VEGETARIANOS) 

 X 

44. CONVENÇÃO GOIÂNIA TATTOO   X 

45. SANTA CRUZ TATTOO FESTIVAL  X 

46. GOLDEN TATTOO CONVENTION   X 

47. EXPO LESTE INK TATTOO  X  

48. EXPO TCHÊ TATTOO  X  

49. BAHIA INK TATTOO FESTIVAL X  

50. OSASCO TATTOO FESTIVAL  X  

51. OURINHOS EXPO TATTOO   X 

52. BRASÍLIA TATTOO FESTIVAL  X  

53. EXPO TATTOO SÃO GONÇALO   X 

54. CONFRARIA DE TATUADORES E BODY 
PIERCERS DE PELOTAS  

 X 

55. PIRACICABA TATTOO FEST  X  

56. RIO DAS OSTRAS TATTOO FEST  INFORMAÇÕES A SEREM FORNECIDAS 

57. TATTOO INK CONVENTION BRASIL  X 

58. TATTOO /CON CONFERÊNCIA PARA TATUADORES 

59. TATTOO FESTIVAL AMERICANA CATEGORIAS NÃO DISPONÍVEIS QUANDO CONSULTADA 
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APÊNDICE C - Entrevistas 
 

ENTREVISTADO SEXO IDADE IDADE DA PRIMEIRA TATUAGEM QUANTIDADE 
DE TATUAGENS 

ESCOLARIDADE 

1 M 19 16 ANOS (AUTORIZADO PELOS PAIS) 04 
SUPERIOR INCOMPLETO 

(DIREITO) 

2 M 20 18 06 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

3 F 21 15 05 
SUPERIOR COMPLETO 

(ARQUITETURA) 

4 F 21 20 02 
SUPERIOR INCOMPLETO 

(PSICOLOGIA) 

5 F 22 14 11 SUPERIOR COMPLETO 

6 M 22 21 03 TÉCNICO EM QUÍMICA 

7 M 23 18 04 
SUPERIOR INCOMPLETO 

(DIREITO) 

8 M 24 19 02 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

9 M 25 23 -- 
SUPERIOR COMPLETO 

(DIREITO) 

10 F 32 19 04 SUPERIOR COMPLETO 

11 M 35 34 05 ENSINO MÉDIO COMPLETO 

12 M 37 25 08 
SUPERIOR COMPLETO 

(GESTÃO DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO) 

13 M 39 -- 09 SUPERIOR COMPLETO 
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1. CONSIDERA A TATUAGEM UMA INFORMAÇÃO SOCIAL (ATRIBUTO TRANSMITIDO A PARTIR DO PRÓPRIO CORPO, 
NESSE CASO A TATUAGEM)? POR QUÊ? 
 

E01 
“Sim. Na minha visão, tatuagem significa autoafirmação social, ou seja, um indivíduo afirmar aquilo que sente ou que meramente 
deseja.” 

E02 
“Sim, porque nas minhas tatuagens tento mostrar outro lado meu, ou alguns acontecimentos que se passou em algum momento de 
minha vida que decide deixá-los em minha pele.” 

E03 
“Sim, acredito que seja uma forma de expressão, de pensamento e personalidade. É meio que uma comunicação que gera entre você 
(quem tem a tatuagem) e quem observa, seja pela admiração ou crítica, mas de alguma forma acaba demonstrando um pouco do que 
você pensa.” 

E04 
“Sim. Querendo ou não, tatuagens passam informações. Muitas vezes a sociedade tenta descrever como você é a partir das suas 
tatuagens, às vezes impressões positivas, outras negativas.” 

E05 
“Sim! A arte é nosso meio de expressão, sem arte não haveria vida, e a tatuagem faz parte desse elo. Você Poe seus sentimentos ali, 
é sua leitura em seu corpo.” 

E06 
Não crê como informação social, mas todas as tatuagens tem significado para ele, como atributo para ele é uma informação social 
sim, na questão de se levantar olhar e ver algo escrito em seu corpo que lhe motive, que tenha significado em sua vida. Ele vê como 
atributo sim, mas acha que quem olha vai achar que é uma tatuagem normal e tal nada a ver. 

E07 

“Sim, sem dúvidas, mais que mostrar a arte, a tatuagem demonstra do que gostamos, do que defendemos, um pouco da nossa 
personalidade e por ai vai, rs.” 
“Igual a minha, eu a escolhi porque amo nossa região, e tentei mostrar nela que somos iguais por baixo da carne, sem preconceitos, a 
dificuldade de viver no sertão do nordeste, e uma leve homenagem ao rei do Baião e ao Virgulino”. 

E08 
“Considero a tatuagem muitas das vezes expressão de uma característica da pessoa, uma forma de expressar além da arte uma 
informação sobre o perfil e gosto do indivíduo.” 

E09 

Ficou um pouco em duvida sobre informação social, mas soube entender com as palavras dele: “as tatuagens indicam que você 
pertence a certo grupo ou algo do tipo assim. Mas creio que seja muito mais uma forma de expressão, do que você sente, do que você 
pensa. Depende tem varias tatuagens, tem varias cabeças, tem várias pessoas. Então cada qual tatua aquilo que pensa, muita gente 
tatua só porque acha bonito, pela questão da estética pela beleza, e não vejo problema algum.” 
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E10 
“De certa forma a tatuagem não deixa de ser atributo social, afinal em muitos casos a intenção do tatuado é lançar uma mensagem, 
seja em forma de homenagem, auto-afirmação e auto-estima ou questionamento e provocação social.” 

E11 “Não. Sempre gostei de tatuagens, fiz por fazer, mas por status.” 
E12 “Sim, acho que direta ou indiretamente refletem um pouco a nossa forma de ser/pensar e nossas crenças” 
E13 “Acredito. Na maioria das pessoas ela mostra a identidade e a identificação de cada pessoa.” 

 
 

2. ACREDITA QUE A SUA TATUAGEM POSSA IMPACTAR O OUTRO? 

E01 
“Depende do sentido do “impacto”. Tem gente que gosta e admira e outras que recriminam só pelo fato de ser tatuagem. Mas o 
melhor impacto é o olhar de admiração”. 

E02 “Sim, mas sou responsável pelo o que eu tatuo não pelo que as pessoas entendem.” 

E03 
“Sim, mesmo que não seja essa a intenção. Mas acredito sim que algumas pessoas ficam impactadas até mesmo pela minha 
aparência (mais de menininha, meiguinha sabe), que às vezes não condiz com o estilo de tatuagem, então realmente algumas pessoas 
se assustam, principalmente quando vêem a do lobo.” 

E04 “Acredito. Já aconteceram impactos positivos, negativos e "neutros", onde a pessoa visualiza, mas não fala nada.” 
E05 “Com certeza” 
E06 Crê que não 

E07 
“Sim, acredito que sim, mesmo que o tabu venha quebrando, tatuagem ainda faz um impacto grande, as pessoas sempre olham para a 
minha tatuagem do braço e ficam impressionadas. Principalmente aquelas pessoas que tem tatuagens incomuns, tem o corpo muito 
tatuado, e os locais mais inusitados causam bastante impacto também.” 

E08 “Sim, tanto positivamente quanto negativamente, ainda existe preconceito sobre isso”. 

E09 

“Com certeza absoluta, já tive experiências negativas nesse sentido do que as pessoas pensaram de mim ou deixaram de pensar 
talvez, por ter uma tatuagem, assim como já tive experiências positivas demais também. Existem pessoas que veem aquilo e se 
inspiram e buscam interagir, buscam procurar saber o porquê, como você fez, onde, gera uma curiosidade, gera uma admiração legal, 
é bacana, é bacana você ter.” 

“Ainda mais quando se trata tatuagens que vão alem do que está desenhado ou escrito, tem uma mensagem que esta por trás daquilo 
tudo, principalmente essas creio que tenham uma grande capacidade de impactar os outros em diversos aspectos” 
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E10 
“Sim. Positiva ou negativamente, acredito que qualquer tatuagem exposta, principalmente de maior tamanho e visibilidade pode 
impactar o outro.” 

E11 “Não, acho que não.” 
E12 Sim 
E13 “Com certeza” 

 
 
3. ANTES DE SE TATUAR, PENSOU NA INFORMAÇÃO QUE PODERIA ESTAR TRANSMITINDO A PARTIR DE SI MESMO E 
COMO REPRESENTAR ESSA INFORMAÇÃO? 

 

E01 
“Sim. Sempre fiz tatuagens que representasse algo da minha vida (uma filosofia, uma admiração um amor...). Entretanto poucas 
delas ficam claras para quem vê, pois quem vê a física não vê a quântica”. 

E02 
"Sim, em todas minhas tatuagens pensei muito antes de fazer, e como falei na resposta anterior: sou responsável pelo que eu tatuo e 
não pelo que as pessoas vão pensar e entender sobre ela. Se alguém realmente se interessar em saber os significados ai já é outra 
historia”. 

E03 
“Pensei sim, mesmo que tatuagem hoje em dia seja mais aceitável, ainda assim existe um preconceito muito grande, sei que pode 
influenciar em muitas questões pessoais e profissionais (o que mais pesa), mas não deixei que isso atrapalhasse a minha maneira de 
pensar sobre tatuagens e o que eu gosto ou queira fazer no meu corpo.” 

04 

“Sim. Minha primeira tatuagem foi uma frase que uma professora falou em sala, e após dois anos tatuei. Como não foi com um 
profissional, precisei cobrir e também escolhi uma imagem que já tinha visto há um bom tempo e guardado, pois me representava 
muito.” 

- Olha, interessante, mas a frase já não te representava mais? 

“Representa, inclusive irei tatuá-la novamente com Shau. Porém, a tatuei com uma pessoa que não fez como eu queria e o resultado 
acabou ficando ilegível 

E05 “Todas fiz sem receio algum, tinha certeza do que estava fazendo”. 

E06 
“Pensei, pensei sim. Mas graças a Deus todas as tatuagens que fiz têm um significado, não só para mim, mas para quem olha 
acredito que não vai mudar em nada a vida de outra pessoa. Mas para mim mudou”. 
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E07 

“Para falar bem a verdade, só pensei na do braço, para fazer ela tivemos um estudo, uma conversa, (eu e o Paulo, tatuador). A 
principal informação foi a que eu lhe disse, de mostrar que somos iguais, que nordestino é tão gente quanto qualquer outro povo de 
tantas regiões e a dificuldades que têm no dia a dia para sobreviver em meio de tanta seca e falta de alimentos. As outras tatuagens 
eu fiz mais pelo significado e por gostar dos desenhos mesmo. Mas nenhuma delas foi em vão.”  
 
Fez depois que foi para Brasília. 

E08 “Sim, procurei transmitir através da minha tatuagem alguma característica pessoal além através da arte da tatuagem”. 

E09 

“Sim, claro, claro. Como te disse minha tatuagem foi com 23, mas vinha pensando nela desde os 19, talvez, 18,19. Eu sou advogado, 
então é um meio que ainda há muito preconceito com a tatuagem. Quando eu fiz a minha primeira tatuagem eu ainda estava na 
faculdade, então foi algo que eu pensei constantemente antes de fazer, logo depois de ter feito, hoje eu creio que não me importo 
mais, mas eu imaginava que tipo de mensagem eu iria passar com a tatuagem, o que as pessoas pensariam de mim, como isso 
poderia impactar minha vida, meu trabalho, minhas relações pessoais, etc.” 

E10 
“Sim, principalmente na que você se referiu (África, feita por Nill). E a ideia era justamente a de representar e homenagear um 
continente riquíssimo em alguns aspectos, porem discriminados e paupérrimos em outros.” 

E11 “Não, na verdade eu nem pensei em coisas assim. E até agora para mim tá normal” 

E12 
Sim, a minha primeira tatuagem, apesar de ter sido por "rebeldia" (o meu pai era do tipo "quem tem tatuagem é marginal") também 
foi pensada para refletir um pouco de mim (que na época era muito introspectivo e preferia lidar com máquinas do que com pessoas), 
foi inclusive a que reformei há 20 dias atras com shau (mas ainda não tem foto dela concluída no perfil dele) 

E13 NÃO RESPONDEU – PERGUNTEI AO FINAL E CONTINUEI SEM RESPOSTA 
 
 

4. CONSIDEROU PENSAR A ESCOLHA DA PARTE DO CORPO EM RELAÇÃO AO OUTRO? 
 

E01 
“Infelizmente sim, sempre coloquei em lugares que ficasse confortável para mim. Mas sempre com o receio dos locais ficarem muito 
visíveis e expostos. Pois vivemos numa sociedade preconceituosa e os meus planos futuros podem confrontar com os meus desejos”. 

E02 “Sim, mas meu corpo minhas regras.” 
E03 “Não, sempre escolhi a parte do corpo que ia ficar mais legal com a tatuagem que eu queria” 
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E04 

“Não. Algumas pessoas me falaram que seria melhor eu escolher um lugar escondido, no caso de entrevistas de emprego, e como 
escolhi no antebraço é bem visível. Infelizmente encontramos exclusão na área de trabalho também por conta de tatuagem, e por 
considerar isso errado, esconder a tatuagem, faria de mim uma pessoa que concorda que tatuagens podem atrapalhar uma pessoa em 
um emprego, e não apoio isso (Tatuar em um lugar escondido).” 

E05 “Não.” 

E06 
Na verdade não pensou na situação, mas teve uma questão pessoal, todas as tatuagens dele ficam no lado direito do corpo, ele quis 
deixar o lado esquerdo do corpo livre de tatuagem. 

E07 
“Te falar que eu não escolhi as partes do corpo, deixei todas nas mãos dos tatuadores, pedi a opinião deles, gostei e aceitei. Eu confio 
no trabalho deles. Por isso deixei eles escolherem e darem opiniões.” 

E08 

“Não entendi muito essa pergunta rs rs” 

DEPOIS DE EXPLICADO 

“Aaah sim rs rs agora entendi. Eu procuro fazer a tatuagem em um local que eu veja. Inicialmente como eu trabalhava de carteira 
assinada eu procurei não deixar tão visível, então eu fiz no peito e no braço”. 

E09 

“Com certeza, acho que todo mundo pensa nisso. Faz uma tatuagem que dê para esconder com alguma roupa. Sim, sim eu pensei, o 
braço todo é tatuado, tinha vontade de descer a tatuagem ate a parte de cima da mão, mas não fiz porque de terno iria aparecer e seria 
uma conseqüência negativa, talvez ainda faça, ainda não parei para pensar. Assim como as outras que tenho, uma na perna, todas são 
tatuagens que dão para esconder de terno, porque querendo ou não, não tem como evitar o preconceito das pessoas em relação a 
isso.” 

E10 
“Sim, considerei, mas não desisti por conta disso. Mas toda reflexão é válida e deve ser feita, justamente para que se tenha certeza na 
tomada de decisão.” 

E11 “Não. Porque tem um objetivo que é tatuar só o braço esquerdo. E o pescoço. Já a outra parte do corpo não me vejo tatuado, não.” 

E12 
Sim, as minhas primeiras tatuagens tinham que estar "escondidas" se eu estivesse de mangas curtas, pois ainda havia muito 
preconceito com essa forma de arte, hoje estamos melhores, mas longe de sermos abertos a tatuagem como ela deveria ser vista de 
fato 

E13 “Não” 
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5. EM ALGUM MOMENTO SE PRIVOU DE EXPOR SUA TATUAGEM PENSANDO NO EFEITO DAQUELA INFORMAÇÃO NO 
OUTRO? 

 

E01 
“Sim. Nem todo mundo está preparado para aceitar o diferente. Mas me privei por conta de respeito, pois não vou desmistificar e 
mudar a mente de pessoas que acreditam em algo há muito tempo” 

E02 
“Em certos lugares sim, mas como eu sempre digo, vamos quebrar esse tabu sobre o que significa as tattoos, porque cada um pensa 
de um jeito.” 

E03 
“Sim, a do lobo é a que mais me faz ter cuidado com certos ambientes e pessoas, principalmente em ambiente de trabalho, tento 
sempre deixar oculta, pra de alguma forma evitar que pessoas relacionem a sua vida pessoal com a profissional.” 

E04 
“Já, já escondi do meu avô, por ele ser de uma geração onde o preconceito por tudo era dominante, sei que a reação dele seria 
péssima, assim como foi a reação de algumas pessoas da família. Porém, só escondi dele e não dos outros, por saber que a irritação 
dele pode fazer com que ele se sinta mal, por conta da idade que já tem e problemas de saúde.” 

E05 “Não.” 

E06 
“Não, não.” Quando está de camisa não mostra, só retira a camisa em praia ou resenha com amigos, nunca precisou se privar de 
mostrar a tatuagem por causa de alguém. 

E07 
“Não, eu só escondo quando pessoas da igreja de minha mãe vão em casa, ou quando vou a igreja, mas não por impactar a eles, mas 
por respeito, eles vivem de uma forma diferente da minha e eu os respeito.” 

E08 “Sim, geralmente entre pessoas mais velhas e pessoas religiosas, pois ainda possuem certo preconceito.” 

E09 
“Sim, praticamente todos os dias no trabalho, todos os dias no trabalho, eu tenho que utilizar uma roupa que cubra porque não seria 
CERTO um advogado trabalhar tendo o braço todo tatuado.” 

E10 “Sim, em ambiente de trabalho por, na ocasião, estar em processo de construção de carreira em uma empresa conservadora.” 
E11 “Não, por isso o objetivo é fechar o braço, não ligo de deixar exposto.” 
E12 Sim, principalmente no ambiente corporativo 
E13 NÃO RESPONDEU – PERGUNTEI AO FINAL E CONTINUEI SEM RESPOSTA 
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6. ACREDITA QUE A TATUAGEM (OS ELEMENTOS INFORMACIONAIS) POSSA INTERFERIR NO PROCESSO DE 
INTERAÇÃO SOCIAL? 

 

E01 
“Nunca aconteceu de eu ser excluído de um grupo social ou de uma interação, por eu trazer verdades do meu próprio eu marcadas no 
meu corpo. Mas acredito que a sociedade ainda está passando pelo processo de evolução sobre tatuagem. Sendo assim passando por 
uma adaptação para a sua formação de opinião”. 

E02 
“Olha sim, talvez em alguns lugares, mas seria bom que não né? porque no final de tudo somos todos iguais (preto, branco, tatuado, 
homem, mulher) tudo pele e osso. 

E03 

“Sim, pode e muito. Julgamos muito pela aparência, o que é um pensamento medíocre, né? Apesar de muitas pessoas já terem a 
mente mais aberta em relação a isso, ainda assim existem aquelas que julgam muito, inclusive pelo significado do desenho (o que 
não deveria, né?), por que para cada pessoa é um significa diferente, o desenho não pode ser rotulado com um significado único pra 
todas as pessoas.” 

E04 
“Sim, com certeza. Dependendo do local e das pessoas que freqüentam o local, uma pessoa tatuada pode ser bem vinda e bem vista, 
como também pode ser alvo de exclusão.” 

E05 “Talvez, somos sujeitos a tudo na vida, porem, to nem ai, onde não me encaixo nem encosto”. 

E06 
“Sim, sim, acredito. Até hoje tem muita discriminação, até no meio, no ramo em que trabalho não pode ficar demonstrando, é 
complicado” 

E07 

“Patrícia isso é bem relativo, como te falei, mesmo com o passar do tempo, ainda é um tabu ter tatuagens. As pessoas mais antigas 
ainda associam ao termo de „vagabundo‟. Porém, até hoje não tive problemas com isso, pelo contrário, recebo sempre um elogio 
quando vêem minhas tatuagens, facilita até agora início de uma conversa. Me ajuda muito a falar com as meninas rs, sou bem tímido. 
A grosso modo não, acredito que ela interfere a depender do local onde você vai e com quem você fala, principalmente os mais 
velhos.” 

E08 “Com certeza, pois expressa uma característica e história pessoal através da arte da tatuagem.” 

E09 

“Sim, com certeza também. É porque é muito perceptível ao conversar com algumas pessoas a reação que elas têm. a depender do 
tipo de tattoo que você tem. Meu braço praticamente tem uma temática toda, em volta da celebração que é feita no México, mas 
especificamente (inaudível) a respeito da Santa Muerte, que é uma santa que não é aceita pela igreja católica, e ela provê uma boa 
morte para aqueles que falecem, em termos bem pequenos seria assim. E ao retratar isso, até as pessoas quando veem a tatuagem... 
porque têm várias caveiras e tal, você percebe que elas ficam assustadas e você percebe que a interação que ela tem, você muda a 
partir daquilo ou às vezes ate parte daquilo. Você não nota a mesma coisa com outros tipos de tatuagem, digamos assim, não teria 
uma palavra, mas talvez que não retratem figuras mórbidas, digamos assim, talvez.” 
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E10 “Sim, da mesma maneira que a forma de se vestir e se comportar.” 

E11 “Nos dias de hoje acho que não, mas há uns anos atrás sim.” 

E12 

Sim, infelizmente ainda há o pre-julgamento, tanto pela cor/raça/sexo/opcao sexual quanto pelo que você trás no corpo (piercing, 
tattoo, etc), essa imagem é um exemplo prático:    

E13 “Com certeza tanto pela família, quando estou amigos e estranhos” 
 
 

7. CONCORDA QUE ALGUÉM POSSA FAZER UMA LEITURA DA SUA PESSOA PARTINDO DA TATUAGEM QUE VOCÊ 
POSSUI? 
 

E01 
“Não. Como já dizia Carlos Drummond de Andrade no seu poema sou eu Etiqueta. Assim como é errôneo ler uma pessoa pela sua 
roupa, é também você ler a pessoa pelas suas tatuagens. Fora que o significado é muitas vezes individual e singular para cada um”. 

E02 “Sim, volto a enfatizar que sou responsável pelo o que eu tatuo, não pelo que as pessoas entendem.” 

E03 
“Depende, é uma questão bem relativa. Apesar da tatuagem do lobo (me refiro a essa por que é a que mais chama atenção, por ser 
grande e pelo desenho mesmo) não „combinar‟ com minha aparência, ela me diz muito sobre mim, então essa em especial, acredito 
que pode gerar uma leitura incorreta.” 

E04 

“Sim, porém acho precipitada. Algumas pessoas realmente tatuam apenas o que acham que representa sua personalidade. Porém, 
outras pessoas, tatuam "qualquer coisa", basta gostar do desenho, ou ir ao Studio e escolher algo na hora, que talvez não tenha nada 
haver com sua personalidade, foi apenas uma tatuagem de momento. Então a leitura da tatuagem comparando com a pessoa, pode ser 
precipitada e errada.”. 
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E05 “A certeza, faz naturalmente isso o tempo todo com todos”. 

E06 
“Sim, concordo.” Quem o conhece e mesmo sem o conhecer se souber o significado da tatuagem vai ter mais ou menos uma ideia de 
como ele age, como se sente, como decide algumas situações. 

E07 
“Sim, tenho plena noção disso, e preparado até psicologicamente para não sair do controle caso aconteça algo negativo rs. 
Principalmente os mais velhos e pessoas religiosas.” 

E08 
“Acredito, porém para cada pessoa pode ter um significado diferente, uma importância diferente, por isso não se pode concluir nada 
sobre alguém através de sua tatuagem” 

E09 
“Poxa, eu acho que é muito difícil porque talvez se a pessoa tiver conhecimento do que se trata a tatuagem possa ser que sim, ela vai 
ter informação de onde eu vivi, talvez, ou do que eu acredito. Mas não muito mais do que isso, eu não acho que a tatuagem, ela passe 
esse tipo de informação sobre a pessoa tatuada ou sobre qualquer contexto sobre como aquela pessoa é ou deixe de ser.” 

E10 
“Em um primeiro momento, concordo que sim, pré-julgamentos baseados no visual ainda são muito fortes, mas acredito que não 
necessariamente em todos os países e culturas.” 

E11 
“Sim, porque eu sou de São Paulo e lá hoje em dia é normal... mas como eu estou morando aqui na Bahia, e na cidade em que estou 
morando ainda tem umas pessoas que visam tatuagem no mal sentido”. 

E12 Dos meus gostos talvez, somente olhando as tatuagens, não. Se souber a história de cada uma delas, sim. 

13 
“Com certeza tatuagem na maioria das pessoas é uma marca, uma identidade. Ela fala quem a pessoa é ou no mínimo mostra do que 
a pessoa gosta e se identifica.” 

 
 
8. ACREDITA QUE OS ELEMENTOS INFORMACIONAIS REGISTRADOS EM SEU CORPO POSSAM TER UMA 
IMPORTÂNCIA SOCIAL? 

 

E01 
“Acredito que antes de ter importância social tem que existir a importância pessoal. Pois sé ela não for importante para você e a sua 
alma, como ela vai alimentar a dos outros? Contudo acredito que as filosofias que eu trago com elas é sim importante para as 
pessoas”. 

E02 “Sim, para algumas pessoas.” 
E03 “Acho que não, são importantes pra mim, por que dizem respeito sobre mim, mas pra outras pessoas são irrelevantes.” 

E04 
“A única importância que acredito que pode ter pra sociedade, é quando consigo mostrar para algumas pessoas que ter uma tatuagem 
não me faz ser uma pessoa "deficiente" ou "incapaz". Quebrando alguns estereótipos que infelizmente ainda são bem presentes na 
sociedade.” 



 
 

 
 

159 

E05 
“Em si não sei, mas todas as pessoas que tiverem interesse em saber o que significam, de alguma forma acrescentou algo, e só 
agradeço por meus sentimentos atingir ao outro de forma agradável, que soma”. 

E06 
Importância social acredita que não, no meio que ele convive pode ate ser que sim, mas em termos sociais, na sociedade em geral ele 
crê que não. 

E07 
“Não, tatuagem é algo bem particular, até hoje n vi alguém mudar a sociedade por conta de uma tatuagem, rs. Não, sem dúvidas 
não.” 

E08 
“Sim, uma das minhas tatuagens é o rosto de um samurai, sendo assim um fato histórico, as pessoas se interessam e às vezes 
pesquisam sobre o mesmo. E a outra tatuagem era da minha banda onde também fizemos parte da história da cultura do hip-hop na 
Bahia e através disso tiramos muitos jovens e crianças das drogas e outros problemas sociais.” 

E09 
Eu imagino que eles tenham, já que você perguntou possa ter, muito embora não deveriam, né? Eu não acredito que você deveria ter 
sua importância social e julgada e ou avaliada baseada em um atributo físico. 

E10 
“Sim, mas não como uma máxima, ate porque acredito que a tendência seja não ter tanta importância, à medida que um povo evolui 
culturalmente.” 

E11 VER RESPOSTA 06 
E12 Não sei, talvez sim:) 
E13 “Não só acredito como tenho certeza que tem.” 

 
 

9. PARA VOCÊ, O QUE É TER UMA TATUAGEM REGISTRADA NO SEU CORPO? 
  

E01 
“Ter uma tatuagem registrada no meu corpo é simplesmente fortalecer as minhas filosofias, as minhas admirações e o meu amor por 
algo. Assim fortalecendo o meu próprio eu. „“ A vida tem a cor que você pinta “‟, Mario Bonatti 

E02 
“Para mim uma tattoo no meu corpo é alguma passagem da minha vida ou algo que me representa internamente, que às vezes quero 
pôr para fora, não achei melhor forma de fazer isso do que com minhas tattoos ❤.” 

E03 
“É como ter um registro pra sempre de um sentimento ou pensamento, no qual quis expressar em forma de desenho permanente em 
um determinado momento da vida.” 

E04 
“PARA MIM, apesar de ter apenas uma visível, porque a outra foi coberta. Em mim, sempre será um pouco do que sou, do que 
acredito, do que gosto. Sabendo que sempre haverá críticas por pessoas que não gostam de tatuagem, mas fazendo o que me faz bem, 
sem pensar na opinião dos outros.” 
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E05 
“Nossa, essa pergunta é tão significante para conseguir por em palavras, é amor sabe, você se olhar e vê que naquele desenho tem 
tanto sentimento, seu, de pessoas q talvez te acrescentou em algo para você querer fazer aquilo, do tatuador, do criador do desenho, 
do momento em que a tinta se envolve na pele, e marca. É um registro de amor eterno.” 

E06 
Para ele ter o corpo riscado, escrito assim... Para ele, é historia, que nem as historias são contadas através de escritas, de desenhos, 
símbolos e em geral, para ele é a mesma coisa, tatuou o que para ele marcou momentos da vida dele e vai continuar marcando daqui 
alguns anos.  

E07 
“É mostrar arte, prazer, satisfação pessoal, mostrar um pouco de quem eu sou (não totalmente), de como penso, do que defendo e 
gosto.” 

E08 
“Para mim a tatuagem simboliza uma âncora que faz você lembrar-se de algum fato ocorrido ou meta que irá alcançar, simboliza um 
momento no qual não quer esquecer e através da tatuagem fixada no corpo a cada vez que você olha você lembra do objetivo ou de 
algo que a tatuagem faça lembrar.” 

E09 
“Eu creio que é uma forma de eternizar em seu corpo, através de, uma forma de arte, um pensamento, uma ideia, uma coisa, uma 
pessoa, um animal , bem diferente, mas eternizar alguma coisa em forma de arte em sua pele.” 

E10 
“É ter uma forma de expressão independente de ações e palavras. É me sentir livre e poder registrar de forma permanente o que 
marca minha vida.” 

E11 “Para mim significa como um acessório, não vejo nada demais.” 
E12 Arte, saudade, lembranças... memórias :) 

E13 
“É eternizar algo que você tem de muito importante. Tornando-lhe único. As minhas são únicas, são desenhos que fazem parte da 
minha vida e que foram feitos para mim. Ex.: rosto dos meus avós, letras de familiares, ferradura com nome do meu cavalo, casa do 
sitio, homem segurado sela com traços meus, o rosto de meu cavalo, chapéu que eu já usei. 
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SOBRE AS TATUAGENS 
 

E01 

A coruja contém um elemento da cultura oriental, o yin yang. Por ser coruja, um animal que traz a simbologia da sabedoria se 
assemelha com o estado e da tatuagem do Buda (O Buda busca a sabedoria, Já a coruja é simbologia da própria sabedoria). O olho q 
tudo ver foi um elemento q eu escolhi, pois representa "além da visão". Algo que quebra tabus contemporâneos como estereótipos e 
etc.; " quem vê a física não vê a quântica".            

E02 

Em relação à tatuagem de um homem e uma nave no braço/antebraço foi em um momento da vida que ele saiu de um emprego. 
Perdeu o emprego por alguns acontecimentos. Chegou em casa com um amigo tatuador e o próprio tatuador perguntou: “mano, você 
está sem emprego e tudo, você quer fazer ainda  no antebraço? Ele aceitou fazer para mostrar a sociedade, “para todo mundo mesmo, 
para tudo”, que tatuagem não muda caráter, não vai dizer que ele é bandido, não vai dizer que ele é herói, só é o que ele tenta 
representar.  

Segundo 02 a tatuagem representa bastante o período da vida dele (ele trabalhava em uma loja de informática, ele voltou e continua 
trabalhando nessa loja). Nessa tatuagem do antebraço se vê:  

“Um homem de terno e gravata, o que a sociedade julga „ser certo‟. Através de um relance, ele teve uma visão, essa visão dele 
conseguiu se expandir, que através do amor (em cima do chapéu que o homem possui tem um coração) ele pode evoluir, pode 
transcender. Não é só a questão de um disco voador abduzindo uma pessoa, é mais uma questão de elevação de espírito.”  

02 diz que “naquele momento da vida teve uma elevação de espírito, que aprendeu muito com os acontecimentos e quis gravar na 
pele e em um lugar bastante visível.” 

Sobre o mamute também tem a ver com outro período da vida dele (depois que retornou ao trabalho). Conforme 02 “o mamute é um 
animal extinto e se for pesquisar é um animal forte”, logo, 02 “retornou ao trabalho mais forte”, 02 “se tornou mais forte por todos os 
acontecimentos, tudo que aconteceu na tatuagem do antebraço até a tatuagem do mamute me deixou mais forte. Tudo que aconteceu 
naquele período me mais forte, me deixou mais centrado, concentrado com o que queria, deu um foco maior na vida”. 

Da tromba do mamute sai uma fumaça, por que uma fumaça? “A fumaça mágica, realmente, é como se fosse uma fumaça mágica e o 
olho é aquele velho ditado, o olho com a pirâmide (que todo mundo fala que é o illuminati) é o olho que tudo sabe e tudo vê. O que 
quero passar com esse olho? Quero passar que quem está de olho em mim, quem está olhando para mim, desejando o bem ou 
desejando o mal, não pensem que eu não esta de olho, porque o olho está ali, porque o olho, aquele olho, é o olho que significa, é o 
olho que tudo sabe e que tudo vê. Então, ele está ali e ele está de olho em tudo. 
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E03 

“A história do lobo é a seguinte, se você for ler alguma história antiga, principalmente contada por indígenas, vai perceber que eles 
se referem aos lobos como sendo bom e/ou mau. Os lobos sentem raiva, ciúme, tristeza, ressentimento, "impiedosos". Mas também 
podem ter bondade, compaixão, serenidade, fé e são extremamente as fiéis ao seu bando”.   
                        
“E eu tava em um momento bem confuso, com diversidade pensamento, sacou? Não me encontrava de jeito nenhum.” 
 
“Então resolvi fazer o lobo, pela questão de que todo e qualquer „ser humano‟ pode ter seus momentos de inflexibilidade, serem 
ruins ou bons, se convergirem nos pensamentos, acertarem e errarem, todos nós temos um pouco das duas faces do lobo, só depende 
do momento e da situação pra alimentar cada um dentro de si‟                        

E04 

“A tatuagem da mulher com „uma biblioteca na cabeça‟ foi uma tatuagem que um amigo meu me enviou e falou „sua cara, amiga‟. 
Por ele saber que gosto muito de ler, sempre tô lendo, sempre tô com livros, não apenas acadêmicos, mas diversos, e desde quando 
não tinha nenhuma tatuagem ainda, pensei em tatuar ela nas costas. Com o tempo, fiz a frase e como a frase ficou ilegível, procurei 
um profissional e fiz cobrir com ela no antebraço. Acredito que mostra um pouco do meu eu, por gostar de leitura, de livros (bem 
que eu queria ter uma biblioteca kkk) mesmo quando eu fizer outras acho que essa será a preferida por ter um grande significado e 
por ter gostado muito do resultado. 

- Qual era a frase coberta? 
“„Não há carinho melhor que escutar‟ ouvi de uma professora no meu primeiro dia de aula há dois anos e quis registrá-la, ainda irei 
novamente”.   
 
“kkkkk curso psicologia, então a frase tem muito haver com a posição do psicólogo” 

E05 

“Certo, então... Meu sonho de amante de rave é a Burning Man kkk, essa escultura é muito famosa, sempre que o evento acontece 
eles lançam esculturas no local, e essa tocou tanto as pessoas que não foi desmanchada, já conhecia a escultura, a festa, o artista, e o 
significado dela é muito especial, mostra dois adultos de costas brigados e suas crianças internas querendo fazer as pazes, o que é 
real, crianças são inocentes, elas brigam e logo esquecem o que aconteceu, porque sabem que o real valor é o amor... O perdão, é por 
isso que são perfeitas, anjos, puras. Quando crescemos vem as armadilhas do ego , é por isso que o ser humano não alcança a dádiva 
da perfeição, porque a perfeição não tem a ver com saber demais, tem a ver com sentir demais e a gente esquece de sentir, de viver, 
de brincar, de rir, da simplicidade”. 
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“Eu já tinha meu pensamento formado sobre isso, minhas filosofias de vida, e nas minhas tatuagens sempre procuro expressar essas 
filosofias, e quando vi a imagem e a li com meus pensamentos, encaixou perfeitamente.” 
 
“Minha religião se chama amor, Deus é amor, essa é a maior força do mundo! E enquanto eu viver transmitirei isso para o mundo de 
todas as formas. Essa foi a primeira questão, a segunda é que: eu namoro, e tenho certeza que a pessoa que esta comigo é minha alma 
gêmea, a gente briga muito porque somos pessoas diferentes, de personalidade forte, uma vez a gente brigou, e eu nem lembrava 
dessa imagem, tava passando pela rua e encontrei uma hippie, começamos a conversar e desabafei com ela, ela me falou sobre o que 
acha que é uma relação, e aquele momento me amadureceu 100 anos, fez minha raiva toda sumir, entendi que minha raiva não estava 
ali, era armadilha do meu ego, como sempre. Cheguei em casa, e abri meu instagram, de cara apareceu a imagem do Love little crazy 
„nome da escultura‟, significa amor dos pequenos loucos. Na hora, meu coração fez “tatue”, todas as minhas tatuagens são para 
alguém, além de mim, todas, tem amigos, tem família, mas tem, e eu sabia que ia chegar o momento de ter a do meu namorado. E 
chegou, e chegou impactando muito, simplesmente chamei Paulo na hora e falei: ei, me tatua aqui kkkkk.” 
 
“E é isso, essa tatuagem é um presente para meu amor e para o amor do mundo.” 

E06 

“Então, aí você percebe dois horários um no relógio romano e outro aqui na ponta em vermelho como se fosse digital. O horário do 
relógio romano é a hora que minha mãe nasceu E o que parece digital e a hora que eu nasci! Logo, você ver que foi passada uma 
geração. É a questão do relógio que o tempo passa igual para todo mundo, então temos que dar valor aos momentos da vida e não 
aos bens materiais 

A questão da bússola é devido ao fato de ter o espírito aventureiro, de procurar seu destino em meios a dificuldade! É sempre está 
em movimento. A frase se você observar, Face everething and rise (já fala por si) enfrente tudo e erga-se. Quando você encontra seus 
problemas não pode deixar se abater, tem que ser forte! 

“E a questão por último do corvo, um animal dependente, que segue seu caminho, normalmente sozinho, mas nunca deixa de voar! 
Tem alguns significados ruins, porém eu só levo os bons comigo.” 

“Sobre a do peito tem escrito em hebraico „aquele que vence‟, significado do meu nome Yago, está em hebraico porque tenho 
descendência hebraica e meu nome também tem origem hebraica.”  

“A terceira é algo simples. Fica nas costas. Abaixo do pescoço. Fé, algo que não podemos perder e que tem que ser essencial na vida 
de qualquer ser vivo! Porque se ele não tem fé, ele não pode ser aquele que vence, muito menos achar o seu caminho. Bem, dá valor 
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aos momentos da vida, e logo não será inteligente para encontrar o que realmente importa!” 

“Mas aí está a questão é só ter fé no que acredita! Quando falo fé não só na questão de religião mas sim no que você realmente 
acredita , se acredita no resultado , tenha fé e ele vai chegar” 

E07 

“Então, nós nordestinos somos bem descriminados pelo povo do sul dos pais, pessoal de São Paulo e tal, eu quis fazer ela para 
mostrar que somos iguais por baixo da carne, a questão da homenagem ao lampião que foi um ícone para o povo nordestino, o rei do 
Baião que tanto defendeu nós em suas canções, principalmente naquela música Morte do Vaqueiro, que particular gosto muito. Quis 
mostrar que somos um povo sofrido, que em meio de tantas dificuldades tentamos viver e arrumamos sempre um meio de sorrir.” 

“Eu estava escutando uma música do rapadura, um rapaz que canta cordel rap, ele fala bem do nosso povo também, foi a partir dela 
q tive a iniciativa de fazer. De pensar no desenho.” 

E08 

“Eu trabalho com liderança de muitas pessoas, onde minha meta é levar oportunidade para que as pessoas mudem de vida. O rosto 
do samurai me faz lembrar a disciplina, o comprometimento, a auto responsabilidade, todos os requisitos necessários para que eu 
seja uma pessoa melhor e sem falar que o samurai é extremamente resiliente naquilo que faz.” 

“A flor de lótus simboliza a serenidade, calma, paciência que também preciso ter como líder.” 

“Tudo isso me faz ancorar ao sentimento de que posso cada dia me tornar uma pessoa melhor.” 

“A tatuagem do peito é o nome da banda que eu tinha, e simboliza uma etapa na minha vida onde conheci pessoas maravilhosas, 
onde tive minha primeira experiência real de liderança e onde fiz algumas obras sociais” 

E09 

“A caveira com ampulheta, ela é um símbolo. Ele não é assim um símbolo, ele não é exatamente assim um símbolo, um símbolo é só 
a caveira e a ampulheta e embaixo tem uma flor, mas não é uma rosa. Esse símbolo representa basicamente a transitoriedade e a 
mudança da, as mudanças que a vida proporciona. Se você olhar os elementos dela, embaixo é uma flor, que simboliza meio que a 
beleza, a vida a juventude, logo depois tem a ampulheta que vai representar obviamente o tempo, e depois tem a caveira que 
representa a morte. E o olho que tudo vê também esta inserida no contexto de que a morte é algo que querendo ou não acompanha a 
todos e vai acontecer para todos um dia, independente do que você faça da sua vida ou deixe de fazer. Sei lá, a mensagem parece ser 
meio triste, meio mórbida, mas na real, na real o que as pessoas querem dizer com esse símbolo e o que eu quero dizer com a 
tatuagem é: aproveite a vida, velho, nada é para sempre, entendeu? Um dia todo mundo vai para o mesmo lugar, independente do 
que você acredita, um dia todo mundo vai falecer e vai deixar de povoar isso aqui. Então aproveite velho, aproveite a vida, aproveite 
que você é jovem faça o que você queira fazer, o que você tem de fazer, a ideia é mais ou menos essa.” 
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E10 

“Escolhi porque queria homenagear a África, já que vivi lá por mais de 05 anos. Foi uma experiência que obviamente me marcou 
muito. Foi La que amadureci e também percebi que não se precisa de muito para ser feliz. Aprendi a respeitar ainda mais o outro e a 
diversidade. Assim, quis homenagear e também deixar marcado para que nunca esqueça todos os ensinamentos que aprendi.” 
 
“Então eu quis representar a África como um todo, cada elemento com seu significado.” 
 
“O padrão que tem na ponta inferior é um tecido africano, representando a arte e a cultura, uma mandala representando 
espiritualidade, acima dela uma mulher africana, que me marcou muito por sua força e energia, e ao lado a savana com girafas, 
vegetação típica, e principalmente o por do sol pelo qual sou apaixonada e nunca vi igual. Esses últimos representando a natureza 
que tira o fôlego e que muitas vezes me emocionou.” 

E11 

“Tem vários motivos, mas foi mesmo porque gosto de verdade.”  

Peço um motivo: 

“O jeito que a tinta fica na pele, as cores, os riscos, chamam muito a minha atenção, sempre fico observando alguém que tem tatuagem.” 

E12 

“Acho que essa é a única que nem sequer tenho que pensar pra responder: a releitura da pintura foi necessária porque a pintura em si 
tem MUITOS elementos, que teriam que ser feitos pequenos (e com o tempo iriam ficar incompreensíveis) e tem a ver com minha 
crença religiosa, sou espírita e por conta disso sei que essa vida é só mais uma de tantas que ainda temos que viver pra nos melhorar 
moral/espiritualmente, e a pintura fala justamente disso, da irrelevância da nossa "vida atual" e que tudo que fizermos (de bom e 
mau) vai retornar pra nós de alguma forma, agora nessa vida ou em uma próxima.”  
 
“A do cachorro: Ele foi o meu primeiro Pet que foi realmente meu, escolhido por nós e que veio pra nossa casa com 45 dias, viveu e 
acompanhou nossa vida (com as idas e vindas do Brasil para Angola, etc) fez viagens de férias conosco, etc, e nos deu muito mais 
amor do que nós poderíamos dar a ele juntos, viveu conosco durante 11 anos, salvou a vida de minha esposa uma vez (ela é 
asmática, teve um ataque em casa e só conseguiu chegar até a porta de casa e abrir antes de cair no chão sem ar, e ele que foi alertar 
os vizinhos do prédio para que ela fosse socorrida), eu não tinha vinda para o Brasil programada e ele estava muito doente (leucemia, 
depois de já ter estado muito mal a ponto de ter que retirar o baço, e de ter doença do carrapato desde muito cedo) e surgiu uma 
oportunidade, na semana que eu estive no Brasil ele mudou completamente e ninguém acreditava que ele estava doente, na véspera 
de eu embarcar enquanto arrumávamos a mala ele passou mal, eu levei ele para o veterinário e tinha certeza que não o veria mais, 
uns dias depois, recebi a notícia... Assim que cheguei no Brasil para as férias no ano passado, achei que a melhor forma de homenagear 
quem esteve conosco e me deu tanto amor era fazer a tattoo dele onde eu sempre pudesse ver e lembrar dele (até então eu tinha uma regra: todas as 
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minhas tatuagens tinham que poder ser cobertas se eu estivesse de mangas curtas)” 
 
“E das minhas tatuagens todas (08), 4 são "de casal" por assim dizer” 
“Eu e minha esposa temos as tatuagens iguais/complementares”                      
“Eu tenho o K, ela o Q”                     
“Eu tenho uma paisagem da lua escrito "eterno" na frente do ombro, e a dela tem a mesma paisagem e diz "amor" nas costas”                        
“Temos uma âncora na parte de trás da perna (eu na esquerda, ela na direita) pra nos lembrar de sempre ter os pés no chão”                       
“Temos o símbolo do infinito no pulso”                        
“Eu tenho o nome dela no braço, ela tem o meu nome no quadril (apesar de não termos combinado nada, ela fez e eu decidi fazer também)” 

E13 
Conforme E12 a tatuagem de um homem de perfil, com chapéu, segurando uma sela em um local parecendo uma fazenda seria uma 
representação dele na fazenda. Mas ele ainda tem umas letras tatuadas na perna e nas costas a foto dos meus avós. 

 
 


