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Resumo 

 

O presente artigo em como objetivo analisar as tatuagens nos corpos dos jogadores de 

futebol sob os aspectos culturais das sociedades mestiças. São levados em consideração 

os aportes teóricos do barroco cultural, com SARDUY, do Neobarroco com 

CALABRESE e do Hibridismo Cultural com CANCLINI E HALL. 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 gráficos de alguma 

forma reconhecidos em várias culturas,  por outro percebe-se que apresentam 

possibilidades múltiplas de leitura, tendo em vista a forma como se inter-relacionam, 

seja entre si, seja com o corpo sobre o qual estão afixadas. 
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Introdução  

O homem, ao longo dos tempos e nas diferentes culturas, sempre marcou o 

corpo, senão com a tatuagem que conhecemos hoje, com a pintura, as escarnificações e 

a maquiagem.   

Segundo  KRISCHE e ECKERT ( 2001), o mais antigo homem  achado, datado 

de  5300 a.C. – conhecido como o Homem de Gelo –  tinha o corpo marcado com 

tatuagens na região lombar, e no joelho esquerdo. Depois dele, existe noticia de uma 

quantidade significativa de múmias tatuadas, como a princesa Amuert – da XI Dinastia 

– cujo ventre era marcado com linhas ilustrando uma forma elíptica, simbolizando a 
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fertilidade. Heródoto
4
 também registra, em sua história: citas, trácios e tabanos 

marcados com escarnificações e desenhos cicatriciais pigmentados.  

Entretanto é por meio das primeiras viagens marítimas que tem-se relatos 

histórias das tatuagens. Marco Polo registra em suas viagens à Ásia no século XII, o as 

tatuagens coloridas no continente exótico segundo  CARUCHET (1995), principalmente 

em uma província chamada Cancigu, onde hoje se localizam a Birmânia e a Tailândia. 

Lá de acordo com Marco Polo, era comum cobrir o corpo com pinturas de leões, 

dragões, pássaros e outras figuras.  

Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio em seus relatos marítimos, também 

descrevem as pinturas corporais nas sociedades americanas . Em se tratando de Brasil , 

fazem referência a transfigurações nos rostos dos nativos, incisões, perfurações e 

sobretudo adornamento dessas perfurações com pedras preciosas, de acordo com 

KRISCHE e ECKERT ( 2001) 

Posteriormente, 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 

tipo de universo social fez com que a tatuagem começasse a ser identificada como 

marca 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 imaginário, 

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

romperem com as regras sociais e de situarem-se agressivamente à margem da própria 

sociedade (PIERRAT, 2000; LE BRETON, 2002). 

O signo estigmatizador da tatuagem começa a mudar a partir dos anos 1980, 

com o estabelecimento de estúdios artísticos (munidos de utensílios apropriados, 

materiais descartáveis e esterilizados), a profissionalização de seus praticantes, o 

melhoramento da técnica e, sobretudo, as novas formas de compreender o corpo como 

obra inacabada de construção do sujeito e aberto às transformações sociais (LE 

                                                
4  Heródoto: foi um geógrafo e historiador grego, continuador de Hecateu de Mileto, nascido no século V 

a.C. (485?–420 a.C.) em Halicarnasso (hoje Bodrum, na Turquia). Foi o autor da história da 

invasão persa da Grécia nos princípios do século V a.C., conhecida simplesmente como As histórias de 

Heródoto. Esta obra foi reconhecida como uma nova forma de literatura pouco depois de ser publicada. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Turquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rsia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_(Her%C3%B3doto)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3rias_(Her%C3%B3doto)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
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BRETON, 1995). A tatuagem torna-se, assim, uma das opções estéticas procuradas que 

legitima os corpos na pós-modernidade.  

 

Tatuagem e linguagem visual 

Um breve levantamento sobre as imagens mais comumente encontradas nas 

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

fácil decodificação, universais. É bastante provável que tal fato ocorra de maneira não 

intencional, mas em alguma medida vêm de encontro à proposta de comunicação nos 

mais diferentes países, não apenas pela mudança de times ou países que comumente 

acontece aos jogadores em sua trajetória profissional, bem como em razão das 

transmissões de jogos para todo o mundo. 

Deve-se excetuar, neste caso, as diferenças de língua que ocorrem nas tatuagens 

de frases ou palavras. Mas no que diz respeito às questões verbo-visuais, faz-se 

necessário entender a identidade imagética dos elementos verbais utilizados nas 

tatuagens.  A escolha tipográfica aponta para letras de grande concentração de traços, 

atuando bem longe da simplicidade, na maioria dos casos. Desta forma, a visualidade 

contida nas letras resguarda a informação visual, especialmente no caso dos góticos e 

suas variações, predominantes nas tatuagens, bem como os manuscritos, cheios de 

personalidade. 

Os góticos apresentam grande potencial simbólico de nobreza, além de sua presença 

no contexto bíblico, já que foi a tipologia utilizada na primeira bíblia impressa por 

Gutemberg, além dos textos religiosos em geral. Durante a Segunda Guerra Mundial o 

gótico foi estigmatizado, tendo sido amplamente utilizado pelo Nazismo e 

posteriormente, adotado por grupos musicais considerados independentes ou marginais. 

Já os manuscritos trazem, além da informação de nobreza, delicadeza, leveza, 

romantismo, certo grau de exclusividade, e são particularmente identificados com o 

estilo do caligrafo. 
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Figura 1 - Daniel Agger 

 

Fonte: www.amigaironica.com.br (2015)     

 

Imagens tatuadas nos corpos dos jogadores de futebol 

Em sua grande maioria, estas são imagens recorrentes no universo dos jogadores de 

futebol: 

1- Religiosas – com temas bíblicos que trazem figuras reproduzindo o bem e o mal 

como a imagem de Jesus, frases bíblicas, santos, cruz, rosário, anjos, caveiras. 

 

Figura 2- Naldo  

 

Fonte: www.globo.com.br (2016) 

 

2- Elementos do universo do futebol incluindo jogadas como gols, dribles e 

defesas, resultados, traves, bolas, chuteiras, escudos de times. 

3- Animais ferozes ou poderosos como leão, águia, escorpião, dragão. 

http://globoesporte.globo.com/Esportes/foto/0,,16204268-EX,00.jpg
http://www.globo.com.br/
http://globoesporte.globo.com/Esportes/foto/0,,16204268-EX,00.jpg
http://globoesporte.globo.com/Esportes/foto/0,,16204268-EX,00.jpg
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Figura 3 – Raul Meireles  

 

Fonte: www.globo.com.br (2014) 

4- Temas que representam imagens singelas como flores, símbolos de notação 

musical   (notas musicais ou claves), aves, estrelas, coração, ou imagens de força 

como asas ou teias de aranha. 

5- Textos, frases, palavras ou nomes de filhos, esposas, parentes, quase sempre em 

tipografia gótica e suas variantes ou manuscritos. 

6- Tribais – traço característico da tradicional geometria orgânica indígena, que 

“assume curvas”, conforme Guilherme Vaz, artista e musico, em catálogo da 

Exposição “Uma Fração do Infinito”, no Sesc Pompeia, SP.   

Os tipos de imagens utilizadas levam a pensar em algumas características que 

merecem ser analisadas. Tendo como base os desenhos numa mesma pessoa, levando ao 

que se denomina “fechar” uma parte do corpo com tatuagens, encontram-se desenhos 

em profusão, próximos uns dos outros, demarcando suas diferenças e fazendo delas a 

questão central da composição a que se propõe o tatuado. 

Ao verificar superfícies de corpos tomadas pelos desenhos mencionados, pode-se 

pensar no considerado “excesso” barroco com todas as suas variantes e diferentes 

leituras na contemporaneidade, bem como outras características do movimento. Além 

disso, a respeito das questões geradas pela coparticipação de elementos visuais das mais 

diferentes origens, e possível pensar no hibridismo cultural, gerando elementos 

mestiços.   

 

http://br.bamzum.com/wp-content/uploads/2015/05/jogadortatoo-10.jpg
http://www.globo.com.br/
http://br.bamzum.com/wp-content/uploads/2015/05/jogadortatoo-10.jpg
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Tatuagem e discurso barroco 

O novo tratamento dado ao belo, a fragmentação dos objetos em pormenores 

ornamentais, o conceito de criação alegórica e as questões do movimento são 

provavelmente as mais fortemente definidoras do espírito do barroco. 

  Em breve definição, o belo, no contexto da obra barroca, deixa de ser a antítese 

entre a operação técnica e a forma, e passa a ser tratado como ação humana, de 

continuidade entre a técnica e a forma. “A beleza da alma, explica SARDUY (s.d., p. 

353) nem sempre está de acordo com o belo natural”. Ao feio natural é atribuído o  belo 

emocional, pura sensibilidade.  

Já a fragmentação transformou-se, ela própria, no modo de construção estético 

do barroco, que buscava o máximo de intensidade expressiva. O ornamento 

multiplicado solicita aos olhos uma atenção fragmentária e estabelece um novo modo de 

leitura, o mesmo que é empregado ao assistir as programações em mais de uma tela 

simultaneamente.  

O grande valor da forma alegórica no discurso barroco reside no fato de que ela 

alude e explicita, transformando-se em discurso demonstrativo e, consequentemente, 

verossímil. A alegoria, assim, é um tipo de verossimilhança, é transcriação poética, 

oferecendo aos sentidos uma verdade – a chamada ficção exaltada, que tem como 

exemplo o tratamento da luz dado tanto à pintura quanto à escultura no movimento 

barroco. Na escultura ela multiplica o jogo dos entalhes, funcionando como modelador. 

Com as colunas acontece semelhante tratamento. No exterior das edificações, onde a luz 

é mais intensa, as colunas são menores e tem o fuste liso, de modo que a luz desliza sem 

encontrar obstáculos; mas no interior, onde a luz é menos intensa, as colunas são 

maiores e aproximadas, de forma a revelar um maciço, e os fustes canelados 

intensificam a transmissão luminosa. 

Segundo JANSON (1988, p. 253) um dos momentos de clímax do movimento 

Barroco é o seu dinamismo. Por dinamismo o crítico entende o movimento intrínseco às 

figuras estampadas nos afrescos dos tetos de igrejas e galerias, de uma forma geral.  As 

imagens, voando livremente e girando, pairadas ou pousadas sobre as nuvens 

proporcionam dinamismo e movimento que enunciam, deixando o espetador abismado. 

Existe ainda um outro dinamismo que trata não do movimento da obra mas da obra em 

movimento, conceito com o qual concorda SARDUY. Para ele, o processo construtivo 
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da obra Barroca tem um funcionamento semiótico de tradução constante, sem ponto de 

referência ou verdade única, móvel e que se constitui durante o processo de construção, 

não tendo, portanto, ponto inicial nem ponto final predeterminado, num complexo 

constante de relações. 

As produções/reproduções de imagens realizadas pelos tatuadores trazem, por 

aproximação, as questões do belo, da fragmentação, alegoria e do movimento. A beleza 

produzida pelo tatuador está diretamente ligada à técnica empregada e à forma de 

origem. O belo está localizado no poder de comunicação das imagens, mas não se trata 

do ideal de belo renascentista. 

A fragmentação das imagens está presente na multiplicidade de elementos que 

ocorre quando uma parte do corpo é totalmente coberta por desenhos. O trajeto que o 

olho percorre é fragmentário, sem hierarquia, já que diferentes informações pedem 

atenção simultaneamente. Tal formato expressivo torna complexo o processo de leitura. 

A alegoria, por sua vez, é uma espécie de verossimilhança presente nos desenhos 

das tatuagens, o que equivale a dizer, uma verdade possível, uma exaltação. Ainda que o 

tatuador busque representar as imagens com o máximo de veracidade, na maioria dos 

casos obtém-se uma forma alegórica, verossímil. 

O movimento, no sentido de imagens voando livremente pelo corpo tatuado, 

nem sempre está presente, mas o processo de tradução constante, os conceitos em 

formação, as verdades móveis são intrínsecas a este tipo de linguagem visual. Além da 

presença lado a lado de desenhos das mais diversas origens, existe o repertorio do 

receptor como mediador na decodificação das mensagens. 

Figura 4 – Carlito Teves (2014) 

 

Fonte: www.amigaironica.com.br 

 

http://br.bamzum.com/wp-content/uploads/2015/05/jogadortatoo-14.jpg
http://br.bamzum.com/wp-content/uploads/2015/05/jogadortatoo-14.jpg
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Adensamento da expressão  

A estética do Barroco enfatiza as funções metalinguística e poética da 

linguagem, podendo gerar uma prática com dominante lúdica. MARQUES (2000, p. 96-

97)  explica: 

Ao adotar uma retórica do demonstrativo e do evidente, a arte barroca 

faz com que a literatura renuncie ao seu nível denotativo e ao seu 
enunciado linear. Espaço da apoteose do artifício, da ironia e da irrisão 

da natureza, o barroco estabelece processos de mascaramento e de 

metáforas que se reproduzem em cadeia, donde podemos induzir a 

presença de uma meta-metalinguagem. Mesmo no espaço da 
denotatividade como o jornal ou a revista, (...) podem-se vislumbrar 

certos recursos de adensamento da expressão(...).   

 

 O “adensamento da expressão” e as figurações de sentido são também 

ferramentas de construção das tatuagens. Segundo MARQUES (2000, p. 97) “esse 

elemento linguístico da metáfora (...) potencializa os sentidos, (...) extasia a 

sensibilidade(...)”. 

 Mas não são apenas estes os elementos barroquizantes encontrados na tatuagem. 

“Na estética do barroco são enfatizadas também a auto-reflexividade e a auto-

tematização inter-e-intratextual do código”, explica CAMPOS (1989, p. 33) referindo-se 

a SARDUY. O barroco, segundo este último (s.d., p. 85) “é a estética da 

superabundância e do desperdício, é contrario à linguagem econômica, austera, reduzida 

à sua funcionalidade – servir de veículo a uma informação”. E ainda segundo CAMPOS 

(1989, p. 33) “O barroco se compraz no suplemento, na demasia e na perda parcial de 

seu objeto. É a poética da vertigem do lúdico, da ludicização absoluta de suas formas”. 

 

O neobarroco e a polidimensionalidade  

CALABRESE (1987, p. 11) propõe uma leitura do barroco à luz do final do 

século XX, que denomina de neobarroco. Para ele, a ideia de polidimensionalidade é 

definidora dos processos de produção de sentido do período. O autor explica: “O 

declínio de certas formas de racionalidade não pode ter como consequência a liquidação 

da racionalidade, mas apenas a procura de formas de racionalidade diferentes e mais 

adequadas ao contemporâneo”. 

        Pormenor e fragmento é uma das características neobarrocas, um movimento de 

“declínio da inteireza”, explica o autor (CALABRESE, 1987, p. 101). A fragmentação, 

que revela os pormenores, faz perder os grandes quadros de referência da totalidade, e 

faz os fatos tornarem-se autônomos, não sendo reconduzidos ao seu hipotético inteiro. A 
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estética do fragmento é “um espalhar evitando o centro”, o que leva a uma exigência 

formal e de conteúdo. “Formal: exprimir o caos, a casualidade, o ritmo, o intervalo da 

escrita. De conteúdo: evitar a ordem das conexões, afastar para longe „o monstro da 

totalidade‟.” 

         CALABRESE permite com esta definição acrescentar a ideia de oposição à 

inteireza, na fragmentação barroca. Aqui compreende-se o espalhar das figuras tatuadas 

pelo corpo em sua aleatória estética como a oposição a ideia de centro, uma expressão 

do caos, evitando a ordem das conexões. Não há totalidade mas sim partes e mais 

partes, num “hipotético inteiro”. 

         Desordem e Caos, outra característica neobarroca, são sinônimos de uma 

máxima complexidade e revelam dimensões fractais da cultura. O primeiro exemplo são 

os objetos fractais, o segundo, as turbulências na fonte e o terceiro, a caoticidade na 

recepção ou no consumo. No primeiro, estão as vinhetas que cortam a transmissão na 

televisão, bem como os comerciais que interrompem e fragmentam as mensagens com 

novas mensagens; no segundo, o procedimento fractal de produção de imagens virtuais; 

e no terceiro, o que o autor chama de consumo produtivo na recepção.  

          Trata-se da recepção não passiva, mas interpretativa ou recepção como estética, 

quando, no ato de consumir um objeto cultural, produz-se uma interpretação que muda a 

própria natureza do objeto. Os expectadores interrompem, recortam, fragmentam a 

informação, e este fracionamento do fluxo comunicativo transforma-se em estética. É 

um “palimpsesto individual feito de fragmentos de vária medida das imagens 

transmitidas”. (CALABRESE, 1987, p. 144).  

       Ao pensar nos processos de recepção das tatuagens, não se encontra excepcional 

força de interferência no conteúdo da mensagem pelo receptor, além da interação que se 

dá por conta da mediação na decodificação, o que CALABRESE denomina  

turbulências na fonte e caoticidade na recepção ou consumo (ainda que toda recepção de 

mensagem seja produtiva). Já com relação aos objetos fractais entende-se a 

fragmentação da informação contida na parte do corpo tatuado. São muitos fragmentos 

de uma mensagem que se sustenta sem tornar-se inteira. 

         Outra imagem neobarroca presente no universo das tatuagens é o que 

CALABRESE (1987, p. 154) denomina “Nó e labirinto”.  São figuras profundamente 

barrocas, explica o autor, pois remetem a termos como “agudeza”, “astúcia”, 

“maravilha”, “entrançamento”. São a “imagem estrutural do próprio saber: um saber 
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aberto interdisciplinar, em movimento, sempre sujeito ao risco da perda de orientação”. 

Os requisitos do labirinto, “perder-se, ausência de mapa, miopia teórica, movimento”
5
 

são a imagem do saber contemporâneo, um caminho que se percorre sem memória e de 

maneira veloz, mais rapidamente que as modificações que nele se operam 

frequentemente. 

        Os parâmetros do entendimento desta época neobarroca permitem compreender a 

contemporaneidade das imagens das tatuagens, e seu processo de decodificação através 

da polidimensionalidade, além da fragmentação das mensagens que estão presentes no 

cotidiano, nas mídias e também estampadas nos corpos.  

Figura 5 – Gabigol 

 

Fonte: www.wol.com.br (2016)  

 

 

 

 

                                                
 

http://www.wol.com.br/
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Tatuagem e as questões do hibridismo cultural 

A profusão de imagens das mais variadas origens nos corpos tatuados pede uma 

leitura à luz do hibridismo cultural. É pertinente problematizar a ideia do processo pelo 

qual essas imagens hibridizam ou misturam-se entre si. Para isso, é preciso ressaltar que 

hibridismo não é um processo de homogeneização, pois os elementos constituintes 

modificam-se a partir de suas características individuais. Hibridismo também não é 

simples acúmulo de elementos, mas interpenetração relacional. Assim como a cultura 

não é acumulativa, não basta acumular elementos para gerar um terceiro híbrido, mas é 

preciso criar conexões entre os mesmos. 

Trata-se de um “mosaico móvel de conexões”, “mútua inclusão” ou “confluência 

de elementos”, (segundo PINHEIRO, em curso ministrado no segundo semestre de 

2004 no programa de Estudos de Pós Graduados em Comunicação e Semiótica da 

PUCSP), que nem limita-se a justapor elementos e nem tampouco os sintetiza, não no 

sentido de homogeneizá-los, destituindo-os de suas características individuais. MORIN 

(2001, p. 53) menciona “inter-retro-ações” e “entrefecundação”. 

Este mosaico móvel onde se dá um sem número de conexões está presente numa 

superfície de corpo tatuada com diferentes elementos visuais. De acordo com a lista de 

desenhos mais comuns encontrados nos corpos dos jogadores de futebol, pode-se 

verificar encontros de informações das mais distintas origens, como jogadas, nomes de 

parentes, frases em línguas estrangeiras, signos religiosos etc. Assim, os elementos 

visuais não são destituídos de suas características originais ao mesmo tempo em que se 

inter-relacionam.  O resultado para o receptor é uma vasta gama de significados 

reelaborados. 

As sociedades que mais facilmente transitam por estes fenômenos culturais são 

as chamadas sociedades em estilo rápido, segundo afirmação de ZUMTHOR (1993, p. 

94) multimidiáticas, independentemente dos recursos comunicacionais tecnológicos 

disponíveis, bem como a habilidade em gerar e acolher novas formas. Em nosso 

continente, continua o autor, predomina uma “heterogeneidade multitemporal” que não 

se preocupa em substituir o tradicional e o antigo, mas em torná-los parte de uma 

mesma mescla cultural com mestiçagem. A riqueza decorrente desta união de várias 

vertentes culturais (que quer dizer temporais, geográficas, econômicas) é o extrato 

resultante entre o academicismo e o popular (ou heterogeneidade sociocultural). 
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As relações ritualizadas, explica CANCLINI (2000 p. 225), não permitem 

aprendizagens autônomas e nem inovações, principalmente porque dificultam o 

desempenho em situações mutáveis. A flexibilização dos espaços culturais vem 

solicitando ao homem contemporâneo a flexibilização de aprendizagens e a decorrente 

criatividade, incitando a produção de inovações e o convívio com elas. 

Estes encontros culturais encorajam a criatividade, e a adaptação dos elementos 

culturais estrangeiros (o que aqui não significa apenas de país estrangeiro mas de 

cultura não-local) a culturas locais eleva o repertório ao mesmo tempo permitindo que 

elementos das culturas locais continuem presentes. Este fato aponta para uma das mais 

importantes questões sociais envolvidas nesta temática: a possibilidade de perda de 

referenciais dos sujeitos locais dissipa-se em sua quase totalidade. É importante 

observar que a diferença entre a cultura global e a cultura híbrida é que nesta, a 

característica regional não desaparece. 

COLÓN (2006, p. 111) argumenta que “Os partidários da homogeneização 

frequentemente não levam em conta a criatividade da recepção e a renegociação de 

significados ou a importância do narcisismo das pequenas diferenças”. HALL (2003, p. 

74) acrescenta: “Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de 

estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos 

sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam 

desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e 

parecem `flutuar livremente`.” 

Junto ao interesse pelo global, assistimos à volta do interesse pelo local. Na 

tradução, as culturas são obrigadas a negociar, sem simplesmente serem assimiladas, 

carregando traços umas das outras e não se unificando, porque são produtos de várias 

histórias e culturas interconectadas.  

HALL (2003, p. 226) afirma que o hibridismo é uma poderosa fonte criativa, 

assim como as imagens fragmentadas, submetidas aos efeitos do desarraigamento. As 

condições, entretanto, “não dão conta nem da proliferação das formas nem da 

inventividade mostrada (...) na busca de fórmulas e combinações mestiças”, completa 

GRUZINSKI (2001, p. 218). No trabalho criativo, o processo sai de controle, levando 

em conta o material e a individualidade do profissional, numa inesgotável gama de 

combinações.  
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O portfólio de desenhos oferecido pelo tatuador somado ao repertorio visual do 

candidato a tatuar-se representa um sem número de possibilidades, abrindo espaço para 

o processo de proliferação de combinações mestiças que serão percebidas pelos 

receptores destas mensagens. Elas, seguramente, se tornam mais humanas na medida em 

que se concretizam na pele daqueles que passam a ser portadores desta informação. 

 

Considerações Finais  

 Ainda que seja uma prática realizada em várias regiões do mundo, a tatuagem 

traz abundantes características das sociedades mestiças. Se analisadas do ponto de vista 

do barroco, um formato cultural adequado para se entender as sociedades de 

características culturais transversais, atesta-se a presença de várias traços na composição 

das tatuagens que marcam corpos. 

 Ao enxergar sob a ótica do neobarroco, uma leitura polidimensional das 

sociedades contemporâneas, da mesma forma pode-se ler a predominante presença de 

tatuagens. E da mesma forma, encontramos traços característicos do comportamento 

visual das tatuagens se utilizamos o repertorio teórico do hibridismo cultural. 

 Some-se a tudo isso o fato de tais tatuagens encontrarem-se em corpos de 

jogadores de futebol, que são profissionais com características comuns no sentido de 

levarem sua expressão cultural a muitos pontos do planeta, seja pelo corte de cabelo, 

modelagem das roupas e, certamente, tatuagens. 

O sujeito da tatuagem parece não ter um rosto definido. É múltiplo, 

diversificado, não tem fronteiras, percorre as diferentes gerações, transita por todos os 

continentes, pertence a distintos níveis educativos, faz diversas atividades, enfim, não 

possui uma classe social determinada. Ainda que simbolicamente o sentido de 

marginalidade e distinção social permaneça. 

A imprevisibilidade à qual se faz referência diz respeito ao fato de que, ainda 

que as imagens tatuadas dos jogadores de futebol - oferecidas pelos tatuadores ou fruto 

da indicação do tatuado - sejam de um repertorio comum a várias sociedades, existe um 

grande número de leituras possíveis a partir das relações transversais presentes nas 

sociedades mestiças, barrocas e hibridas. 
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