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Resumo 

 

Resultado inicial de um projeto de pesquisa em desenvolvimento, sobre corpo 

masculino, identidade, consumo e publicidade, este artigo aponta para algumas 

reflexões sobre tatuagens dos torcedores de futebol inspirada nos jogadores e a 

construção de identidades midiáticas associadas à publicidade, considerando-se a 

redescoberta do público masculino como segmento de mercado com grande potencial de 

consumo. São levados em consideração os aportes teóricos de publicização, com 

Casaqui, de Identidade com Hall,  de Linguagem discursiva com Braga,  de estudos 

corporaes com Le Bretton entre outros.  A partir de breve levantamento de tatuagens 

publicadas na mídia, verifica-se a imprevisibilidade do repertório das tatuagens, visto 

que, se por um lado, são elementos imagéticos dos times reconhecidos no âmbito 

esportivo, por outro trazem figuras e jogadas dos atletas que reforçam além signos 

apaixonantes , um novo segmento de consumo, juntamente com outros produtos 

esportivos ofertados constantemente pela publicidade  e que legitimam os corpos 

masculinos na atualidade.  
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O Corpo Masculino e o Consumo   

A contemporaneidade revela mutações nas relações de identidade, gênero e 

sexualidade. Segundo Garcia (2005, p. 108), ”A distinção entre masculino e feminino e 

suas máximas diferenças apontam para debates significativos que marcam a história em 

um deslocamento profícuo quanto à manifestação da identidade, do desejo, da erótica 

etc.”. Um olhar retrospectivo ao século XVI nos mostra diferenças nas representações 

de gênero – a força para o homem, a beleza para a mulher – que, na atual sociedade de 

consumo, parecem diluídas.  
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Ser “acabado”, imóvel e fechado, a mulher é a perfeição de adorno: 
“suficiente em si mesma”, ela é também inteiramente dada. Já o homem 

é o que ele se torna, ultrapassagem, empreendimento, até mesmo 

enfrentamento. Tantas diferenças fundamentam a visão dos gêneros na 

modernidade (VIGARELLO, 2006, p.30). 

 

O público masculino revela-se cada vez mais obcecado por retardar o 

envelhecimento com cirurgias plásticas, tratamentos ortomoleculares e estéticos, além 

de se preocuparem também com a transformação do corpo por meio de cirurgia: 

implante de silicones, rinoplastias, dentre outras modalidades de intervenção radical.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a cada dois 

minutos, um homem faz plástica no Brasil e que em cinco anos quadruplicou o número 

de homens que se submetem a cirurgias plásticas no país. Entre 2009 e 2014 a 

quantidade de procedimentos passou de 72 mil para 276 mil ao ano, isso equivale a 31,5 

cirurgias por hora. De acordo com A SBCP entre os procedimentos mais procurados 

estão à redução da mama (ginecomastia), a lipoaspiração e a cirurgia de pálpebra. O 

levantamento ainda registra que foram realizadas 712.902 cirurgias plásticas somente 

em 2014 e que a participação masculina nesse total saltou de 12% para 22,5%. 

Segundo Vigarello (2006, p.195), “o embelezamento ganha importância mais do 

que nunca, sobretudo o que permite reconstruir a aparência: a maquiagem, os produtos, 

as cirurgias plásticas de correção e prótese, os medicamentos permitem a cada indivíduo 

um revelar sempre sua própria personalidade”. A preocupação do homem com o corpo e 

a beleza iguala-se a da mulher. 

A mídia encontrou no “corpo perfeito” o discurso ideal para a difusão 
dos produtos e serviços de beleza, como os cosméticos, os moderadores 

de apetite, as cirurgias plásticas, as clínicas de estéticas e academias 

esportivas, entre outros. Ela adquiriu um imenso poder de influência 
sobre os indivíduos, massificou a paixão pela moda e tornou a aparência 

uma dimensão essencial na sociedade do espetáculo. [...] por meio de 

um diálogo incessante entre o que vêem e o que são os indivíduos 

insatisfeitos com sua aparência são cordialmente convidados a 
considerar seu corpo defeituoso. Mesmo gozando de perfeita saúde, seu 

corpo não é perfeito e “deve ser corrigido” por numerosos rituais de 

autotransformação, sempre seguindo os conselhos das normas 
veiculadas pela mídia. (MALYSSE, 2002: 92).  

 

A aparência corporal passa a ter um papel determinante nos processos de 

construção da identidade e socialização; na condição de variável determinante e 

determinada, vetor e símbolo de poder, ela se torna o ponto de encontro de forças 

sociais múltiplas (política, economia, história, religião). 
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De acordo com os dados da ABIHPEC – Associação Brasileira da Indústria de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos – sobre o mercado masculino o desempenho 

desta categoria, que cresceu 2,4% em 2015, representa mais de R$21 milhões do 

faturamento total do setor. Nos últimos cinco anos o segmento de produtos masculinos 

cresceu 16% e este mercado posiciona-se como o segundo maior consumidor do mundo, 

atrás apenas dos Estados Unidos. 

O consumo de produtos relacionados à estética do corpo masculino cresce 

exponencialmente, segundo dados do Eurmonitor International
3
 (2015), a categoria 

masculina arrecadou em 2014, US$ 4.3 bilhões em vendas, representando um aumento 

de 131,3% desde o ano de 2007, quando foi registrado US$ 1.9 bi. A consultoria 

britânica fez uma estimativa de que, em 2017, esta categoria irá arrecadar US$ 7.9 bi, o 

que indica um crescimento de 82,8%, desde 2012. De acordo com Júlia Sérve, diretora 

da linha Vichy, da L’Oréal – marca que possui uma linha de dermocosmético para 

homens, Homme Vichy, que tem alcançado bons índices de venda –  os homens estão 

mais preocupados com a beleza e indo ao dermatologista com mais frequência.  

Em uma pesquisa encomendada pela L’Oréal, descobrimos que 85% 

dos homens compram seus próprios produtos e não mais as esposas ou 
mães. Ou seja, eles realmente querem conhecer as marcas, saber se o 

que estão comprando é ideal para o seu tipo de pele. (SÉRVE, 2014)  

 

Sérve ainda reforça a ideia de que os homens podem ser considerados 

consumidores de beleza, pois 33% das vendas de perfume é de perfume masculino; 60% 

dos homens têm a pele oleosa; e suas principais reclamações são: pele oleosa, cravos e 

acne, linhas de expressão e suor excessivo;  91% dos homens usam perfume, 46% 

hidratante corporal, 64% produtos para a barba, 44% para o rosto e 37% protetor solar.
4
  

Entre as curiosidades apontadas pelo levantamento sobre os hábitos de consumo 

dos homens brasileiros a pesquisa apontou que, apesar do aumento da procura por 

produtos especializados, eles ainda não estão satisfeitos com os itens disponíveis no 

mercado e buscam por mais opções de produtos para o cuidado com a barba, 

maquiagens com efeito corretivo e cremes depilatórios para o corpo. 

                                                
3Dados disponíveis em:<  http://www.cosmeticanews.com.br/leitura.php?n=mercado-masculino-prepare-

se-para-eles&id=4607>. Acesso em 26.06.2017. 
4 Dados disponíveis em: http://www.cosmeticanews.com.br/leitura.php?n=mercado-masculino-prepare-

se-para-eles&id=4607. Acessado em 26.06.2017. 

http://www.cosmeticanews.com.br/leitura.php?n=mercado-masculino-prepare-se-para-eles&id=4607
http://www.cosmeticanews.com.br/leitura.php?n=mercado-masculino-prepare-se-para-eles&id=4607
http://www.cosmeticanews.com.br/leitura.php?n=mercado-masculino-prepare-se-para-eles&id=4607
http://www.cosmeticanews.com.br/leitura.php?n=mercado-masculino-prepare-se-para-eles&id=4607
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As representações de corpos masculinos na mídia, tanto na publicidade quanto 

no esporte, na moda, e na mídia em geral, igualam-se ao ideal feminino. O modelo de 

beleza feminino, que é aceito e massificado na sociedade, foi transposto para o público 

masculino. 

Le Breton (2004) enfatiza que, ao fazer uma tatuagem, uma estética da presença 

é fabricada. A primeira motivação para praticar é a convicção da beleza, junto com sua 

apreciação estética. Quando o sujeito modifica seu corpo, faz de si mesmo um museu ou 

uma sala de exposição, exposta ao julgamento dos outros. “A pele torna-se uma tela e 

exige expectadores, mesmo que sejam escolhidos com muito cuidado” (LE BRETON, 

2004; 152). Para o autor, as tatuagens transformaram-se em acessórios de beleza que 

contribuem para a afirmação de um sentimento de identidade em que a interioridade do 

sujeito é um “esforço constante de aparência” (LE BRETON, 2004; 21). 

 

 A Tatuagem e suas Marcas  

A tatuagem é praticada em diferentes tempos e diversos lugares pelo mundo, 

concebida de múltiplas formas. As modificações corporais são uma invenção remota e 

sua prática acompanha a história da humanidade. As formas de marcar o corpo incluem 

arranhar, rasgar, perfurar, queimar ou inserir tinta na pele, em que o corpo fica sujeito às 

inscrições sociais e culturais. 

  Muitos estudiosos atribuem a herança das tatuagens aos maori
5
, no conceito do 

que compreende-se como tatuagem no ocidente.  A influência maori, se não é a mais 

citada, é a principal ascendência das tatuagens modernas ocidentais.  Porém esta não foi 

a única ingerência que a tatuagem moderna sofreu e tampouco foram os maori o único 

povo a possuir tal prática no cerne da sua cultura.   

Pode-se afirmar que o capitão James Cook
6
 foi o descobridor das tatuagens. Ao 

se falar de tatuagem e suas origens os nomes com maior evidência são o dos povos 

maoris e de James Cook que figuram como expoentes dessa tradição no ocidente. 

Por isso é que muitas revistas especializadas do gênero, sites da internet, e 

inclusive trabalhos acadêmicos apontam a genealogia dessa palavra para os escritos 

contidos no diário de viagem deste grande navegador britânico. Alguns o consideram o 

                                                
5
 Os maoris ou maores são o povo nativo da Nova Zelândia 

6 James Cook foi um explorador, navegador, cartógrafo inglês  e capitão na Marinha Real Britânica. 

Cook foi o primeiro a mapear Terra Nova antes de fazer três viagens para o Oceano Pacífico durante a 

qual conseguiu o primeiro contato europeu com a costa leste da Austrália e o Arquipélago do Havaí, bem 

como a primeira circum-navegação registrada da Nova Zelândia[. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_nativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Zel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Explorador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3grafo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A3o_(n%C3%A1utica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_Real_Brit%C3%A2nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_Nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pac%C3%ADfico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquip%C3%A9lago_do_Hava%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circum-navega%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Zel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Zel%C3%A2ndia
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“mito fundador” da tatuagem moderna, não só pelo número de referências que se faz a 

ele, mas por ter eternizado esta palavra em seus relatos sobre os povos da Oceania. A 

referência aos maori em seus relatos fez com que esta prática fosse relacionada aos 

costumes desse povo, mas é fundamental ressaltar que ela se fazia presente e de forma 

semelhante em vários outros povos pertencentes à região da Oceania, podendo até 

mesmo serem estes identificados por suas demarcações, traços e ilustrações. 

Repetidos golpes do martelo no topo do ancinho produziam o tatau 
que os nativos usavam para designar a ação. A raiz da palavra, ta, 

significa golpear, bater. Tal como foi encontrada nos escritos de Cook, 

a palavra “taw-taw” teria gerado a palavra “tattoo” em inglês, e seus 
derivados em outras línguas, como tatouage em francês, e a que 

conhecemos em português – tatuagem. (MARQUES, 1997, p. 42). 

 

 A tatuagem é bem mais ancestral do que podemos inferir e não raros são os 

indícios que nos apontam a existência milenar desta técnica. Sejam os achados de 

múmias
7
, representações por meio de pinturas e cerâmicas, em relatos míticos e 

históricos bem como sua renomada presença em obras literárias, como o famoso 

romance “Moby Dick” do escritor norte-americano Hermann Melville. A tatuagem se 

fez presente em várias culturas, e em épocas diferentes; o que temos hoje em nossa 

sociedade é produto desse histórico milenar e por isso mesmo também se faz importante 

na construção das identidades modernas. 

 No século XIX e no início do século XX, setores marginais da sociedade, como 

presidiários, meretrizes e soldados, apropriaram-se da tatuagem, que alcançou especial 

importância nos ambientes dos cárceres, onde foi conhecida popularmente como a “flor 

do presídio” (GROGNARD, 1992). A passagem por esse gueto social fez com que a 

tatuagem fosse identificada como signo de marginalidade, atuando em um duplo 

sentido: como meio e como estigma social.  

Entre os anos 60 e 70, grupos urbanos – roqueiros, motoqueiros, hippies e, de 

maneira mais radical, os punks e os skins – foram apropriando-se desse universo 

adotando a tatuagem como uma marca corporal pela qual ostentavam seu desejo de 

ruptura com as regras sociais e de se postarem agressivamente à margem da própria 

sociedade.  

A difusão social das modificações corporais tornou mais fácil o recurso à 

tatuagem e possibilitou a eliminação progressiva, mas não definitiva, da ideia de 

transgressão. O signo estigmatizador da tatuagem começa a mudar a partir dos anos 

                                                
7  
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1980, com sua comercialização, profissionalização, higienização, medicalização e 

regulamentação, o melhoramento da técnica, a qualidade artística e, sobretudo, as novas 

formas de conceber o corpo como obra-prima de construção do sujeito e aberto às 

transformações (LE BRETON, 2004).  

Nesse momento, a tatuagem torna-se uma das opções estéticas procuradas pelas 

novas gerações. De prática marginalizante, passa a ser reivindicada como artística. A 

tatuagem insere-se nos mundos da arte, da moda e do consumo. 

  

O Torcedor e seus Corpos Tatuados 

 

Um breve levantamento sobre as imagens mais comumente encontradas nas 

tatuagens realizadas por torcedores de futebol aponta para um universo de imagens de 

fácil decodificação, universais. É provável que tal fato exista de forma não intencional, 

mas em alguma medida vêm de encontro à proposta de comunicação massificada pela 

mídia –  nos sites e programas esportivos, assim como nas redes sociais que comumente 

atribuem status de celebridades aos jogadores em sua trajetória profissional, bem como 

em razão das transmissões de jogos para todo o mundo. Abaixo vê-se um torcedor de 

futebol do Botafogo que possui 97 tatuagens , demonstrando sua paixão pelo famoso 

time da estrela solitário.  

Figura nº 1 – Delneri  

 

Fonte: www. sportv.br  

Delneri Martins tem corpo pintado em homenagem ao clube de 

coração e todas as roupas sobre Alvinegro; sua filha esteve na Vila em 

jogo da queda. –  “Do queixo para baixo eu pretendo preencher. 

Enquanto houver espaço, eu vou tatuar. O que dói mesmo é quando 
tem que fazer alguma coisa que não quer e é obrigado. Quando você 

quer, é um misto de dor e prazer. Tem algumas (tatuagens) que eu 
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nem sinto. Eu me visto diariamente, dos pés à cabeça, é só Botafogo. 

Toda minha roupa é do Botafogo, sem exceção - disse Delneri.” 
(www.sportv.com.br, 02/12/2014)  

 

Analisa-se neste artigo a visibilização do corpo masculino no contexto 

contemporâneo do consumo e os modos como o corpo torna-se instância de 

publicização do eu, por meio de manifestações de identidade, memória e história de 

vida inscritas na pele, isto é, pela prática da tatuagem. Deste modo, três conceitos 

fundamentam teoricamente nossa reflexão: o de corpo, o de publicização e o de 

consumo. 

  O fenômeno do consumo pode ser entendido como alicerce na constituição do 

sujeito contemporâneo enquanto reorganiza de maneira cultural e economicamente  

sociedade ocidental (SLATER, 2002). A aquisição de mercadorias  e marcas corporais 

como prática sociocultural  forja os modos de consumir e os significados atribuídos aos 

elementos que constituem a experiência de consumo em nossa sociedade.  

Silvertone (1999, p.150)  salienta a relação entre mídia e consumo, com 

autoridade: “Consumimos a mídia. Consumimos pela mídia. Aprendemos como e o que 

consumir pela mídia. Somos persuadidos a consumir pela mídia. A mídia, não é exagero 

dizer, nos consome.” 

O consumo é um trabalho árduo. (...) É o trabalho que une indivíduos 

e coletividades, definidos por – definindo e partilhando – gosto, status 
ou carência. Dos produtos homogeneizadores de Levi-Strauss, Kangol 

e Sony derivam as particularidades do estilo; os momentos de moda e 

identidade fabricadas por grupos, jovens ou etnicamente diversos, cujo 
poder na economia formal e, por isso, cuja participação na sociedade 

global são limitados ou, exceto nesses momentos de criatividade 

marginal, quase inexistentes. O consumo é uma maneira de mediar e 

moderar os horrores da padronização. E comprar é apenas o começo. 
Um estágio no ciclo de vida da mercadoria, mas um ciclo que não tem 

início nem fim: um jogo contínuo, constante de produtos e 

significados, deslocando reiterada, dialeticamente, a atenção para 
longe da dor da extração ou da manufatura e em direção do objeto, de 

sua imagem e de sua apropriação no uso (idem, 148-149). 

 

O consumo, acrescenta o autor, é, ele mesmo, uma forma de mediação, visto que 

os valores e significados de objetos e serviços premeditados pelos grandes agentes 

econômicos e pelos publicitários são interpretados e assimilados de acordo com as 

experiências, os sentimentos e a posição social dos usuários ou das audiências.  

Featherstone (1995) define a estetização da vida cotidiana como o apagamento 

das fronteiras entre arte e vida cotidiana, dentro da cultura do consumo, e como a crise 

http://www.sportv.com.br/
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da distinção entre alta-cultura e cultura de massa/popular. Ela orienta-se pela tradição da 

escola romântica e boemia, que alimentou o rock, especialmente a partir da década de 

60 e que procurou diversas formas de transgredir a fronteira entre arte e vida cotidiana.  

Há uma preocupação com o estilo de vida, reflexo das contraculturas artísticas e 

intelectuais, como aponta Featherstone (1995). Para o autor, a estetização está inserida 

no processo de expansão da cultura de consumo nas grandes cidades, em que há uma 

ampliação dos públicos dos museus e a mídia teve um papel fundamental no uso de 

imagens e produção de mercadorias. No  final do século XX principalmente,  há uma 

predominância intensa das imagens e a destruição de barreiras entre a arte, a 

sensibilidade estética, a publicidade e a vida cotidiana.  

Nesta perspectiva, publicidade (Comunicação) e consumo se inter-relacionam, já 

que nos referimos ao consumo simbólico que envolve o consumo material, mas 

principalmente refere-se ao consumo do discurso do consumo e dos seus modos de 

produção de sentido. A noção de publicização – concebida como publicidade ampliada, 

opera com outras lógicas de divulgação para além dos formatos tradicionais de 

campanha publicitária –, conforme propõe Casaqui (2011), embasa o entendimento de 

que os corpos tatuados divulgados na e pela mídia tanto evidenciam o processo de 

individuação construtivos do sujeito contemporâneo quanto os modos de divulgação – 

de tornar público – que transitam por múltiplas plataformas, de diferentes dimensões 

comunicacionais: por exemplo, desde a corporeidade – como a tatuagem – perpassando 

pelas interações sociais em distintos níveis, e diferentes formas de mídias, tradicionais 

ou novos formados – on e off-line.  

As identidades modernas, segundo Hall (2001), estão sendo fragmentadas, 

desagregadas e deslocadas. Neste contexto, a identidade muda consoante com a forma 

que o sujeito é representado e interpelado. Como consequência, a identificação não 

ocorre de forma automática, ela é politizada e constitui-se dentro de diferenças. As 

questões da identidade e da identificação aparecem na tentativa de rearticular a relação 

entre sujeitos e práticas discursivas e devem ser entendida “sob rasura”. 

A tatuagem resgata e revela uma história de vida com peculiaridades,  o processo 

identitário do torcedor, pois: exibe atrativamente o corpo e promove alteração nos 

regimes de visibilidade; carrega uma narrativa autorreferencial, produzida pelo sujeito 

para expressar sua paixão futebolística e/ou do seu ídolo; 3) trata-se de uma “produção 

de si”, ou seja, uma modificação ou intervenção no  corpo, a partir da qual o sujeito 
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torna público aspectos da vida privada. Na figura 2 – a tatuagem existente na perna do 

torcedor registra uma imagem marcante do jogador Edmundo – craque do Vasco da 

Gama – comemorando a conquista do campeonato brasileiro pelo Vasco em 1997, ao 

fundo nota-se a presença de outros atletas vascaínos e a torcida presente no maracanã. 

(foto que foi capa do Jornal O Globo e Jornal do Brasil, no dia seguinte, após a 

conquista do time).  

 

Figura 2 – Edmundo  

 

Fonte:www.paixaovascaina.com.br  

 

 O consumo das histórias de vida expressas nos corpos é considerado, neste 

estudo, a publicização do eu, pois realiza-se a partir das lógicas e das estratégias textuais 

e comunicacionais do discurso publicitário. Toma-se como exemplo a figura 3 em que o 

jogador Valdívia, tatuado nas costa do torcedor palmeirense,    foi o atleta detentor na 

camisa que mais vendeu  em 2008   da marca Adidas no Brasil, –  ano em que o jogador 

chileno fez o gesto de esfregar os olhos simbolizando um choramingo em uma partida 

de futebol contra o rival Corinthians, e está imagem foi extenuamente divulgada  pela 

mídia, tornando-se sua marca registrada em comemorações de gol  e posteriormente 

chegou a ser  utilizada em campanhas publicitárias pelo mesmo. 
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Figura 3 – Valdívia  

 

Fonte:www.uol.com.br 

 

A homenagem de Mario Hernández, de 27 anos, se deu por conta de 
uma promessa. Em entrevista ao diário chileno “La Cuarta”, o torcedor 

explicou que, caso o Chile conquistasse a Copa América, tatuaria seu 

ídolo Jorge Valdívia. Mario segue a carreira de Valdívia desde o sub-
23, o que dificultou a escolha por apenas uma foto de tantas que possui 

para ficar marcada pra sempre em seu corpo. A preferência se deu pela 

foto em que o Mago comemorava o único gol da vitória do Palmeiras 

sobre o Corinthians, em 2008. Na imagem, o famoso “chororô”.  
(www.uol.com.br, 21/07/2015)  

 

Como garotos propaganda de marcas famosas e dos próprios clubes em que 

atuam –  afinal desde os anos 2000  a remuneração dos atletas dividi-se em salários e 

direitos de imagens para que os mesmos divulguem os produtos dos patrocinadores, os 

uniformes esportivos e as campanhas de sócio-torcedor , sendo em médio 30% salário; e 

70 % direito de imagem –os jogadores emprestam sua visibilidade para narrar a história 

das marcas;  já no caso  dos torcedores , as tatuagens  tornam-se reflexos da 

publicização do eu,sendo o resultado da visibilidade midiática do jogador –  da 

exposição de sua vida privada, de sua subjetividade e de seus modos de ressignificar a 

paixão clubística. A tatuagem faz um aproveitamento da forma e das características do 

texto e do discurso publicitários: a concisão, a força significativa dos signos 

mobilizados na mensagem, a leitura rápida, a comunhão e compartilhamento de ideias 

(HOFF e GABRIELLI, 2004) 

o corpo não é apenas suporte para o material semiótico,[...] faz parte da 
constituição desse material semiótico, é parte composicional do texto. 

Além dos diferentes lugares (corporais) de enunciação, outras 

diferenças podem ser levantadas e incidirão significativamente na 
atribuição dos sentidos de uma tatuagem: o tamanho da letra e/ou 

desenho, a espessura dos traços, a intensidade das cores, e, claro, a 

http://www.lacuarta.com/noticias/cronica/2015/07/63-186430-9-el-mago-valdivia-respondio-con-respeto-a-hincha-que-se-tatuo-su-imagen.shtml?utm_source=Twitter&utm_medium=tweet-noticia&utm_campaign=RRSS
http://www.uol.com.br/
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técnica do tatuador, que imprimirá traços mais ou menos precisos. 

(BRAGA, 2009, p. 146). 

 

 O jogador de futebol é uma celebridade globalizada e, em certas circunstâncias 

com a  conquista de campeonatos, artilharia e outras premiações, é um heroi nacional 

que povoa o imaginário social e também atua como representação de masculidade não 

só para os jovens e adolescentes, mas para os torcedores/consumidores em geral.  Na 

figura nº 4, vê-se estampado o rosto do goleiro Cassio, considerado um dos grandes 

responsáveis pelos triunfos recentes do time. Nas costas do torcedor o goleiro aparece 

comemorando a inédita conquista da Taça Libertadores da América em 2012, pelo 

Corinthians.  

Heroísmo é um grande conceito para se tratar [...]. Heróis não são do 

plano racional e não ouvem o seu coração sobre o que é certo ou errado. 
Num mundo cheio de preguiça e covardia, precisam se ajudar para fazer 

um mundo melhor. Todos nós devemos questionar o que tem sido certo 

e errado de pensar (HEATH, 2000, p.501 in Queiroz, 2009, p. 32).  

 

  

Figura 4 – Cassio 

 

 
www.meutimão.com.br  

 

 

O goleiro Cássio é um dos principais jogadores do atual elenco do 

Corinthians. Nessa semana, o jogador recebeu uma homenagem 
diferente de um torcedor, que tatuou seu rosto nas costas.Surpreso 

com a homenagem, Cássio fez questão de compartilhar a foto em suas 

redes sociais e agradecer ao torcedor, Leandro Baratesa."O que dizer 
diante de uma homenagem destas? Muito obrigado seria pouco...me 

faltam palavras!!! Obrigado pela homenagem Leandro Baratesa", 

escreveu o goleiro na legenda da foto.Pelo Corinthians, ele  foi o 
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goleiro titular das campanhas da Copa Libertadores e do Mundial de 

2012, e do Paulista e da Recopa de 2013. (www.meutimão.com.br, 
04/11/2015) 

 A hitória de vida relatada pela tatuagem aproxima a celebridade e o herói do 

homem comum, posto que a narrativa encontra-se inserida em seu cotidiano, 

engendrando os afazeres da vida e conferindo significados à existência. A narrativa, ao 

seu modo, forja mundos. A figura nº 5 registra a imagem do goleiro atleticano Vitor 

defendendo um pênalti, nas semifinais da Copa Libertadores da América com o pé. A 

tatuagem gerou uma série de reportagens na televisão e em sites, transformando o 

anônimo torcedor em celebridade.  

     Figura 5 – Victor  

 

Fonte: www.globo.com.br (2013)  

 

A defesa de Victor no último lance contra o Tijuana, no jogo de volta 

das quartas de final da Libertadores, não sai da cabeça dos torcedores 
do Galo (veja o vídeo do lance ao lado). Se convertido, o pênalti 

eliminaria o Atlético-MG da competição. Por isso, Douglas Alexandre, 

de 30 anos, resolveu marcar o momento na pele. Ele estava no Horto, 
não teve forças para ver a cobrança, mas entrou em êxtase após o chute 

de Riascos que parou na perna esquerda do goleiro alvinegro. Na 

emoção da comemoração, ele prometeu: "Se o Galo for campeão, vou 

tatuar o Victor na minha pele". Dito e feito. O Galo ainda disputou mais 
quatros jogos antes de levantar o inédito título continental. O coração de 

Douglas aguentou, apesar de outros momentos de tensão nas semifinais 

e na final - com jogos decididos também nos pênaltis. E com Victor 
sempre voltando a ser herói. Depois da conquista, o atleticano seguiu 

para um estúdio de tatuagens e eternizou o momento da defesa das 

quartas de final.(www.oglobo.com, 14/08/2013) 
 

http://www.meutimão.com.br/
http://www.globo.com.br/
http://globoesporte.globo.com/atleta/victor.html
http://www.oglobo.com/
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Se considerarmos que a narrativa publicitária necessita de um sistema de 

circulação e de divulgação para fazer valer seus significados na esfera do consumo e na 

sociedade como um todo, pode-se compreender que o material da narrativa é o da 

experiência dos sujeitos: o que se diz e o que não se diz são “escolhas”, orientadas pela 

subjetividade dos agentes culturais midiáticos e atribuem significados aos 

acontecimentos da vida. 

O consumo perpassa a vida social do nosso tempo com uma força que 
poucos fenômenos possuem, e é através do sistema publicitário que ele 

adquire sentido social, pois as marcas, os bens, os produtos e serviços 

ganham suas identidades nesse discurso, e, com elas, uma existência 
concreta em nossas vidas. (...) O consumo, como fenômeno da cultura 

contemporânea, se estabelece, tanto do ponto de vista histórico quanto 

do lógico, ao ser repassado pela narrativa publicitária. (Rocha 2006, p. 
12) 

 

A publicização do eu nesse texto parte de escolhas esportivas dos sujeitos – 

herdadas por pais, tios e avós, e/ou influenciada por grupos sociais –  e estas escolhas 

constroem os vínculos que os envolvem durante toda a sua trajetória de vida. Além de 

tornarem-se registros e marcas cravadas na pele. Os elementos que os torcedores 

selecionam para construir e publicizar sua história são elementos de força significativa 

presentes nos sistema simbólico compartilhado por todos na sociedade. 

 

Considerações Finais  

 
Quero ser a cicatriz risonha e corrosiva 

 Marcada a frio,  ferro e fogo 

Em carne viva . 

Chico Buarque  

 

 

A tatuagem é cada vez mais legitimada socialmente, quando a prática é vista 

como artística, higiênica e profissional. Os estúdios se tornaram lojas prontas para 

vender tatuagens e artigos relacionados, inserindo-se dentro de um processo de 

comercialização, em que os/as tatuadores/as negociam entre as posições de 

comerciantes e artistas. 

Cada vez mais, o corpo é o espaço de representação da sua identidade e da sua 

personalidade. Como eu quero me mostrar, a imagem que quero de mim, estará exposto 

em meu corpo. A marca corporal é uma maneira de se diferenciar. A tatuagem, 

conforme Le Breton (2004), é uma forma de valorizar o corpo e afirmar a sua presença. 
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O sujeito pretende, por meio dela, mostrar o sinal da sua diferença. Assim, a tatuagem é 

um meio de valorizar o corpo e afirmar a sua presença para si e para os outros. 

 A identificação, segundo Hall (2000; 2001), é vista como um processo de 

articulação de diferenças, que possibilita ao sujeito sentir-se dentro ou fora dessas 

categorias sociais. Ela é construída a partir do reconhecimento de alguma origem 

comum ou de características que são partilhadas com outros grupos ou sujeitos, ou ainda 

a partir de um ideal semelhante. Ao afirmar sua singularidade e sua diferença, por meios 

das tatuagens, o sujeito acaba por afirmar sua identidade. É nas situações de fronteira 

que a identidade é mais operante e os traços distintivos são reafirmados e marcados. 

“Para construir uma identidade, para saber quem você é, primeiro é preciso saber quem 

você não é” (FEATHERSTONE, 1995; 117) 

As tatuagens dos torcedores de futebol são, pois, manifestação de identidade, 

mermória e expressões de paixão e promovem alteração nos regimes de visibilidade das 

celebridades e dos heróis contemporâneos. Os s temas identificados nas tatuagens –– 

revelam que a visibilidade depende de componentes sociais ressignificados por aspectos 

da individualidade, pelo contexto e pelos enredos da vida de cada time de futebol – suas 

conquistas, glórias, ecudos das agremiações, ídolos e até mesmo jogadas e 

comemorações marcantes dos atletas.   

As estratégias da narrativa publicitária apropriadas pela publicização do eu e  

forjadas nas tatuagens obedecem às lógicas do consumo, nas quais o reconhecimento 

das celebridades, a busca pelo novo, a adesão às visualidades urbanas e a modificação 

dos corpos são um ideário.   
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