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legitimidade torna a relação com o mundo incerta, o ator 
procura, tateando suas marcas, empenhar-se por produzir um 
sentimento de identidade mais favorável. Hesita de certa forma 
com o encarceramento físico do qual é objeto. Dá atenção 
redobrada ao corpo lá onde ele se separa dos outros e do 
mundo. Já que o corpo é lugar do rompimento, da 
diferenciação individual, supõe-se que possua a prerrogativa 
da possível reconciliação. Procura-se o segredo perdido do 
corpo. Torná-lo não um lugar da exclusão, mas o da inclusão, 
que não seja mais o que interrompe, distinguindo o indivíduo e 
separando-o dos outros, mas o conector que une aos outros. 
Pelo menos este é um dos imaginários mais férteis da 
modernidade”.   
       David Le Breton 
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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo buscar a compreensão da tatuagem na prisão e 
os desdobramentos da tatuagem como forma de expressão, identificação e 
pertencimento individual e grupal neste contexto estigmatizante e marginalizante. 
Sob uma perspectiva interdisciplinar, a pesquisa foi realizada na Penitenciária 
Estadual de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, através da obtenção de dados em 
fontes primárias como consultas a prontuários de identificação dos presos e manuais 
de significados de tatuagens, em fontes bibliográficas, observação participante e 
realização de entrevistas semi-dirigidas. Nesta unidade penal, 64% dos presos que 
cumprem pena em regime fechado possuem tatuagem e verificamos que as pessoas 
presas “escolhem” suas tatuagens e seus símbolos condicionadas pelo envolvimento 
criminal. Deste modo, o uso da tatuagem nesse contexto indica pertencimento ao 
grupo, identificação com a atividade criminosa, marginalização pelo estigma, mas 
também reforço dos vínculos afetivos com familiares. Os símbolos tatuados se 
diferenciam dos usados fora da prisão, como difere a qualidade da tatuagem 
realizada na prisão, sem os materiais, técnicas e habilidades desejáveis. Embora a 
tatuagem seja na contemporaneidade um “fenômeno cultural”, em muitos casos ela 
ainda configura estigma, pois representa um código de identificação do “criminoso”, 
principalmente para os profissionais da segurança pública.  
 

 

PALAVRAS-CHAVE: tatuagem, prisão, estigma, identidade. 

 

 

 

 

 



CHAVES, Karine Belmont. Tattoo in prison: stigma & identity. 2012. 174f. 

Dissertation (master in society, culture and borders) -Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná. 

 

ABSTRACT 

 

 This dissertation aims to seek the understanding of tattooing in prison and the 

unfolding of the tattoo as a form of expression, individual and group belonging and 

identification, stigmatizing and marginalizante in this context. Under an 

interdisciplinary perspective, the survey was conducted at the State Penitentiary in 

Foz do Iguaçu, Paraná State, by obtaining data on primary sources as the 

identification records of prisoners and meanings of tattoos, bibliographic sources, 

participant observation and interviews semi-dirigidas. In this criminal unit, 64% of the 

prisoners who meet in closed regime have tattoo and we see that the people arrested 

"choose" their tattoos and their symbols conditioned by criminal involvement. In this 

way, the use of tattooing in this context indicates belonging to the group, identifying 

with the criminal activity, marginalization by the stigma, but also strengthening of the 

affective links with family members. Tattooed symbols differ from used out of prison, 

as it differs the quality of tattoo held in prison, without the materials, techniques and 

skills desirable. Although the tattoo is today a "cultural phenomenon", in many cases 

it even configures stigma, because it represents an identification code of "criminal", 

mainly for public safety professionals. 

 

KEY WORDS: tatoo, prison, stigma, identity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Visitando o sistema penitenciário, observa-se que é recorrente o uso de 

tatuagens. E tatuagens muitas vezes diferenciadas, carregadas de significados, para 

além da definição objetiva e simplista do desenho. Trabalhar numa prisão nos leva a  

observar a incidência de determinadas tatuagens e questões nos fazem pensar: o 

que significa a tatuagem para aquele que se encontra preso? Por que fez? Quando 

fez? Será que de fato escolheu? Alguns se sentem valorizados pelo símbolo que 

ostentam, e outros se envergonham. Ouvindo relatos de pessoas presas, bem como 

de funcionários que atuam nas Secretarias de Justiça e Segurança Pública do 

Estado, é possível se deparar com temas ligados aos estigmas presentes no 

universo prisional. Muitos estigmas ainda estão associados à figura do “criminoso” e, 

doravante, também às organizações criminosas. Algumas tatuagens remetem ao 

envolvimento criminal do seu portador. São mesmo estigmatizantes? Entretanto, 

também salta aos olhos outra questão: as pessoas hoje se tatuam mais, a tatuagem 

se difundiu no meio social, podendo ser encontrada não só em países diversos, mas 

em diversas culturas. Seu uso é crescente também fora das prisões. São indicativos 

de quais mudanças culturais? Do seu aspecto histórico, marginalizante, ela 

incorporou outros significados e representações sociais que merecem ser 

investigadas. Neste momento, nosso foco é a significação da tatuagem daquele que 

se encontra preso. 

O campo de pesquisa escolhido foi a Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu 

(PEF), local onde trabalho como psicóloga desde a sua inauguração em 2002. Um 

estabelecimento penal, que faz parte do Departamento de Execução Penal do Paraná 

(DEPEN - PR), denominado até 2012 de Departamento Penitenciário do Paraná, que 

integra a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU - PR).  

Pensando sobre o interesse pelo tema, um fato contribuiu para o caminho até 

o projeto de pesquisa para o mestrado. Há uns cinco anos mais ou menos, tivemos 

na PEF um preso tatuado com o número 213 na mão. Este número de refere ao 

artigo 213 do Código Penal (CP), que tipifica e descreve o crime de estupro. No 

universo criminal, a pessoa que comete este crime é considerada a “pior pessoa”. 

Talvez também seja considera assim por muitos da sociedade em geral, visto a 



17 

 

crueldade exercida em seu ato. Os demais presos o tratam com desdém e ameaçam 

sua vida constantemente. Quando podem, exercem violência sobre eles não só 

psicológica como física também. Não raro temos notícias de eventos como 

rebeliões, onde outros presos se aproveitam de situações de conflito e fragilidade do 

sistema penitenciário e da segurança pública para matá-los, tomando para si o 

exercício da “pena de morte clandestina”. É comum nas prisões do Brasil a 

separação desses criminosos “213” da convivência geral, incitados por outros 

presos, que comunicam à segurança o risco de “derramamento de sangue”, com 

ameaças constantes de morte, caso nada seja feito no sentido de isolá-los. A 

administração dos presídios e seus funcionários se veem na obrigação legal de 

preservar a vida dos mesmos, visto que o princípio repassado pelo governo e 

pautado na legislação é resguardar a vida de todos. Assim são coagidos a criar 

espaços, galerias, celas ou “quadrantes”, destinados aos que cometem crimes 

sexuais como o estupro, o que se acentua quando as vítimas são crianças e 

adolescentes, indicando maior gravidade. Estes espaços são chamados de “seguro”, 

condição daquele que necessita de uma segurança maior para preservação de sua 

vida. E este preso carregava uma marca subjetiva, decorrente do crime cometido, 

não só em sua história pessoal, mas também materializada em seu corpo. Até sua 

postura física sugere uma condição inferiorizada, vista em corpos retraídos. 

Como funcionária, envolvida no sistema penitenciário, pensava: mas se 

trabalhamos pelo ideal ressocializador (que hoje foi substituído pela concepção de 

reintegração social1), o trabalho não deveria ser destinado a todos? Este também não 

deverá retornar ao convívio social como os demais? Eu trabalhava com os presos, 

não só individualmente, mas em grupos psicoterapêuticos refletindo sobre essa 

questão de classificar uns e outros como melhores e piores. É possível mensurar 

quem é melhor? O que mata, aquele que pratica crimes de homicídio e latrocínio 

(assalto seguido de morte), por exemplo, se vê melhor do que aquele que pratica 

estupro? Não podia imaginar tamanha pretensão de julgamento, que se extrapolava 

do judiciário, diante das penas legais no Brasil. Mas o fato é que este indivíduo era 

humilhado e ameaçado constantemente, e tatuado no seu corpo a desgosto, 

                                                           
1Cunhada por Alexandro Baratta e trabalhada com excelência no Brasil por Alvino Augusto de Sá, a 
reintegração social, concebida por Alessandro Baratta (1990), é “um processo de abertura do cárcere 
para a sociedade e de abertura da sociedade para o cárcere e de tomar o cárcere cada vez menos 
cárcere, no qual a sociedade tem um compromisso, um papel ativo e fundamental” (apud SÁ, Alvino 
Augusto de. Criminologia Clínica e Psicologia Criminal. São Paulo: RT, 2007). 
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carregaria essa marca quase que perpetuamente. Eu ficava sempre pensando se, de 

fato, ele teria menos chances de se reintegrar à sociedade, pois ali estava 

concretizado o estigma, o preconceito, o afastamento social dessa pessoa, decorrente 

de seu isolamento na prisão e ainda de seu desdobramento dentro da prisão. Teria 

ele chances de trabalhar, de se relacionar adequadamente, de conviver? Eu pensava, 

então, que os funcionários deveriam trabalhar focados no objetivo, na proposta de 

trabalho e não de acordo com suas premissas pessoais sobre o crime ou o criminoso. 

E o processo de reintegração deveria também atingir àquele que cometeu crimes 

sexuais, considerando suas limitações e possibilidades. Por vezes me passou a ideia 

de que poderíamos auxiliar este preso a apagar sua marca, mesmo reconstruindo um 

novo símbolo em cima daquele para que, ao sair, tivesse mais chances de retomar 

seu papel na sociedade. Mas essa ideia foi abandonada por mim quando o sigilo da 

proposta foi quebrado e boatos advindos das organizações criminosas ameaçavam a 

marcar “algo” muito maior naquele preso que cometeu o crime de estupro. O caminho 

a ser percorrido por este preso, se de fato fosse seu desejo retomar a liberdade, 

diante das exigências para se conviver em sociedade, seria buscar por si mesmo um 

meio de enfrentamento do estigma concretizado.  

Quando da inscrição para candidatura ao mestrado, essas questões 

pareceram interessantes. Ficamos muitas vezes nos perguntando qual a extensão 

do sofrimento da pessoa que comete o crime de estupro. É claro que não podemos 

desconsiderar, e também pensar constantemente no sofrimento das vítimas, mas se 

os funcionários focam nisso, o trabalho fica impossibilitado. Entendemos que 

carecem trabalhos pautados na vitimologia, ações extremamente importantes a 

serem feitas, e ainda escassas no Brasil. Compreendemos o quanto as vítimas 

precisam ser pensadas.  

Mas, incorporado o discurso do Estado e a função como servidora pública, o 

trabalho como psicóloga na prisão é auxiliar a pessoa que cometeu um crime a 

refletir sobre seu próprio papel, e a gravidade de sua ação e quisá, contribuir como 

um todo, diante da premissa de tratamento penal previsto na legislação em vigor 

(Constituição Federal do Brasil, Código Penal, Lei de Execução Penal, Regras 

Mínimas para o tratamento do preso no Brasil, entre outras), para que ele retome 

sua história sem lesar ninguém. Visto que no Brasil não se aplica pena de morte ou 

prisão perpétua, está implícito o desejo social, ou o ideal social, diante das políticas 
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públicas adotadas, de que a pessoa presa, após o cumprimento de sua pena, saia 

com possibilidades de retomar seu lugar como cidadão.  

 Ao nos depararmos com o estigma advindo da tatuagem, somos levamos a 

pensar sobre a representação e a importância que esta pode ter na vida das 

pessoas, e do uso e significado diferenciados que podem ter, não só na esfera 

social, mas também no campo da subjetividade2. Assim, o interesse foi despertado 

para a temática da tatuagem, para aquele que se encontra preso, não só daquele 

que comete crimes sexuais, mas para aquele que é considerado criminoso. 

Sabemos que, por muito tempo, a tatuagem esteve associada à marginalidade. 

Muitos foram, e talvez ainda sejam identificados pelo símbolo que carregam 

tatuados. O que os símbolos falam? O que representam esses símbolos para aquele 

que está preso? E para os outros?  

 Neste momento, a proposta é investigar a tatuagem no espaço da prisão, 

explorando formas de interação que possibilitem a construção de identidades 

prisionais estigmatizantes.  

Este trabalho foi pensado de modo a buscar compreensão da tatuagem na 

prisão. O objetivo geral é estudar os desdobramentos da tatuagem como forma de 

expressão, identificação e pertencimento individual e grupal, num contexto 

estigmatizante e marginalizante como a prisão. Como objetivo específico, pretende-

se compreender os significados e representações das tatuagens dos presos da 

Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu.  

A abordagem interdisciplinar acontece na medida em que identificamos a 

necessidade de resgatar aspectos históricos, antropológicos, sociais e psicológicos para 

melhor compreensão do objeto de estudo. Buscamos rever conceitos, descrevendo 

alguns temas considerados como essenciais, observando possíveis mudanças 

                                                           
2 Subjetividade, conceito que por vezes é utilizado de modo distorcido por muitos é compreendida como 

algo que diz respeito ao senso comum, para descrever tudo aquilo que é de cunho pessoal, particular 

e/ou individual, por vezes considerado aleatório, sem valor ou respaldo científico. No campo da 

Psicologia, a subjetividade de acordo com BOCK (2008) “é a síntese singular e individual que cada um 

de nós vai constituindo conforme vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida 

social e cultural; é uma síntese que de um lado nos identifica, por ser única; e de outro nos iguala, na 

medida em que os elementos que a constituem são experienciados no campo comum da objetividade 

social. Essa síntese – a subjetividade – é o nosso mundo de ideias, significados e emoções construído 

internamente pelo sujeito a partir de suas relações sociais, de suas vivências e de sua constituição 

biológica; é, também, fonte de suas manifestações afetivas e comportamentais” (p. 23).  
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históricas, bem como a análise da identidade e seus fatores individuais e coletivos, 

clareando assim, a perspectiva de entendimento da tatuagem da pessoa presa.  

Iniciamos com uma revisão bibliográfica que nos permite uma compreensão 

do nosso objeto de estudo ao longo da história, buscando registros e informações 

existentes. Também buscamos analisar possíveis dados encontrados através de 

prontuários, documentos e manuais eventualmente disponíveis.  

 Nossa estratégia de pesquisa recorreu ao método qualitativo, onde se valoriza 

e descreve acerca da complexidade do comportamento humano, com investigações 

dos hábitos, atitudes e tendências (LAKATOS, 2003). Notar-se-á que incluímos 

alguns dados estatísticos que, embora não estivessem em nosso plano inicial, se 

mostraram interessantes para as reflexões, mas que não se sobrepõem à riqueza 

dos relatos transcritos.  

A estratégia de pesquisa foi organizada partindo da observação, fundamental 

nos estudos antropológicos, permitindo examinar o objeto de estudo pretendido 

através de um contato mais direto com a realidade. A observação sistemática nos 

possibilita a coleta de informações dentro de propósitos pré-estabelecidos. Outro 

instrumento utilizado para coleta de dados foi a entrevista, descrita como uma 

comunicação oral entre o entrevistador e o entrevistado, onde se objetiva buscar 

informações importantes para o estudo e ainda compreender a perspectiva e 

experiência da pessoa entrevistada. O tipo de entrevista utilizada é a semi-

estruturada (também chamada de assistemática, despadronizada, antropológica e 

livre), e ainda apresenta-se dentro da modalidade considerada focalizada, que 

requer algumas habilidades do entrevistador, mas permite a expressão de opiniões e 

sentimentos por parte do entrevistado (LAKATOS, 2003 p. 276 a 279). Também 

consideramos neste trabalho entrevistas abertas que puderam contribuir para nossa 

análise da temática.  

Foram entrevistadas 30 pessoas presas na PEF, selecionadas de modo 

aleatório, sendo uma amostra restrita, dentro do contexto pretendido, mas essencial 

para a análise qualitativa pretendida. Dessas entrevistas objetivamos coletar dados 

que auxiliassem nossa compreensão, bem como a investigação da representação 

da tatuagem para este que se encontra preso, apreendendo um pouco através de 

seu próprio olhar.  

Consta no apêndice (1), o roteiro semi-estruturado utilizado pela 

entrevistadora, focalizando o objeto de estudo, mas nos permitimos reconduzir a 
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entrevista diante do que julgamos necessário para investigação, valorizando ainda a 

expressão individual dos entrevistados.  

Buscamos a permissão oficial para a realização das entrevistas, bem como 

buscamos acesso autorizado pelo DEPEN - PR para coleta de dados relevantes 

para a compreensão deste objeto de estudo, que constam nos prontuários internos 

das instituições. A permissão para pesquisa é um apoio importante para 

desenvolvimento de estudos na esfera penitenciária, o que pode contribuir para 

ampliação de seu próprio conhecimento acerca de seu funcionamento, bem como 

para as políticas públicas aplicadas. 

Quando as pessoas são condenadas e ingressam no sistema penitenciário, 

por exemplo, estas são identificadas não só através de seus documentos, como o 

RG (registro geral de pessoas no Brasil), mas também são descritas em um 

prontuário individual, suas características pessoais, como altura, cor de pele e  

marcas corporais como cicatrizes e tatuagens, num programa informatizado. Este 

prontuário existe supostamente em todos os estados e distrito federal no Brasil, 

permitindo a identificação dos seus “criminosos”. Foi solicitada permissão formal 

para consulta destes dados no referido estabelecimento penal.   

A perspectiva da interdisciplinaridade adotada por esta dissertação vem 

sendo gradativamente explorada nos discursos acadêmicos, pedagógicos e 

políticos, trazendo uma pluralidade de usos e conceituações. Consideraremos a 

interdisciplinaridade como uma possibilidade de trabalho na qual se abre mão da via 

disciplinar, para caminhar em áreas onde consideramos possível dialogar, transitar e 

convergir ideias, esperando assim uma visão mais ampla do nosso objeto de estudo, 

sendo ele o uso de tatuagem no universo prisional.  

Não poderíamos falar sobre tatuagem sem recorrer às contribuições 

antropológicas, sociais e históricas, ou falar daquele que é preso ou da prisão, sem 

considerar seus aspectos estigmatizantes e as relações subjetivas e de 

comportamento que a colocam no centro de questões de identidade de grupos, pois 

são interligadas, como também são entrelaçadas às abordagens que contribuem 

para sua dinâmica de compreensão.   

A interdisciplinaridade é uma prática muito polêmica, pois desestabiliza para 

alguns seu universo disciplinar, e interfere na sua segurança e identidade.  

Olga Pomba (filósofa portuguesa) considera a interdisciplinaridade um 

fenômeno característico da nossa ciência contemporânea:  
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No fundo, estamos a passar de um esquema arborescente, em que 
havia uma raiz, um tronco cartesiano que se elevava, majestoso, 
acima de nós, que se dividia em ramos e pequenos galhos dos quais 
saíam vários e suculentos frutos, todos ligados por uma espécie de 
harmonia e fecunda hierarquia e a avançar para um modelo em rede, 
em complexíssima constelação, em que deixa de haver hierarquias, 
ligações privilegiadas (POMBO, 2008 p.32).  
 

 

Numa das apresentações da obra “O processo civilizador”, de Norbert Elias, 

Renato Janine Ribeiro escreve, na década de 90, o que significa a 

interdisciplinaridade para o sociólogo alemão de vocação interdisciplinar: 

 

A interdisciplinaridade, assim, para Elias, não é simples como um 

slogan, mas procedimento que decorre de suas convicções 

profundas, um método que está necessariamente ligado a sua 

doutrina, ou, melhor dizendo, a sua filosofia. É porque o homem 

constantemente se constrói que nada do que é humano é estranho a 

quem pratica esta sorte de estudo. Daí a constante crítica uma 

psicologia, uma sociologia, uma história, uma economia entendidas 

como especialidades isoladas, fechadas sobre si mesmas (In ELIAS, 

1995 p.10).  

 

Neste momento, a Antropologia, a Sociologia, a História e a Psicologia se 

unem para mergulhar neste amplo universo do conhecimento, repleto de reflexões 

sobre muitos fenômenos, como a tatuagem em suas relações com o corpo e a 

identidade, sua representação social e individual, bem como expressão de si, para si 

e para o outro.  

No ambiente da prisão, surgiram os questionamentos. Pelas mudanças 

históricas, pela disseminação do uso, não mais relegado a pequenos grupos, que 

significados ela tem na atualidade? Ainda é estigmatizante? O que ela quer dizer? O 

que representa para o portador e para o observador? 

Como forma de comunicação, ela expressaria um sentimento de 

pertencimento: seria sinônimo de adesão ao grupo? É representação de excluídos? 

Forma de resistência? Muitas são as questões implicadas na construção simbólica 

das tatuagens, nas mais diversas culturas e em diferentes espaços sociais.   

O trajeto percorrido se deu pela caracterização do espaço da prisão no 

Capítulo 1, descrevendo o ambiente prisional em si, com informações advindas do 
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Direito Penal, analisando seu uso e a quem se destina, apontando alguns de seus 

problemas, e ainda fazendo uma leitura do controle dos corpos por Foucault e como 

instituição total na visão de Goffman. Também aqui apresentamos nosso campo de 

pesquisa.  

No capítulo 2, nos remetemos à simbologia, à interpretação dos signos que 

nos pareceu importante para compreender a tatuagem como objeto de expressão, 

comunicação e linguagem. Inserimos ainda definições de cultura, que nos auxiliam a 

pensar sobre a identidade.   

No capítulo 3, apresentamos a presença da temática da tatuagem no Brasil, 

citando as referências encontradas que mostram o interesse cultural pela prática da 

tatuagem e algumas informações acerca das abordagens que tem sido feitas.  

No capítulo 4 são oferecidos elementos históricos de compreensão da 

tatuagem, utilizando especialmente a sociologia do corpo, através de Le Breton e 

Mauss, identificando usos e representações da tatuagem. Aqui os relatos dos presos 

nos possibilitam conhecer a representação que se tem da tatuagem no universo 

prisional e apresentamos os usos encontrados.  

No capítulo 5, por fim, abordamos o estigma, decorrente das atribuições 

sociais de valor, especificamente a visão estigmatizada da pessoa presa 

incorporada em função da tatuagem, atribuindo-lhe ou reforçando sua identidade.  
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Quero ficar no teu corpo 
Feito tatuagem 

Que é pra te dar coragem 
Prá seguir viagem 

Quando a noite vem... 

E também pra me perpetuar 
Em tua escrava 

Que você pega, esfrega 
Nega, mas não lava... 

Quero brincar no teu corpo 
Feito bailarina 

Que logo se alucina 
Salta e te ilumina 

Quando a noite vem... 

E nos músculos exaustos 
Do teu braço 

Repousar frouxa, murcha 
Farta, morta de cansaço... 

Quero pesar feito cruz 
Nas tuas costas 

Que te retalha em postas 
Mas no fundo gostas 

Quando a noite vem... 

Quero ser a cicatriz 
Risonha e corrosiva 

Marcada a frio 
Ferro e fogo 

Em carne viva... 

Corações de mãe, arpões 
Sereias e serpentes 

Que te rabiscam 
O corpo todo 

Mas não sentes... 

Tatuagem. Chico Buarque 
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1  A PRISÃO COMO INSTITUIÇÃO TOTAL: O QUE ESCAPA DO CONTROLE. 

  
 
 

A prisão pode ser definida de modo simplista como lugar destinado àquele 

que cometeu um crime e, consequentemente, recebeu uma pena privativa de 

liberdade.  

Para pensarmos sobre a prisão e compreendermos o que se chama 

tratamento penal, precisamos considerar alguns momentos da história do Direito 

Penal. O Direito Penal nasce com a própria sociedade, com o desenvolvimento do 

Estado e também sob influência da Igreja.  

Resgatando conhecimentos advindos do Direito Penal, Silva (2009) apresenta 

rapidamente a função da pena, através de 3 teorias:  

- As teorias absolutas, também chamadas de teorias da retribuição, têm como 

característica a retribuição, recompensar o mal com outro mal, reestabelecendo a 

justiça com base na proporcionalidade. A pena aqui é vista como um fim em si mesmo;  

- As teorias relativas, também chamadas de teorias da prevenção ou teorias 

finalistas, concebem a pena como um meio para se atingir outros objetivos: a 

prevenção geral (destina-se à comunidade, servindo de exemplo para que outros 

não venham a cometer crimes) e a prevenção especial (destina-se ao condenado 

que, afastado do meio livre, não reincida e possa ser corrigido); E,  

- As teorias mistas, chamadas também de ecléticas, conciliando as teorias absolutas 

e relativas, que sustentam o caráter retributivo, mas incluem também o preventivo. 

Esta é a adotada na legislação brasileira, observadas tanto no Código Penal (CP), 

onde a sanção penal será aplicada objetivando-se a reprovação e prevenção do 

crime, quanto na Lei de Execuções Penais (LEP), que tem por objetivo efetivar as 

disposições de sentença ou decisão criminal e ainda proporcionar condições para a 

harmônica reintegração social do apenado ou internado.  

Silva é promotor de Justiça em Goiânia-GO e discute em sua obra a falência 

da proposta de ressocialização, pois para ele não é possível conciliar prisão e 

ressocialização, considerada uma “ficção jurídica”. Outros autores, como Thompson 

(2002), também apontam a “irrecuperação penitenciária”, decorrente da complexa 

questão da criminalidade. O fato é que a prisão, historicamente, é lugar de exclusão 

e de excluídos. Foi feita para separar, para punir. Outras concepções humanitárias 
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foram incluídas depois, como temos visto, mas encontramos muitos estudiosos que 

ainda a consideram apenas como castigo3.  

As três teorias descritas relacionam-se a três Escolas do Direito Penal. As 

escolas penais incluem um conjunto de teorias, princípios e ideias fundamentais, 

que incluem suas visões acerca do crime e do criminoso. As Escolas Clássica, 

Positiva e a Moderna Alemã (Eclética) são as mais referenciadas. Na primeira, o 

homem é visto como portador de livre arbítrio e, ao cometer um crime, rompe o 

pacto social e deve ser punido. Na segunda, o homem criminoso é visto como 

“anormal” e daí a ideia de recuperação. Na terceira, amplia-se a visão acerca do 

crime e do criminoso, e não se pretende, portanto, recuperar o doente, aquele que é 

considerado portador de anomalia, mas integrar (ou reintegrar) o egresso do sistema 

penitenciário, com a expectativa de que este passe a agir com fidelidade à ordem 

jurídica. Alguns autores ainda referenciam outras escolas. 

 Na chamada Escola Clássica, uma obra importante e lida quase que 

obrigatoriamente pelos que se aventuram a transitar no universo das prisões é “Dos 

delitos e Das penas”, escrita em 1764 por Cesare Beccaria. Na Escola Positiva, uma 

das obras de grande representação é “O Homem Delinquente”, escrita por Cesare 

Lombroso em 1878. Desse conhecimento é importante salientar para nossa análise 

posterior que Lombroso é fundador da Escola Positiva no século XIX, sendo ele a 

descrever o criminoso nato, com características hereditárias, o que chamou de 

atavismo. É decorrente desta escola a ideia de periculosidade e a de que 

características físicas podem levar à identificação de um criminoso.  

 No século XX, a obra talvez de maior referência para o estudo das prisões 

pertence a Foucault, “Vigiar e Punir”, que discorre sobre os recursos de punição 

utilizados ao longo da história, bem como os regimentos penais empregados, as 

regras aplicadas e a disciplina exigida por diversas sociedades em diferentes 

momentos. As penas descritas no século XVII incluíam a pena de morte, embora 

não fossem as mais frequentes, e também se configuram por cenários de horror com 

a roda, forca e fogueira, estrangulamentos e membros decepados (inclusive a 

cabeça), puxados por cavalos. Os suplícios, traduzidos pelos castigos corporais, 

através de rituais caracterizados por tortura e dor, quase não ocorrem na atualidade, 

                                                           
3 Em um trabalho de pesquisa sobre justiça criminal alternativa, escreve João Baptista Herkenhoff, um 

ex-juíz, em obra de 1998, chamada “Crime – tratamento sem prisão”: “O isolamento forçado, o controle 

total da pessoa do preso, não podem constituir treinamento para a vida livre, posterior ao cárcere”. 
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sendo substituídos por penas direcionadas aos bens materiais, como as multas e 

ainda atingindo direitos, como a liberdade.  

Vê-se o desaparecimento do corpo como alvo principal da repressão penal, 

do sofrimento explícito do corpo, considerados rituais cruéis, hoje substituídos pelas 

penas de uma “realidade incorpórea”, que demandam todo o aparato jurídico, para 

julgar a “alma” dos criminosos.   

Os historiadores, prossegue Foucault, por muito tempo estudaram o corpo em 

sua base biológica, mas depois passaram a considerar esse corpo também na 

esfera política, pois ele é investido por relações de poder e dominação. Através de 

uma instituição, ou mesmo do Estado, esse autor descreve o que chama de 

microfísica do poder, do controle implícito, ideológico, sobre os corpos.  

Em outra direção complementar, Goffman (2008) estuda a prisão como 

instituição total. Refere-se às instituições, os estabelecimentos sociais, como locais, 

salas, conjuntos de salas, edifícios ou fábricas em que ocorrem atividades de 

determinado tipo. Essas instituições administram o tempo de seus participantes, lhe 

fornecendo algo do mundo, mas com características de “fechamento”, o que 

configura seu caráter total, simbolizado pela barreira estabelecida nas relações 

sociais com o mundo exterior. Muitas vezes confirmado pela proibição de saídas, 

uso de portas fechadas, paredes altas, arame farpado, florestas, entre outros.  

 
O aspecto central das instituições totais pode ser descrito com a 
ruptura das barreiras que comumente separam essas três esferas da 
vida (dormir, brincar, trabalhar). Em primeiro lugar, todos os aspectos 
da vida são realizados no mesmo local e sob uma única autoridade. 
Em segundo lugar, cada fase da atividade diária do participante é 
realizada na companhia imediata de um grupo relativamente grande 
de outras pessoas, todas elas tratadas da mesma forma e obrigadas 
a fazer as mesmas coisas em conjunto. Em terceiro lugar, todas as 
atividades diárias são rigorosamente estabelecidas em horários, pois 
uma atividade leva, em tempo predeterminado, à seguinte, e toda a 
sequência de atividades é imposta de cima, por um sistema de 
regras formais e explícitas e um grupo de funcionários. Finalmente, 
as várias atividades obrigatórias são reunidas num plano racional 
único, supostamente planejado para atender aos objetivos oficiais da 
instituição (GOFFMAM, 2008 p.17). 
 
 

As chamadas “instituições totais” são classificadas pelo autor em 5 

agrupamentos, quais sejam elas:  

- instituições criadas para cuidar de pessoas consideradas incapazes ou inofensivas 

(casas de cegos, velhos, órfãos, e indigentes); 
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- estabelecimentos para cuidar de pessoas consideradas incapazes de cuidar de si 

mesmas, e que são ameaças à comunidade, mesmo não intencionais (sanatórios 

para tuberculosos, hospitais para doentes mentais e leprosários); 

- organizações para proteger a comunidade contra perigos intencionais, e o bem-

estar das pessoas assim isoladas (cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros 

de guerra e campo de concentração); 

- instituições estabelecidas com a intenção de realizar de modo mais adequado 

alguma tarefa de trabalho, se justificam apenas através de tais fundamentos 

instrumentais (quartéis, navios, escolas internas, campos de trabalho, colônias e 

grandes mansões – vista pelos empregados); e  

- estabelecimentos destinados a servir de refúgio do mundo, muitas vezes servindo 

para instrução para religiosos (abadias, mosteiros, conventos e outros claustros).  

Alguns autores entendem a prisão como lugar dos excluídos. Merton4 também 

fala sobre formas de enfrentamento diante de uma estrutura social, que apresenta 

valores culturais por vezes inatingíveis. Nesta dissertação, compreendemos a prisão 

como sendo uma instituição total, e que nela ocorre um controle de modo geral, e o 

controle direto dos corpos, como propõe Foucault.  

Construída nos moldes de uma prisão norte-americana, a Penitenciária 

Estadual de Foz do Iguaçu, nosso universo da pesquisa, foi inaugurada em 19 de 

julho de 2002. Tem capacidade para abrigar 496 presos do sexo masculino, 

condenados em regime fechado. O espaço é dividido em três galerias e os presos 

são alojados em celas pré-moldadas, feitas de estrutura em concreto, destinadas a 

abrigar quatro pessoas. A construção primava pela segurança, sendo identificada na 

imprensa inicialmente como uma prisão de “segurança máxima”, com a finalidade de 

dificultar e evitar fugas. Houve investimentos significativos em estrutura e tecnologia 

que foram se deteriorando com o tempo. O terreno onde foi construída foi doado 

pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, e o custo total da obra, incluindo projeto, 

obra e equipamentos, atingiu o valor de R$ 11.400.000,00, provenientes do tesouro 

do Estado do Paraná.  

                                                           
4 No texto “Estrutura social e socialização” encontrado em PEREIRA (1993), Robert Merton (sociólogo 

norte-americano) fala sobre a questão da anomia (ausência de normas), trazida por Durkheim, e 
apresenta cinco tipos de adaptação individual possível numa sociedade que tem a riqueza como 
símbolo de sucesso, e não necessariamente valorizar os meios legais para sua obtenção. São os 
cinco: conformidade, inovação, ritualismo, retraimento e rebelião. A pressão exercida pela estrutura 
social, diz ele, exerce pressão em direção à anomia e conduz a comportamentos divergentes. 
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Figura 01 - Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu em foto retirada de arquivo interno, no ano de 

2002. 

 

Ao contrário de uma grande parte das prisões no Brasil, com superlotações, 

há a preocupação de oferecer condições adequadas para que o preso cumpra sua 

pena, e seja preservado em sua integridade física, com cuidados relacionados à 

saúde física e mental. Além das chefias e da equipe de segurança, composta por 

agentes penitenciários, também existe uma equipe de profissionais especializados 

como médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, psicólogo e assistente 

social.  
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Figuras 2, 3, 4 e 5: fotos da estrutura física da PEF. 
             (Disponível em: www.depen.pr.gor.br. Acesso em: 10 de setembro de 2010) 
 

 

A estrutura física conta com área do terreno de 33.840m² e 5.800m² de área 

construída, contendo 124 celas.  

Todo o trabalho desenvolvido pelo Departamento Penitenciário visa garantir o 

que preconiza a Lei de Execuções Penais (Lei Nº 7.210, de 11 de julho de 1984) 

que, entre outras coisas, estabelece:  

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a 
harmônica integração social do condenado e do internado. 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 
sociedade. 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
Art. 11. A assistência será: 
I - material; 
II - à saúde; 
III - jurídica; 

http://www.depen.pr.gor.br/
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IV - educacional; 
V - social; 
VI - religiosa. 

 

O DEPEN tem como objetivo maior cumprir as disposições da LEP, adotando 

assim procedimentos disciplinares para uma “harmônica” convivência e visando 

ainda medidas para evitar a reincidência criminal e, consequentemente, favorecer a 

reintegração da pessoa presa. O desenvolvimento das políticas públicas na esfera 

penitenciária visa, através da política de garantia de direitos, um tratamento penal 

que possa minimizar os efeitos negativos que o sistema punitivo produz, e assim 

possibilitar à pessoa presa a retomada da vida em sociedade.  

A política adotada pelo governo no Brasil no que tange a Reintegração Social 

aponta que:  

 

As ações de reintegração social podem ser definidas como um 
conjunto de intervenções técnicas, políticas e gerenciais levadas a 
efeito durante e após o cumprimento de penas ou medidas de 
segurança, no intuito de criar interfaces de aproximação entre 
Estado, Comunidade e as Pessoas Beneficiárias, como forma de 
lhes ampliar a resiliência e reduzir a vulnerabilidade frente ao sistema 
penal. 
Partindo-se desse entendimento, vê-se que um bom “tratamento 
penal” não pode residir apenas na abstenção da violência física ou 
na garantia de boas condições para a custódia do indivíduo, em se 
tratando de pena privativa de liberdade: deve, antes disso, consistir 
em um processo de superação de uma história de conflitos, por meio 
da promoção dos seus direitos e da recomposição dos seus vínculos 
com a sociedade, visando criar condições para a sua 
autodeterminação responsável (Disponível em 
<http://portal.mj.gov.br/> Acesso em: 25 out. 2012).  
 

 

O tratamento penal idealizado busca na disciplina a ordem do dia, com 

comportamentos desejáveis de respeito para a convivência comum. Os 

estabelecimentos penais na atualidade são espaços destinados pela Justiça para 

alojar pessoas presas, seja em caráter provisório (como no caso das cadeias 

públicas), ou condenados por pena privativa de liberdade, em regime fechado (como 

no caso das penitenciárias e presídios). Também podemos encontrar denominações 

diferentes para unidades que alojam pessoas em medida de segurança (como, no 

caso do Paraná, o Complexo Médico Penal) e ainda unidades para presos em regime 

semi-aberto ou aberto. Antes havia apenas a identificação de prisão de forma geral.   

http://portal.mj.gov.br/
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O trabalho de Santos (2003) apresenta dados da história das penitenciárias no 

Paraná, sendo que a primeira Penitenciária do Estado do Paraná, localizada no bairro 

Ahú na cidade de Curitiba, tem origem na data de 5 de janeiro de 1909. Sua 

capacidade inicial era de 52 celas individuais e foram alocados 55 presos, sendo 49 

homens e 6 mulheres. Em 25 de fevereiro de 1925, é inaugurada a Casa de 

Detenção, na Rua Visconde de Guarapuava, para abrigar presos não condenados. 

Através do Decreto nº 253 de 7 de fevereiro de 1934, o interventor Manoel Ribas, 

visando reduzir despesas, simplificar e reorganizar o Estado, determina a instalação 

da Casa de Detenção numa parte que lhe fosse destinada no edifício da Penitenciária 

do Estado. Somente o Decreto nº 2.043 de 9 e fevereiro de 1945 aprova o 

Regulamento das Prisões Provisórias, passando a denominar-se Penitenciária Central 

e Prisão Provisória do Estado. Em 1º de dezembro de 1954, em Piraquara, a 3º 

unidade penal é construída no Paraná, a Penitenciária Central do Estado, liberando a 

Unidade Penal do Ahú para serviços de prisão provisória, recebendo o nome de 

Prisão Provisória de Curitiba, que posteriormente foi sendo ampliada para abrigar 

maior número de presos. Hoje, no Paraná, são mais de 25 unidades penais. Um 

número que tende a crescer pelo fato da SEJU–PR ter assumido ainda a 

responsabilidade por presos que se encontram em delegacias e cadeias públicas 

superlotadas dirigidas pela SESP–PR. E, é claro, considerando-se o próprio número 

crescente de pessoas que cometem crimes e a reincidência criminal no país, embora 

esses índices não estejam claramente disponíveis nos sites oficiais. 

No anexo (1) constam informações de arquivo disponível no site do Ministério 

da Justiça com “Dados Consolidados do Sistema Penitenciário do Brasil” 

apresentado pelo DEPEN Nacional, que apontam o número de presos de cada 

estado. Em 2009, havia um total de 37.440 presos, sendo o Paraná o terceiro estado 

com maior número de presos em estabelecimentos prisionais.  

O Estado do Paraná ampliou significativamente o número de vagas ofertadas 

com a construção de novas unidades prisionais, buscando um tratamento mais 

adequado. Este foi decorrente de uma necessidade de intervenção e ainda 

incentivado pelas diretrizes políticas de tratamento da pessoa presa no país, 

retirando presos de espaços superlotados.  

Os locais destinados à prisão, em muitos estados, apresentam condições 

precárias, que podem ser observados, por exemplo, no relatório final da CPI 

(Comissão Parlamentar de Inquérito) Carcerária realizada em 2008.  O relatório 
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aponta o cenário caótico do sistema penitenciário do país, onde a violência se 

mostra escancarada e a criminalidade mostra seus índices alarmantes de 

crescimento. As motivações da instalação da CPI em 2007 decorrem das 

dificuldades encontradas no Brasil como superlotações, reincidência elevada, 

rebeliões, motins, o poder paralelo das organizações criminosas que apontaram na 

década de 80, episódios de corrupção de agentes públicos, falta de assistência 

jurídica, casos de tortura, óbitos inexplicados e ainda absurdos de crianças presas, 

considerando ainda o alto custo das prisões para a sociedade. Seu objetivo era 

investigar o sistema carcerário, compreender os seus problemas e sugerir ações de 

melhoria. O relatório apresenta dados os quais remetem à administração pública de 

modo geral, que ainda pode refletir a visão que se tem da pessoa presa.  

Ainda existem pessoas no Brasil que fomentam a vingança social para aquele 

que cometeu um crime, como se ele não fosse merecedor de um tratamento 

igualitário e digno, e lhes pudessem ser negados direitos elementares. Isso também 

ocorre em função do próprio sofrimento e da identificação com aquele que foi 

vitimado. De qualquer modo, observa-se ainda um frequente descumprimento da 

legislação no Brasil, o que revela a distância do discurso com a prática, indicando 

um caminho longo, idealizado, a ser percorrido. Observa-se que existe um discurso 

contraditório, de bem ou mal tratar aquele que comete um crime. As pessoas ficam 

perplexas quando se dão conta do fato de os presos terem um custo elevado para 

os cofres públicos. A manutenção das prisões e todo seu aparato comprometem 

fatias significativas do orçamento público, o que, para algumas pessoas que não 

cometem crimes, reforça o sentimento de vingança sob aquele que cometeu um 

crime.  O custo médio de um preso para a administração do Estado gira em torno de 

R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00. E não há como desenvolver alguém, sem investimentos.  

O Paraná tem buscado alternativas e melhorias, também por meio da 

capacitação de seus funcionários, através da Escola de Educação em Direitos 

Humanos - ESEDH (antiga Escola Penitenciária - ESPEN) para que estes possam 

auxiliar o processo de reintegração da pessoa presa. Sabe-se da importância do 

agente em todo o processo. O tratamento individualizado está previsto na 

Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF), bem como na LEP (Lei nº 7.210 de 11 

de julho de 1984) e na Resolução que dispõe sobre as Regras Mínimas de 

tratamento do preso no Brasil (Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994), 
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orientando todo o trabalho desenvolvido, onde são levadas em conta as 

necessidades particulares do indivíduo que carecem de intervenção.  

Dentre os cuidados adotados que visam à higienização do espaço e do corpo, 

por exemplo, há o fornecimento de alimentação adequada com orientação 

nutricional e prevenção de doenças a fim de evitar contaminações. Muitas práticas e 

ocorrências comuns em delegacias e cadeias públicas, que vivem condições 

precárias, vêm sendo evitadas. A entrada de objetos pessoais é limitada, visto que 

se preza pela segurança, bem como se evita a diferenciação negativa de 

determinados presos que ali se encontram cumprindo sua pena. Uma estratégia de 

uniformização e padronização. Tenta-se evitar a comunicação das organizações 

criminosas, barrando a entrada de celulares nas prisões. O uso de drogas não é 

permitido (embora em muitas unidades ainda ocorra), assim como é raro encontrar 

máquinas caseiras de tatuar, como aconteciam décadas atrás, remetendo a esta 

prática comum nos espaços destinados à prisão. Há alguns anos se encontravam 

estas máquinas artesanais com mais frequência, e talvez ainda seja em alguns 

lugares do Brasil, mas, no Paraná, está cada vez mais raro de se encontrar, visto o 

acesso maior às máquinas profissionais.  

Podemos acompanhar as discussões e os inúmeros estudos acerca da 

temática. A prisão e suas incansáveis discussões sobre seus papéis e funções 

sociais pretenderam não só o isolamento, mas também, posteriormente, a reforma 

dos indivíduos. Na história do Direito Penal observamos as mudanças de concepção 

quanto ao crime e ao criminoso, em alguns momentos dando ênfase na 

personalidade do criminoso, em outros nas suas relações sociais. Do isolamento 

decorrente, também se pode afirmar que houve o encontro dos ditos “semelhantes”, 

considerados “criminosos”. O controle idealizado, buscando limitar a ação dessas 

pessoas, tem se mostrado insuficiente, podendo ser constatado nos ambientes 

prisionais como mostram a constituição de grupos, suas particularidades e até 

mesmo a construção de uma linguagem própria.  

Ainda acompanhamos no dia-a-dia das prisões e nos noticiários as 

artimanhas criativas que vão sendo desenvolvidas pelos que estão presos, levando-

nos a pensar “ironicamente” que “há vida além das grades”. Não se pode controlar 

totalmente o outro. O outro faz e fala por si, mesmo em condições adversas.  

Nesta penitenciária, certamente a exemplo de outras, o número de objetos 

disponíveis é limitado. Os livros são permitidos, mas são vistoriados constantemente 
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não só para preservação, também para evitar uso inadequado das páginas para 

comunicação indesejada. Os papéis são vistoriados e costumam ser permitidos 

apenas os que se destinam a estudo. Até as páginas dos cadernos são numeradas. 

Muitas folhas se transformam em cigarros, além de bilhetes. Quando os presos não 

podem se comunicar com outros, ou não desejam serem escutados, criam formas 

diferenciadas do uso do alfabeto, bem como se utilizam de linguagem gestual, 

desenvolvida com as mãos. No próprio vestuário tentam personalizar. Quando 

ingressam nesta unidade prisional, recebem um kit padronizado, contendo roupas, 

calçados e material de higiene, como escova e pasta dental. Nas camisetas e 

bermudas fazem, para desgosto dos funcionários, dobras diferenciadas. Os tênis 

são amarrados de maneiras diferentes, e assim vão mostrando suas 

particularidades.  Ainda no ingresso, são alertados de como devem se comportar, 

recebendo instruções dos agentes penitenciários que se baseiam em instruções 

internas. No Paraná, temos um documento oficial chamado “Estatuto Penitenciário”, 

onde estão descritas as possíveis faltas, bem como suas penalidades embasado no 

que rege a LEP. Quando fazem algo que não é permitido, portanto, são penalizados, 

por exemplo, com advertência ou suspensão de visitas, que normalmente ocorrem 

nos finais de semana.  

Na prisão, verificamos, há uma busca de aprimoramento, adotando um novo 

olhar sobre a pessoa presa, assegurando-a de alguns direitos, mas existe um 

controle limitado e temporário sobre o corpo. Mesmo controlados, os presos 

encontram meios de se expressar. O corpo ainda que controlado, encontra lugar 

para comunicar, para revelar algo de si. E assim encontram nas tatuagens um lugar 

e um recurso. 

O que nos chama a atenção é que estas tatuagens revelam fatos e contam 

histórias, as mais diversas. Elas comunicam. Não são corpos marcados, isolados. 

Estão inseridas num contexto, a ser interpretado ou desvendado pelo outro. Muitas 

pessoas que estão presas possuem tatuagens com símbolos que remetem a 

práticas criminosas e a determinados grupos sociais, ou mesmo aos criminosos. 

Nosso interesse é desvendar a representação da tatuagem para a pessoa presa e, 

quem sabe, compreender o que revela o símbolo tatuado.  
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(...) 

Ah coração, é saudade demais 
Me enfeitiçou, me deu tanto prazer 

Ah coração, to sofrendo demais 
Só fico bem quando estou com você 

Gravei seu nome com as letras da paixão 
Fiz tatuagem de amor no coração 

Tatuagem. João Bosco e Vinícius 
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2  DECIFRA-ME OU DEVORO-TE! 

 

   Onde estou inserido, o que faço e o que quero dizer? Esse sou eu. Parece 

mesmo um enigma. 

Embora tenha sido associada a usos selvagens e primitivos, a tatuagem é 

decorrente de uma ação pensada. Infere não só nos aspectos individuais, como 

também nos sociais. Ela se relaciona não só a um universo pessoal, mas também 

ao coletivo.  

As investigações do processo civilizatório, da constituição das sociedades, 

foram conduzindo descobertas. Observações de fenômenos permitiram descrever 

também particularidades que caracterizaram grupos e culturas diferenciadas. Destes 

“modos” de diferenciação, partem os questionamentos que motivam seus estudos. O 

que temos de comum e de singular? O que nos une e nos coletiviza muitas vezes 

pode ser usado de modo a nos separar, e nos singularizar, de outros.  

Das necessidades classificatórias, muitas vezes decorrentes de interesses 

científicos, geográficos, econômicos e políticos, foram construídas estratégias de 

definição, controle ou mesmo sobrevivência. A civilização, de modo amplo, 

apresenta em sua história o desenvolvimento de modos de vida diferentes, e assim 

foram encontradas pessoas, grupos e sociedades com suas particularidades e suas 

semelhanças. Nessa direção, surgiu a ideia de cultura, que nos interessa agora para 

ampliar a compreensão da tatuagem e do ato de tatuar-se.  

O antropólogo brasileiro Damatta (1986), que tem inúmeros trabalhos tratando 

da cultura brasileira, afirma no texto “Você tem cultura?” que há distinção do 

conceito de cultura do senso comum. Algumas vezes utilizado como sinônimo de 

sabedoria ou educação, designando o grau de conhecimento de determinado grupo 

de pessoas, do quanto elas tinham de estudo ou educação, e ainda usado de forma 

a classificar pessoas, como uma “arma discriminatória”. Na Antropologia Social, 

cultura “é um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um 

dado grupo pensam, classificam, estudam o mundo e a si mesmas”, remetendo a 

maneira de viver total de um grupo, sociedade, país ou pessoa, sendo conceito 

chave para a interpretação da vida social. Entretanto, embora nesta esfera última 

permita classificar, esta permite compreender melhor as diferenças e humanidades, 

sem objetivar estabelecer hierarquias.  
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Buscando a etimologia da palavra, encontramos que cultura vem do latim 

(colore) e é vocábulo antigo utilizado na França no século XVII. Traduzia o cuidado 

dispensado ao campo ou ao gado. Sociólogo e antropólogo francês, Cuche (2002), 

analisa a cultura do ponto de vista das diversidades, indo além da concepção 

biológica e pondo fim às “explicações naturalizantes do comportamento humano”. Ao 

longo de seu texto, ele apresenta diferenças de conceituação, modificações 

ocorridas com o sentido da palavra cultura em países diferentes e em séculos 

diferentes. No século XVIII, por exemplo, apresenta diferenças da concepção da 

França, mais ligada à civilização, e na Alemanha, mais ligada ao nacionalismo, e as 

diferenças de nação. Entretanto, a noção de cultura, apresentada por Cuche (2002), 

que particularmente nos interessa, remete aos modos de vida e de pensamento; não 

se refere apenas às sociedades globais, mas também aos grupos sociais existentes 

em uma sociedade complexa. Aponta ainda que cultura e identidade são conceitos 

que se relacionam. Neste trabalho, encontramos ainda referências às culturas 

dominantes, que não excluem as de grupos dominados, que também tem 

capacidade para resistência, e que poderiam suscitar outro estudo. 

É possível encontrar ainda outras abordagens sobre a cultura.5 Na 

Psicanálise, verificam-se nos escritos de Sigmund Freud, reflexões acerca de cultura 

e civilização, problematizando sobre o homem instintivo e o homem educado. Sobre 

o desenvolvimento da civilização, sugere que o homem, para viver em sociedade, 

deve fazer restrições em seus impulsos, tendo em vista que a cultura exige, em seu 

processo de educação, controle desses impulsos sexuais e agressivos, para a 

convivência social. Controle externo, exigindo controle interno, em prol da 

convivência social.  Pela formação da estrutura de personalidade, Freud nos indica a 

moralidade presente, através da noção de superego, e os limites necessários no 

espaço coletivo. Portanto, os que não se controlam, ou ignoram o coletivo, podem 

sofrer penalidades e serem presos. O controle dos instintos tematizado por Freud 

pode ser compreendido como sendo o mesmo controle de cultura sobre os 

indivíduos e sobre grupos sociais. 

                                                           
5 Kuper (2002) também referencia outros autores, e apresenta as diferenças no emprego do termo 

significando “a consciência de uma nação”, como no caso do uso alemão “kultur” (cultura, não só 
relacionada ao cultivo agrícola, como para questões do espírito), como também aborda sua relação 
com o emprego de civilização, pela França, concebida como “um todo complexo e multifacetado, que 
abrangia fatos políticos, econômicos, religiosos, técnicos, morais e sociais”, advindo do trabalho de 
Norbert Elias (O Processo Civilizatório In KUPER, 2002). 
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Cuche relaciona ainda a cultura e a identidade que, segundo ele, remetem à 

mesma realidade. Parte da identidade social, mais abrangente, que diz respeito ao 

grupo, e não especificamente aos indivíduos, apontando que “Todo grupo é dotado 

de uma identidade que corresponde à sua definição social, definição que permite 

situá-lo no conjunto social”. Ao mesmo tempo que identifica o grupo, também o 

distingue de outros grupos, e assim aparece a identidade cultural, “uma modalidade 

de categorização da distinção nós/eles, baseada na diferença cultural”. (CUCHE, 

2002 p.177). 

Se em dado momento, as características encontradas em determinado grupo 

permitem conhecer algo de sua cultura, também aspectos encontrados 

individualmente revelam características advindas do meu grupo de origem, e da 

minha cultura. A unidade, singular, também carrega aspectos da coletividade. Se 

algumas características encontradas no meu grupo me identificam, também as 

características que carrego representam esse mesmo grupo, num processo 

dinâmico. Aspectos individuais e coletivos, decorrentes da cultura, inferem na 

construção da identidade e aqui nos auxiliam a pensar sobre o uso das tatuagens.  

A tatuagem, pois é um meio de comunicação identitária, individual e coletiva, 

assim como seus símbolos. Entendemos que o homem que encontramos carrega 

suas particularidades, mas faz parte de uma cultura, se relacionando com outros. 

Não há, portanto, como compreender este homem isolado, sem remeter às suas 

vivências e ao seu meio.   

Adorno (2008) menciona Freud, utilizando o termo “imagens arcaicas”, e 

posteriormente Jung, cunhando o termo “inconsciente coletivo”, para remeter a 

aspectos sociais presentes no processo de individuação. Com reflexões e críticas 

acerca da Psicologia, reconhece que existe um movimento dialético e interativo 

entre o social (mesmo na categoria inconsciente) e o individual, tendo em vista a 

dinâmica psíquica decorrente da estrutura de personalidade descrita por Freud, 

onde existe um supereu (superego), uma consciência moral que incorpora normas e 

obrigações, que participa do processo de socialização. E, é claro, “essas normas 

efetivamente sociais são internalizadas no indivíduo mediante mecanismos 

psicológicos”. Adorno remete à ciência psicológica para dizer que a Sociologia, e 

especificamente a Escola de Frankfurt, há muito tempo procura “inserir as chamadas 

ponderações psicológicas no que se denomina teoria objetiva da sociedade”.  
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É essa articulação entre a dimensão psicológica e social que Mauss chama 

atenção, escrevendo que os signos indicam características de grupo, além das 

características de personalidade. Também temos a evidência em suas palavras da 

necessidade de considerar o todo para compreender a parte, e vice-versa.  

 
São signos e símbolos as exclamações e as palavras, os gestos e os 
ritos, por exemplo, da etiqueta e da moral. No fundo, etiqueta e moral 
são traduções. Com efeito, elas traduzem primeiramente a presença 
do grupo; mas elas exprimem também as ações e as reações dos 
instintos de seus membros, as necessidades diretas de cada um e de 
todos, de sua personalidade, de suas relações recíprocas. (MAUSS, 
2003 p. 322) 
 
 

Esse vínculo foi objeto de interesse do médico e psiquiatra suíço Carl Gustav 

Jung, criador da Psicologia Analítica. Ele desenvolveu em sua teoria aspectos da 

Psicologia do Inconsciente, apresentando conceitos como o inconsciente coletivo e 

arquétipo: 

 

O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se 
de um inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência 
à experiência pessoal, não sendo portanto uma aquisição pessoal. 
Enquanto o inconsciente pessoal é constituído essencialmente de 
conteúdos que já foram conscientes e no entanto desapareceram da 
consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os conteúdos 
do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e portanto 
não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência 
apenas à hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste 
em sua maior parte de complexos, o conteúdo do inconsciente 
coletivo é constituído essencialmente por arquétipos.  
O conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da 
ideia do inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas 
formas na psique, que estão presentes em todo tempo e em todo 
lugar (JUNG, 2000 p. 53). 

 

 

Os arquétipos referenciados por Jung remetem aos símbolos universais que 

habitam, digamos assim, nosso imaginário, fazendo parte não só da nossa vida  

interior, mas sendo reflexos da existência coletiva. Jung, assim como Freud, 

posteriormente dedicou-se à análise de sonhos, onde os símbolos são utilizados 

para serem interpretados. Os símbolos que se revelam e encontramos podem 

influenciar nossa concepção e interpretação do mundo ao nosso redor, bem como 

falam sobre nós e nosso meio.  

Jung (2008) escreve em sua obra “O homem e seus símbolos” que:  
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o que chamamos símbolo é um termo, um nome, ou mesmo uma 
imagem que nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora possua 
conotações especiais além do seu significado evidente e 
convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta 
para nós (p.18). 

 

 

Para ele, “uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma 

coisa além do seu significado manifesto e imediato” (JUNG, 2008 p.19), e 

compreende o que denomina de conteúdo latente. De interesse de psicólogos e 

psicanalistas, os símbolos não só remetem a símbolos naturais, mas também aos 

símbolos culturais, definidos por ele como aqueles utilizados para expressar 

“verdades eternas”, usados ainda por muitas religiões (p. 117). 

Na Psicologia, tanto Freud quanto Jung dedicaram-se a interpretação de sonhos, 

importante recurso para conhecer mais sobre si mesmo e de sua história de vida.  

Cirlot (1984) aborda o desenvolvimento dos símbolos, a história e suas 

interpretações e riscos, citando ainda as questões da religião, da análise dos sonhos 

e a mitologia. A plasticidade dos símbolos, segundo ele, se expressa na arte, nos 

mitos, nas lendas e na poesia, onde “escondiam-se princípios morais, leis naturais, 

grandes contrastes e transformações que regem o transcurso da vida cósmica e 

humana” (p. 16). O autor mostra a ligação dos símbolos com aspectos da evolução e 

história do próprio homem onde:  

 
Os símbolos oníricos não são, pois, a rigor, diferentes dos míticos, 
religiosos, líricos ou primitivos. Só que, entre os grandes arquétipos, 
misturam-se como submundo os resíduos de imagens de caráter 
existencial, que podem carecer de significado simbólico, ser 
expressões do fisiológico, simples lembranças, ou possuir também 
simbolismo relacionado com o das formas matrizes e primárias que 
procedem. Como em nossa compilação nos ativemos somente aos 
símbolos tradicionais, é evidente que esses outros símbolos 
“recentes” hão de derivar-se dos anteriores – como o automóvel do 
carro – ou relacionar-se mais por meio do simbolismo, da forma, 
tratando-se sempre de símbolos semelhantes, mas não do mesmo 
símbolo, e, consequentemente, nem de uma mesma ordem de 
significados (CIRLOT, 1984 p.21). 

 

Entendemos os símbolos como portadores de significados, que carregam 

representações não só individuais, como coletivas6. Devemos considerar que estes 

                                                           
6 A importância da esfera simbólica é retratada em textos de Pierre Bourdieu, que deixou um 

significativo legado para as ciências sociais, quando escreve por exemplo sobre identidade étnica: 
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símbolos projetam uma imagem já assimilada, mas estas (confirmaremos adiante) 

também se transformam, possibilitando constantes mudanças e reconfigurações. 

Consideramos que os símbolos possuem significados conhecidos, mas podem 

sofrer alterações com o tempo e o desenvolvimento social/cultural.  

 Contudo, se a tatuagem é reveladora de símbolos que identificam grupos em 

um determinado contexto cultural, ela também é um enigma a ser decifrado por 

outros que desconhecem os significados internos das tatuagens para os grupos que 

a usam, como por exemplo, aquele que detém o poder legítimo do controle, ao modo 

dos agentes de serviços policiais e prisionais. Sob esse prisma, as tatuagens são 

também sinais, como mostrou Ginzburg (1990), discorrendo sobre o método 

morelliano, que consistia em distinguir quadros (obras de arte) originais de cópias, 

utilizando-se de informações a respeito do pintor e de alguns detalhes 

pormenorizados de seus trabalhos.   

 Ginzburg cita uma comparação feita com Sherlock Homes, onde o 

conhecedor de arte é comparável ao detetive que descobre o autor do crime, 

baseado em indícios imperceptíveis para a maioria (p 145). Compreendemos por ele 

como os sinais, símbolos, indícios e pistas são importantes para decifrar 

informações e conhecer mais acerca do objeto ou do autor. No decorrer do trabalho, 

este historiador aponta que Freud teve influência do método morelliano, fato que 

assumiu em um de seus textos, mesmo antes de formular a teoria psicanalítica. Esta 

análise dos elementos, conteúdos obscuros, também é reconhecida por ele, e aqui o 

conhecimento se converge (p.148).  

  Em outro capítulo de seu livro, intitulado Sinais: raízes de um paradigma 

indiciário, Ginzburg escreve sobre a identificação dos criminosos que, decorrente de 

uma necessidade social de identificar os reincidentes, permitiu a criação dos 

registros policiais, descartando outros métodos de identificação mais 

estigmatizantes. No século XIX (1870), criam-se métodos antropométricos 

(medições do corpo físico) e as identificações também passam a ser feitas através 

de digitais, diante de um contexto onde o nome é insuficiente para traduzir uma 

                                                                                                                                                                                     
“Por outras palavras, as características que os etnólogos e os sociólogos objectivistas arrolam 
funcionam como sinais, emblemas ou estigmas, logo que são percebidas e apreciadas como o são na 
prática. Porque assim é e porque não há sujeito social que possa ignorá-lo praticamente, as 
propriedades (objectivamente) simbólicas, mesmo as mais negativas, podem ser utilizadas 
estrategicamente em função dos interesses materiais e também simbólicos do seu portador” 
(BOURDIEU, 2009 p.112).  
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pessoa e, ao mesmo tempo, a diretriz indica proteção ao corpo. Vemos aí 

importantes relatos históricos, onde são utilizados outros aspectos diferenciais para 

delimitar uma identidade. Assim como a arcada dental serviu, e ainda serve, para 

reconhecimento de corpos em perícias realizadas em cadáveres, também 

encontraram tatuagens que auxiliaram a identificar um corpo.  

 Marques (1997), quando menciona a questão da identificação de criminosos 

através da tatuagem, escreve:  

 
O problema vinha de longe. Até a Revolução Francesa, valia a marca 
feita a ferro quente. Como não ficava bem uma prática tão bárbara 
persistindo em tempos civilizados, partiu-se em busca de sistemas 
de identificação, numa tentativa de controlar os passos do crime 
(p.145).  
 
 

 Não só podemos perceber a estratégia de identificação particular feita pelo 

outro, pelo coletivo, através de seu corpo, assim como devemos considerar que o 

usuário a apreende de diferentes formas, mostrando essa relação e a realidade 

social e a experiência subjetiva.  

De início, sabemos então que a tatuagem é reveladora de um símbolo, uma 

imagem, que quer comunicar algo e também sobre alguém.  

Nesta dissertação, buscamos a compreensão não só do tatuar em si, mas a 

representação que os símbolos tatuados têm, não apenas para o observador, mas 

também para o seu portador. E ainda, verificar sua relação com a construção de 

identidade no universo carcerário em Foz do Iguaçu. 
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Tenho um dragão no lado esquerdo do meu peito 
Amor de mãe riscado no lado direito 

Tenho tribais que não tem significado 
E ela desdenha do meu couro rabiscado 

Eu tatuei o nome dela no meu braço 
Eu tatuei até não me sobrar espaço 

E aquela vaca me trocou por outro macho 
No nome dela eu tatuei piranha embaixo 

Eu não sou velho só um pouco judiado 
Minha caveira é um verde desbotado 

e as serpentes tão perdendo o traçado 
Mas o meu santo tá com o terço inacabado 

(...) 

Ela dizia que eu devia ser discreto 
Ter tatuagens do tamanho de um inseto 

Hoje ela anda denegrindo minha imagem 
Insatisfeita com a pequena homenagem 

(...)  

Velha Tatuagem. Cracker Blues 
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3  TUDO O QUE VOCÊ SEMPRE QUIS SABER SOBRE TATUAGEM! 

 

 

 O subtítulo deste capítulo é também o subtítulo de um livro publicado 

recentemente como um manual: “Tatuagem de A a Z”. O livro não é fruto de 

pesquisas sistematizadas, mas fundamenta-se em grande parte na experiência do 

autor e no senso comum. Apresenta desenhos e fotografias de tatuagens com seus 

significados amplos e também referências do meio criminal. A bibliografia inclui 

consultas a sites e revistas especializadas na temática tatuagem. Ele foi escrito por 

um tatuador profissional, Alex Costa, e publicado por uma editora pouco expressiva 

(A.D. Santos) no mercado editorial. O objetivo referido pelo autor é levar ao público 

“leigo” alguns cuidados da prática e alertas sobre o uso das tatuagens quando 

ligadas ao meio criminal.  

 

  

Figura 6: imagens da capa e contra capa do livro de Costa, 2010. 
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Durante uma pesquisa na Internet, encontramos ainda uma notícia de 

09/09/11, disponível no site http://www.anoticiagospel.com.br/2011/09/pastor-

evanglico-170-tatuagens-lana-livro-na-expocrist/: “Pastor evangélico com 170 

tatuagens lança livro na Expocristã”. Trata-se do mesmo autor do livro, Alex Costa, 

com 44 anos, ex-tatuador e estudante de Teologia, o qual detém cerca de 80% do 

seu corpo tatuado e, segundo reportagens encontradas, o livro é de cunho 

jornalístico, sem opiniões pessoais do autor (...).  

Ao iniciar a busca de conhecimento sobre a tatuagem nos supreende, pois, 

embora seja tema que desperte interesse e curiosidade nas pessoas de modo geral, 

sobre ela há uma bibliografia escassa. No Brasil temos aproximadamente 10 livros 

que abordam o tema em profundidade, pelo que verificamos.  

Observamos durante a pesquisa, do material bibliográfico encontrado, que a 

tatuagem é uma prática que levanta interesse geral e por isto há um significativo 

material disponível sobre ela no senso comum, amplamente abordado em revistas, 

algumas especializadas sobre o assunto. Por meio do recurso eletrônico, 

encontramos na Internet grande acervo, mas em sua maioria é de revistas sobre 

tatuagem, que trazem um pouco da história, em breves artigos ou reportagens, mas 

me parecem focar na impressão das imagens, desenhos e fotos de tatuagens, que 

tem servido como vitrine, atraindo pessoas para que escolham e consumam. Este fato 

demonstra o interesse pela divulgação da prática da tatuagem como modelo a ser 

seguido e produto a ser consumido, mas com pouca ou sem qualquer reflexão sobre o 

uso em si. Não é raro encontrar em relatos informais pessoas tatuadas que 

escolheram tatuar ou escolheram seus símbolos através de revistas disponíveis no 

mercado.    

A tatuagem também é um tema presente na literatura de forma em geral. 

Muitos dos livros encontrados com referência da palavra no título são usados de 

modo metafórico, como um que comprei, desavisada, sem investigar sobre o que se 

tratava, cujo nome era “Cicatrizes e Tatuagens”7. Pelos resumos e resenhas, 

verificamos o uso simbólico da tatuagem como metáfora para denotar uma marca de 

algo ou alguém na vida das pessoas, das histórias vividas ou inventadas, contadas 

por alguém. A palavra tatuagem é usada em romances, poemas e poesias.  

                                                           
7 ALFACE, Felipe. Cicatrizes e tatuagens. São Paulo: GLS, 2007. Catalogado como romance 

brasileiro, é uma narrativa sobre a experiência homossexual.  

http://www.anoticiagospel.com.br/2011/09/pastor-evanglico-170-tatuagens-lana-livro-na-expocrist/
http://www.anoticiagospel.com.br/2011/09/pastor-evanglico-170-tatuagens-lana-livro-na-expocrist/
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Uma famosa novela estrangeira, “Na Colônia Penal”, é referenciada por 

muitos autores, como Le Breton, Marques e Pires. Escrita por Kafka em 1914, narra 

uma conversa entre oficial e explorador, onde o primeiro apresenta um aparelho 

composto por três peças chamadas de cama, desenhador e rastelo, destinado à 

execução de condenados, sendo utilizado como ferramenta de tortura que leva até a 

pena de morte. Usando de inscrição no corpo, cada vez mais profunda e dolorosa, 

mostra a crueldade e desumanidade desse tipo de execução mecânica, embora não 

seja assim visto pelo oficial:  

 
“- Nossa execução não soa severa. O mandamento que o condenado 
infringiu é escrito em seu corpo com o rastelo. No corpo deste 
conenado, por exemplo – o oficial apontou para o homem -, será 
gravado: “Honra o teu superior!” (KAFKA, 1998 p.36).  
 

 
 Kafka é famoso por abordar em suas novelas e contos temas do universo 

jurídico, como “O processo” e “O Veredicto”.  

A tatuagem está presente em músicas dos mais variados gêneros, sejam na 

música popular brasileira, no sertanejo e até no forró. Falam das marcas de amor e 

desamor. Também está presente em filmes, alguns deles como Amnésia, O Silêncio 

dos Inocentes, Dragão Vermelho e Stigmata, explorados por Pires (2009) num livro 

que aborda as modificações corporais chamadas de body modification, um conceito 

que designa as “modificações corporais executadas das mais diversas formas, 

desde o uso de produtos químicos até a execução de intervenções cirúrgicas. Inclui  

as técnicas de piercing, tatuagem, implante estético e escarificação, utilizadas pelos 

modern primitives (p. 33)8.  

Encontramos trabalhos que falam sobre a questão de gênero, como um artigo 

de Sabino e Luz (2006) que discorre sobre as tatuagens realizadas por fisiculturistas 

e frequentadores de academias de musculação, chamados de “bodybuilders” e 

“marombeiros”. 

As tatuagens nas academias de musculação dividem-se em 
femininas, masculinas e unissex. Mulheres tendem a tatuar 
determinadas figuras, como rosas e flores em geral, estrelas, 
borboletas, lua, sol, personagens femininas de histórias em 
quadrinhos, beija-flores, gatos e fadas. Ideogramas, desenhos tribais, 

                                                           
8 Ainda segundo PIRES (2009), o termo modern primitives foi criado em 1967 por Fakir Musafar, dono 
de revista e diretor de escola de cursos de transformações corporais, “é utilizado para identificar os 
indivíduos que, neste século, rompem os limites da pele e alteram suas silhuetas com a aquisição de 
adornos corporais aplicados, entre outras, através das quatro técnicas especificadas” (p. 33). 
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palavras e frases em letra gótica, símbolos da computação, códigos 
de barra, corações, duendes, deuses ou deusas mitológicos são 
símbolos inscritos tanto na pele de homens quanto de mulheres. 
Águias, cruzes, panteras, tigres, dragões, demônios, caveiras, 
armas, arame farpado, sereias, mulheres nuas, tubarões, esqueletos 
com foice e capuz e, principalmente, cães da raça pitbull, são 
tatuagens masculinas. Os locais do corpo também definem o gênero: 
mulheres costumam tatuar a nuca, a região lombar (principalmente 
as chamadas tribais), os seios, as nádegas e virilhas, às vezes 
omoplatas, pés e calcanhares. Já entre os homens os desenhos 
situam-se principalmente nos bíceps (em geral na parte exterior, mas 
também há desenhos na parte inferior), costas, deltoide, antebraço e 
mais raramente abdômen, panturrilhas e peito (p.255). 

 
 

Sabino e Luz (2006) buscam evidenciar os aspectos de motivação percebidos 

na identificação, citando um depoimento:  

 
Ah, fiz a borboleta na nuca ano passado... A galera toda lá no curso 
tinha, aqui na academia as garotas todas têm tatoo e piercing, cê 
sabe, né? É moda, sei lá [...] aí , eu mandei essa aí na nuca, depois 
botei o piercing no umbigo [...] minha mãe reclamou muito, não me 
deu dinheiro pra fazer, aí eu comecei a vender uns colares e 
pulseiras que eu mesma fazia, e juntei dinheiro e fiz. / Tatiana, 18 
anos, estudante (p.256). 

 

Percebe-se aí o processo decorrente da tatuagem, que revela o sentimento 

de pertencimento. Os autores acima citam Durkheim e Levi-Strauss9 para dizer que 

a tatuagem tem uma função social e, segundo eles, para o grupo estudado 

significam uma iniciação, o pertencimento, a identificação e a aceitação em 

determinado grupo.  

Le Breton se revela um autor especialista na temática. Um de seus livros 

pode ser encontrado no Brasil, mas outros ainda não foram editados por aqui. Um 

outro título seu foi enviado por um amigo de Portugal. Em outros países o tema 

também é recorrente. Ainda durante a pesquisa de material bibliográfico 

encontramos  um livro de bolso interessante sobre tatuagem, que é parte da 

Coleção Repórter Especial, e aborda “informações essenciais sobre os mais 

variados aspectos do mundo em que vivemos”. Percorre a história da tatuagem no 

mundo e também conta casos brasileiros.  

                                                           
9 “As tatuagens conferem ao indivíduo sua dignidade de ser humano; operam a passagem da 
natureza à cultura, do animal “estúpido” ao homem civilizado. Em seguida, diferentes quanto ao estilo 
e à composição [...] expressam, numa sociedade complexa, a hierarquia dos status. Possuem, assim, 
uma função sociológica” (LEVI-STRAUSS, 2000, p.183 In SABINO e LUZ, 2006). 
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Outro livro faz parte de uma coleção “Clínica Psicanalítica”. Embora pequeno, 

aborda a temática de modo aprofundado, com análises decorrentes da abordagem 

específica, direcionado a um público mais restrito, que se interessa pela Psicanálise 

e que muito contribui neste estudo.  

Galega (2010) é um empresário que aborda a questão da discriminação 

contra as tatuagens não só por parte das pessoas, mas também de empresas e 

instituições, citando até casos de concursos na área de Segurança Pública que 

excluíam candidatos que possuíssem tatuagem. Um tempo que parece superado, 

tendo em vista a CF de 1988 que proíbe qualquer forma de discriminação.  

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.     

(Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:      
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

 

 Nos bancos de monografias, dissertações e teses das universidades, 

encontramos uma abordagem um pouco mais frequente. Encontramos trabalhos 

realizados pelas Ciências Sociais (Antropologia) e ainda alguns em Letras e 

Comunicação. Lamentável que não estejam facilmente disponíveis para serem lidos. 

Há ainda um estudo sobre a importância da tatuagem na identificação humana, nas 

perícias realizadas em cadáveres e uma sobre os riscos de contaminação através 

da tatuagem. 

Scheiner (2006) aborda em sua dissertação a tatuagem como forma de 

consumo, relacionado à comunicação de massa, sujeito aos interesses sociais. 

Marcelino (2007) escreve motivado pelas mudanças culturais que refletem no uso da 

tatuagem e recorre à análise do discurso, uma possibilidade da Linguística, para 

estudar as mais variadas motivações implicadas na construção da tatuagem na 

atualidade. Lise (2007) escreve uma dissertação em Ciências Criminais, e próxima à  

essa dissertação, enfoca o tema estigma. Entretanto, suas entrevistas de campo 

foram realizadas fora de ambientes fechados como as prisões e manicômios, e 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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conclui ainda haver um fator discriminalizador na tatuagem, embora não tenhamos 

conseguido ler seu trabalho na íntegra, pois apenas algumas páginas expostas no 

site Domínio Público.  

Para nosso deleite, encontramos ainda uma dissertação de Sociologia sobre 

a tatuagem na prisão, realizada numa unidade penal em João Pessoa – PA (Instituto 

Penal Desembargador Silvio Porto) de Sousa (2010). Os relatos trouxeram reflexões 

sobre uma realidade similar e, embora eu constantemente faça leituras e 

descobertas sobre e dentro do ambiente prisional, onde percebemos um olhar 

aguçado de pesquisadora sobre esse cenário. Ela descreve a prisão como 

instituição e seu funcionamento, mas a tatuagem parece ter ficado de coadjuvante.  

Conta em seu relato as dificuldades que encontrou em campo, principalmente por 

parte do diretor daquela unidade penal, transmitindo a sensação de não ser bem-

vinda, descrevendo boicotes ao acesso aos entrevistados, dificultando o contato, 

deixando-a esperar sem resposta, culminando num desgaste emocional. O objetivo 

de seu trabalho é analisar a prática da tatuagem carcerária, apresentando a 

tatuagem como signos de representação do poder, demarcação de território, 

subjetividade do indivíduo e construção da identidade social e individual no 

intramuros. Para ela, o uso da tatuagem é delineado cultural e socialmente. 

 Sousa adota uma metodologia fenomenológica. Realizou 12 entrevistas livres 

e direcionadas, com uso de gravador, totalizando 35 horas de entrevistas. O trabalho 

tem um valor especial, reconhecendo ser um dos poucos existentes, senão o único 

que encontramos trazendo o registro de fotos e relatos da prisão especificamente, 

além da monografia de Paredes (2003).  

Também constam na dissertação de Sousa fotos retiradas do livro “Código de 

Cela”, escrito por um funcionário do sistema penitenciário de São Paulo, onde 

dedicou 30 anos de sua vida. Rodrigues (2001) apresenta neste livro as técnicas de 

comunicação utilizadas na prisão, bem como outras linguagens e histórias deste 

cenário específico, compondo inclusive um glossário. Um de seus capítulos é 

dedicado às tatuagens, embora breve. 

Nas inúmeras buscas realizadas, também encontramos referência a esses 

livros abaixo, que trazem registros das tatuagens encontradas em presos na Rússia, 

escrito por um carcereiro que foi juntando o acervo durante décadas e registrando 

suas histórias. 
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 Figura 7: Capas de livros sobre tatuagens da prisão.  
 Disponível em <http://uncrate.com/stuff/russian-criminal-tattoo-encyclopaedia/>. 

                                                     

 Nos trabalhos de dissertação, a de Osório (2006) verifica que houve 

mudanças no público da tatuagem. Antes, predominantemente masculino e jovem, 

para o predomínio do feminino e jovem, mas incorporando também mulheres 

adultas, o que é visto pela autora como uma busca de autonomia pessoal a partir 

das marcas corporais como a tatuagem. A pesquisadora aborda a questão do 

gênero e tem como campo de pesquisa estúdios do Rio de Janeiro e ilustra a 

produção com fotos de “tatuagens contemporâneas”, relacionando os usos de 

tatuagem à questão do embelezamento, proteção mística, mudança de status e 

expressão de sentimentos.  

Sobre a questão de gênero, interessante verificar que as mulheres 

demoraram mais tempo também para ganhar autonomia amplamente no quesito 

tatuagem. No Brasil, timidamente começaram tatuando símbolos considerados 

“femininos” como flores e borboletas, e já se percebe maior “ousadia” em formas e 

tamanhos, visto que eram vistas como frágeis. Dos relatos da tatuagem em 

mulheres, há a presença recorrente de La Belle Irene, que se tornou atração 

circense no final do século XIX, mencionada também por Osório (2006):   

http://uncrate.com/stuff/russian-criminal-tattoo-encyclopaedia/
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Figura  8                                                                Figura 9 

 8 - Foto de La Belle Irene. Disponível em 

http://indiainkelephant.wordpress.com/2011/05/14/friday-ephemera-lydia-the-tattooed-lady/ 

Acesso em: 16/03/12 às 23h57.   

 9 - Foto  que mostra La Belle Irene como atração. Disponível em 
http://skinillustrations.wordpress.com/pioneers-of-female-body-art/ 
Acesso em: 17/03/12 às 00:01. 

 

 

3.1 A tatuagem na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu. 

 

 

 Realizada a busca por material bibliográfico, a pesquisa de campo se iniciou 

em 30 de abril de 2011, com a consulta oficial aos dados internos na PEF. 

Buscamos os dados no SPR, um programa interno do sistema penitenciário onde 

constam algumas informações como idade, escolaridade, profissão e crime pelo qual 

foi condenado. Neste programa são inseridos pelos funcionários das unidades 

penais autorizados, além dos dados de identificação da pessoa presa, fotos de seu 

perfil, cicatrizes e tatuagens, o que possibilita uma ampliação da sua identificação 

para eventuais consultas e necessidade de reconhecimento. 

http://indiainkelephant.files.wordpress.com/2011/05/t3991.jpg
http://indiainkelephant.wordpress.com/2011/05/14/friday-ephemera-lydia-the-tattooed-lady/
http://skinillustrations.wordpress.com/pioneers-of-female-body-art/
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Nestas consultas, estranhei que nem todas as pessoas presas tinham suas 

fotos anexadas, e em dúvida dos dados disponíveis, foi solicitado à direção e chefia 

de Segurança autorização para percorrer as galerias internas da PEF, consultando 

rapidamente cada preso, pela portinhola de suas celas, quando perguntávamos se 

ele tinha tatuagem e quantas cada um tinha. Com autorização, realizamos então o 

levantamento do número de presos tatuados que imaginamos mais fidedigno para 

constatação da realidade. Era lhes explicado rapidamente do que se tratava, 

agachadas e olhando-os através da portinhola (um tipo de abertura pequena, como 

uma janela, numa porta, onde há circulação de ar e comunicação), e eles 

rapidamente respondiam. O auxílio do agente penitenciário neste momento é muito 

importante, proporcionando alguma segurança decorrente da sua presença e 

facilitando o acesso. Vale ainda mencionar que a existência de um vínculo de 

trabalho significativo nesta unidade, não só com os agentes, mas com os presos, 

estabelecido por uma relação profissional de respeito (ao longo desses 10 anos de 

trabalho), nos possibilitou transitar por este espaço com certa tranquilidade. 

Embora seja bastante comum a resistência dos funcionários em unidades 

penais quanto à circulação de pessoas, e esta restrição seja compreensível em 

função da área de segurança interna, também muitas vezes essas restrições se 

dirigem aos profissionais que compõem a equipe e, dependendo da unidade e de 

sua gestão, ou da visão de seus gestores, os profissionais não têm autonomia para 

circular nas galerias, sempre justificado pelo risco de eventos críticos como rebeliões 

com tomada de reféns. Estas restrições podem ser agravadas em se tratando de 

funcionárias do sexo feminino, num ambiente de domínio do sexo masculino, que 

predominam na área da segurança.  

Contando com o apoio dos agentes penitenciários, e auxiliada pela estagiária 

de Psicologia Jéssica Medina, realizamos também as entrevistas, sendo que 

algumas contaram ainda com o auxílio de outra psicóloga e amiga, Monica Cielo 

Vedoim, que também trabalha nesta unidade penal. Algumas entrevistas foram 

realizadas em parlatório (aquele tipo de sistema de comunicação estabelecida por 

um telefone, entre duas pessoas sentadas e separadas por um vidro/policarbonato, 

comum em filmes americanos), mas inadequado para prática da Psicologia. Não 

combinam com o processo idealizado de reintegração, pois o outro é visto como um 

ser selvagem, incapaz de comportar-se nas relações interpessoais, e na prisão 

deveriam ser incentivados e acreditados, serem capazes de convivência para 
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posterior saída. Ironia do sistema, que controla, prende, e depois os solta, quando a 

Justiça lhes concede as progressões de regime ou quando cumprem toda sua pena. 

Nas áreas destinadas à segurança, parece que muitos desenvolvem paranoias e 

sentimentos de persecutoriedade. Sempre tentando aprimorar e sustentar um 

espaço de segurança e proteção justificado, pensando na vida de todos, mas que 

muitas vezes impede que as atividades necessárias relacionadas ao Tratamento 

Penal aconteçam, como atendimentos especializados individuais ou em grupos, 

frequência em sala de aulas, cursos e trabalhos. Velhos dilemas da prisão. Tratar e 

punir ao mesmo tempo, um desafio imenso!  

Algumas entrevistas foram realizadas em outro espaço, numa mesa na sala 

de visita, e outras foram permitidas na chamada sala de identificação, mais próxima 

das galerias onde se alojam os presos.  Nos últimos tempos, raros são os momentos 

e funcionários que permitem que o preso seja atendido ou entrevistado sem o uso 

de algemas, um outro tema de discussão constante no sistema, visto que as 

algemas devem ser usadas em casos de necessidade justificada, com lei no Brasil 

que proíbe seus excessos. Alguns dos presos que atendemos tiveram que assinar o 

termo de consentimento e participação na pesquisa com as mãos algemadas nas 

costas, num perfeito malabarismo. Em alguns momentos ousamos solicitar a 

retirada, noutros questionamos e em outros melhor se calar devido à forte pressão e 

poder exercido pela Segurança nesses espaços prisionais. Os questionamentos são 

vistos com maus olhos, polêmicas que incomodam, e seu interlocutor pode sofrer 

retaliações, mesmo por parte de colegas que nos alertam estar colocando em risco 

toda unidade penal. Em alguns momentos, pelo desgaste e falta de energia, recuar e 

observar pode ser mais ponderado, mas continuamos a fazer constantes reflexões, 

(às vezes escrevendo num blog).  Bastidores do cárcere. Não podemos culpá-los. O 

sistema prisional é muito cruel, suga-os, exigindo coisas de seus funcionários que 

podem ser extremamente difíceis de administrar. Mas não podemos deixar de 

mencionar que já vivemos momentos de muita satisfação e tranquilidade 

desenvolvendo o trabalho como psicóloga. Existem recordações de momentos não 

tão antigos, de alguns grupos psicoterapêuticos que aconteciam por vezes com 

presos sentados em círculo na grama, com trocas valiosas em outras 

administrações. 10  

                                                           
10 O trabalho de grupo realizado pela Psicologia na PEF foi descrito pelo CREPOP (Centro de 
Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas), criado pelo Conselho Federal de Psicologia, 
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Das 496 vagas disponíveis na PEF, o número de lotação diária é variável, 

visto que presos entram e saem constantemente. Mas não ocorreram nesta unidade 

penal, até o momento, eventos críticos de superlotação, tão comuns nos noticiários 

brasileiros. Na data consulta oficial aos dados internos da PEF, constavam 476 

presos lotados.  

Desses 476 presos, 245 deles (a expressiva maioria) possuíam o Ensino 

Fundamental incompleto. A faixa etária predominante é entre 25 e 30 anos. As 

profissões predominantes são de ajudante de serviços gerais e auxiliar de pedreiro, 

mas 50 presos confessam não ter qualquer profissão.   

Dos 476 presos que cumpriam pena naquela unidade penal na data indicada, 

verificamos que 304 deles possuíam ao menos uma tatuagem e 172 não tinham 

qualquer tatuagem. Esse dado nos possibilita pensar na incidência de tatuagens nas 

pessoas consideradas “criminosas”. Os dados indicam que 64% dos presos desta 

unidade penal possuem tatuagem e, consequentemente, 36% não. Índice que 

surpreendeu-nos, pois considerava a hipótese de que o número de presos tatuados 

fosse ainda maior. Entre os presos que possuem tatuagem, um número expressivo 

tem mais de uma e chegamos a encontrar um preso com 25 tatuagens pelo corpo.  

O levantamento foi feito nas três galerias que fazem parte da estrutura da 

unidade penal em questão. Pela proposta de individualização da pena, sugerida pela 

legislação brasileira, os presos podem ser separados, seja para protegê-los, seja 

para facilitar e oferecer-lhes o tratamento penal possível.  Nesta unidade, as galerias 

são nomeadas de A, B e C. Na galeria A costumam ser alojados presos 

considerados “seguros”, que necessitam de uma segurança diferenciada, pois 

muitos são ameaçados em função de algum conflito advindo da criminalidade. 

Nestes se encaixam os presos que cometeram o crime de estupro (artigo 213) e 

que, como mencionado, são “mal vistos” pelos demais. O espaço físico e subjetivo 

chamado de “seguro” também é citado por SOUSA (2010), onde ficam aqueles que 

possuem inimizades, intrigas e ameaças, e assim precisam de maior proteção, pois 

correm riscos de morte. Curiosamente, nesta galeria do “seguro” a incidência de 

presos tatuados foi menor do que as demais galerias, o que implica dizer que o uso 

da tatuagem nesta população é menor. Tanto podemos inferir porque escolhem não 

                                                                                                                                                                                     
como “Práticas inovadoras no Sistema Prisional”, disponível em http://crepop.pol.org.br/novo/wp-
content/uploads/2011/02/CHAVES-Karine-Belmont.-Trabalho-do-Psicologo-Sistema-Prisional.pdf, 
consultado em 2011 e 2012.  

http://crepop.pol.org.br/novo/wp-content/uploads/2011/02/CHAVES-Karine-Belmont.-Trabalho-do-Psicologo-Sistema-Prisional.pdf
http://crepop.pol.org.br/novo/wp-content/uploads/2011/02/CHAVES-Karine-Belmont.-Trabalho-do-Psicologo-Sistema-Prisional.pdf
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fazer, como também porque não têm sofrido pelas marcas corporais, físicas, diretas, 

como no caso que abordei na introdução. Sofrem outros estigmas decorrentes do 

crime cometido, visualizado pela própria separação da convivência com os demais. 

São coagidos e ameaçados constantemente, mas têm conseguido certa proteção 

das marcas físicas. Seus corpos estão mais protegidos, mas a alma continua sendo 

marcada.  

As entrevistas foram iniciadas de modo informal, tendo em vista a burocracia 

no processo de ética em pesquisas que envolvem seres humanos. Pela necessidade 

de submeter o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética, fomos orientados pela 

coordenação do curso a realizar o procedimento no programa Plataforma Brasil, do 

Ministério da Saúde, logo no início do curso de Mestrado. Desgastante e moroso. 

Posteriormente, retomamos as entrevistas.  

Foram entrevistados 30 presos. Podemos imaginar que seria necessário mais 

para ser significativo, contaminados por uma visão quantitativa que se baseiam em 

números pra ter reconhecimento. Fomos convencidos pela riqueza dos 

depoimentos. Como muitos deles já haviam sido atendidos pela psicóloga, foram 

esclarecidos da proposta, colocando que ali não estava a figura da psicóloga, mas 

uma pesquisadora, e que a participação não resultaria em qualquer comunicação 

judicial. Foram informados ainda sobre a condição de participação voluntária e a 

garantia de confidencialidade do nome. Deveríamos falar sobre a proteção da 

identidade, mas aqui, melhor restringir os dados pessoais, ou ao nome, tendo em 

vista que, dependendo da singularidade da tatuagem dos presos, estas também os 

podem identificar. Pensando constantemente no compromisso ético do pesquisador 

e da pesquisa, reasseguramos nas entrevistas do intuito de não expô-los de modo 

que pudessem ser prejudicados, e então informamos ainda que para usar fotos de 

tatuagens que fossem muito particulares, só o faríamos com autorização, desde que 

isto não fosse causar constrangimento ou dano.  

Percebemos alguma resistência para participação na pesquisa, por medo de 

uma suposta exposição de aspectos da identidade dos presos, mesmo esclarecidos 

quanto ao anonimato do termo ético para realização da pesquisa. Alguns aceitaram 

falar sobre o tema, porém não autorizaram a reprodução da imagem da tatuagem para 

publicação na pesquisa, com algum receio de identificação externa, o que nos leva a 

pensar que muitos dos símbolos tatuados podem ser alvos de reprovação social.  
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Verificamos que, quando perguntados sobre o significado do desenho 

escolhido na tatuagem, muitos dizem desconhecer o que significa, principalmente se 

estes estão ligados à prática criminal. Conseguem falar com tranquilidade sobre 

outros mais comuns na sociedade em geral, como os tribais e nomes de familiares. 

Muitos forneciam respostas vagas e fugiam da resposta direta, também 

evidenciando algum receio. No entanto, por sorte, muitos deles falaram com 

satisfação, sugerindo alegria por participar e contribuir. Alguns agentes nos 

contaram depois que eles perguntavam como estava o andamento da pesquisa, se 

seriam chamados novamente para participar. Acabaram por ficar curiosos e 

interessados na pesquisa. 

Indagar sobre os significados das tatuagens tem uma limitação comum, 

apontada por Marques e Sousa.  

Um pensamento de Marques a respeito dos significados para o seu portador e 

da sua autonomia em revelar, nos possibilita refletir:  

 
O que significa um morador de Goiânia ter o personagem Zé 
Carioca? Amor aos quadrinhos Disney e ao Rio de Janeiro? Nada 
impede, contudo, que a intenção do portador tenha sido outra 
qualquer que não é da conta de ninguém. Existe a figura do tatuado 
que não gosta de falar sobre sua tatuagem, como existe a figura que 
ignora o que a imagem quer dizer. Um escorpião, por exemplo, pode 
ser a tatuagem de um suicida em potencial, de quem se considera 
venenoso, de quem é desse signo. Mas o dono da tatuagem, ao ser 
perguntado sobre o porquê do escorpião, pode simplesmente dizer 
que acha o bicho bonito (MARQUES, 1997 p. 207). 
  
 

Sousa (2010) também aponta o desconhecimento do significado das 

tatuagens no meio criminal pelos presos entrevistados por ela, embora afirme 

existirem símbolos clássicos neste meio específico, mas ela indica que os presos 

desconhecem seu uso como um código interno. Podemos dizer que alguns deles 

apenas não desejam que estes sejam de fato conhecidos. Muitos sabem seu 

significado e apenas preferem não dizer. Perguntamos a muitos presos se eles 

sabiam o que significava e eles diziam não saber. Isso nos causou estranheza.  

Ao longo da pesquisa, quando A. foi questionado sobre uma possível relação 

de suas tatuagens com o crime, ele não quis revelar, dando respostas vagas. Depois 

de insistir, acabou dizendo que sabia que o palhaço era ligado a assalto, mas com 

chapéu; sem o chapéu sabe que é outra coisa, mas não sabe o que é. “O meu é 

diferente, não tem chapéu”. Quando perguntado se ele sofria preconceito, disse que 
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sim, sentiu quando apanhou de um guarda em uma delegacia, mas acha que “hoje a 

mente está diferente, tem menos preconceito”.  

Nos bastidores, eles falam. Em situação de inquérito, interrogatório, 

entrevista, a maioria não. Resolvemos utilizar outra estratégia de entrevista, onde 

era apresentado o significado, afirmando-o, e posteriormente os questionava. E a 

resposta se modifica. Citemos exemplos:  

De início: 

Diálogos entre entrevistadora (E) e preso (P):  

E - Você tem alguma tatuagem?  

P - Sim. Tenho uma.  

E - O que tem desenhado?  

P - Um palhaço na barriga.  

E - E o que significa o palhaço?  

P - Não sei não senhora.  

Outra estratégia:  

E - Você sabe que o palhaço é símbolo utilizado no meio criminal?  

P - Na época que eu fiz, eu não sabia. Fiquei sabendo depois.  

Ou ainda:  

            E - Você tem um palhaço tatuado. No universo criminal, o palhaço é símbolo 

de assaltante. E você também assaltava. Você sabia de seu significado?  

 P - É, sabia, mas não fiz por isso.  

Ou:  

 E – Você sabe que muitos utilizam o palhaço como símbolo do assaltante?  

 P – risos apenas (o que também vem a ser uma linguagem, uma resposta 

interpretada).  

 E – E você está preso por ter cometido qual crime? 

 P – Assalto.  

 E - Só por coincidência (....).  

 

Um número significativo de presos revela que fizeram suas tatuagens em 

situação prisional, mas principalmente em cadeias públicas e delegacias, locais 

provisórios, onde normalmente são conduzidos logo quando presos e aguardam 

julgamento ou transferência para locais onde deverão cumprir suas penas, onde o 

controle da entrada de materiais é menos rigoroso, digamos assim.  
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Alguns deles revelam que fizeram “na rua”, o que significa que fizeram em 

situação de liberdade, e muitos desses fizeram de modo caseiro, não sendo 

confeccionada por profissionais que normalmente possuem estúdios de tatuagem, 

locais mais adequados e visitados pela Vigilância Sanitária, o que apontam ser 

critério que diferencia das tatuagens de outras pessoas.  

Um dos presos entrevistados chegou a desenhar para melhor compreensão 

uma máquina dessas chamadas por eles de caseira. Tentamos localizar uma para 

amostra em visita à Cadeia Pública Laudemir Neves (que atualmente tem outra 

denominação), uma unidade gerida até meados de 2012 pela Secretaria de Estado de 

Segurança Pública, e passou a ser administrada pela Secretaria da Justiça, Cidadania 

e Direitos Humanos do Paraná, mas não obtivemos êxito. Recorremos então aos sites 

de busca pela Internet.  

 

 
Figura 10: Desenho de uma máquina de tatuar cadeira feita por um preso durante 
entrevista, com descrições anotadas por mim. 

 

Tubos de caneta, lapiseira, colher, agulha de costura e tintas xadrez e 

nanquim estão entre os materiais utilizados. Feitas por vezes com pilhas simples, 

agora se observam máquinas confeccionadas com o uso de bateria de celular que é 
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utilizada para o funcionamento do motor, bem como encontram uso para motores de 

carrinhos de controle remoto, dos antigos toca-fitas cassete aposentados, máquinas 

de barbear, entre outros.  

Para nossa surpresa, no blog de Taiom Almeida, encontramos informações 

sobre um Workshop de Tatuagem de Cadeia IV, organizado numa Semana 

Acadêmica de Design da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), em 

Curitiba, ocorrido em meados de 2012.  A proposta incluía uma “apresentação 

teórico-prática sobre histórias, significados e técnicas desenvolvidas nas tatuagens 

carcerárias”. Neste blog constam fotos do evento e rascunhos de modelos de 

máquinas caseiras desenvolvidas na cadeia.  
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Figura 11: Imagens ensinando a confecção de uma máquina de tatuar caseira da 
prisão. Disponível em:  <http://taiom.blogspot.com.br/2011/01/o-workshop-sobre-
tatuagem-de-cadeia-que.html>. Acesso em 22/10/12.  

 
 

http://taiom.blogspot.com.br/2011/01/o-workshop-sobre-tatuagem-de-cadeia-que.html
http://taiom.blogspot.com.br/2011/01/o-workshop-sobre-tatuagem-de-cadeia-que.html
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Os esquemas retratados nas imagens reproduzidas do blog mostram a 

criatividade e habilidade e desenvolvidas por presos.  

A máquina profissional de tatuar elétrica surge com Samuel F. O`Reilly em 

1880, inspirado na invenção de Thomas Edison da impressora autográfica.11 Por 

curiosidade, pesquisamos em sites de lojas especializadas sobre as máquinas 

profissionais de tatuar, entre nacionais e importadas, com preços que variam entre 

R$ 100,00 e R$ 700,00:  

 

 

Figura 12: Fotos de máquinas elétricas vendidas no Brasil. Disponíveis em: 
http://www.lojadatatuagem.com.br. Acessado em 05/11/12.  

 
No Brasil, a tatuagem profissional teve início através do porto de Santos pela 

figura de um dinamarquês que ficou conhecido como Lucky, o Mr Tatoo, que 

conquistou grande popularidade na década de 60. 

                                                           
11 Informação obtida por meio eletrônico. Disponível em: http://alejandrotattoo.com.br/maquina.html. 

Acessado em 15/11/12.  

http://www.lojadatatuagem.com.br/
http://alejandrotattoo.com.br/maquina.html%20.%20Acessado%20em%2015/11/12
http://alejandrotattoo.com.br/maquina.html%20.%20Acessado%20em%2015/11/12
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O modo de produção da tatuagem é um fator apresentado pelos presos como 

um diferencial importante. A produção da tatuagem chamada de caseira ou artesanal 

é diferente da realizada com materiais aprimorados, chamada de profissional.   

A maioria dos presos entrevistados diz que se arrepende, o que nos leva a 

pensar não só nas escolhas pessoais e nas formas de produção da tatuagem, mas 

também na própria condição de realização da pesquisa. Quando estão vivendo em 

liberdade, assumem suas escolhas com mais segurança, e na situação prisional, 

muitas das suas respostas e posicionamentos estão sob vigilância, sob o olhar da 

Justiça, e tendem a apresentar respostas desejáveis para a sociedade, dizendo por 

exemplo que estão arrependidos e que desejam se reintegrar e não reincidir. 

Entretanto, muitos deles retornam a vida de práticas criminais. Como muitos 

possuem símbolos que remetem ao envolvimento criminal, na prisão dizem estar 

arrependidos, principalmente pelo símbolo tatuado. Muitos dizem que fariam outras, 

mas não como as que possuem, não as que supostamente remetem ao 

envolvimento criminal. 

Diante da garantia de anonimato, adotamos o uso das letras do alfabeto para 

discriminar os depoimentos, apenas na ordem para dar sequência ao texto. Letras 

que não tem ligação com o nome da pessoa entrevistada.  

As fotos de tatuagens utilizadas junto aos relatos são dos presos que cumprem 

pena na PEF e coletadas do SPR. Apenas foram utilizadas fotos que mostram 

símbolos, sem perfil, recortados dos locais tatuados, facilmente encontrados e usados 

por outros presos. Mesmo obtendo acesso autorizado pelo DEPEN dos dados 

internos da instituição, foi solicitado a autorização dos presos para publicação nesta 

pesquisa. 

Vale reforçar que o acesso pode ter sido mais tranquilo por ter uma 

pesquisadora familiaridade com o campo de pesquisa e com seus atores. Mesmo 

tendo um bom vínculo de modo geral com os que ali cumprem pena, alguns presos 

que abordamos para entrevista se negaram a falar, mesmo tendo lhe sido explicado 

sobre os objetivos e sistematização da pesquisa. Mantivemos o respeito por suas 

escolhas.  

  

                          Sou obrigado? Então prefiro não falar. 
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Não falam talvez por medo mesmo de exposição e julgamento, uma das 

particularidades das instituições jurídicas.  

 

Eu tenho umas 10. A primeira eu fiz aos 13 anos. Tenho um palhaço, 

um sol, uma índia, um duende, um tribal, uma cruz, naipes de 

baralho, uma morte com foice, um dragão. Eu não sei o que significa, 

fiz por fazer. Meu pai já tinha. Ele tinha um escorpião, era o signo 

dele. Fiz na rua, eu tinha um amigo tatuador, que fazia com máquina 

casera, feita com tubo de caneta. (B. 28 anos, Ensino Fundamental 

incompleto, servente de pedreiro, condenado por assalto e tráfico de 

drogas, reincidente) 

 

B. diz que não sabe se estão ligadas ao crime, dando respostas vagas sobre o 

significado dos desenhos. Entretanto, quando perguntado da ligação do duende com 

tráfico de drogas, riu e concordou com a cabeça, dizendo ainda também ser usuário de 

maconha.  Disse ainda que se arrepende, “não faria hoje, nenhuma, não quero mais”.  

Essa e outras formas de receio dos presos podem ser estratégias de 

proteção, como falar menos ou não falar para não serem mais julgadas, 

condenadas, retalhadas, etc. Até os atendimentos psicológicos são diferenciados, 

visto que na prisão, diferente de casos em liberdade onde as pessoas recorrem ao 

psicólogo porque observam sua necessidade ou desejam alguma mudança, os 

presos são atendidos quase que por imposição do Estado. Além das prisões não 

possuírem um “setting terapêutico”12 adequado, a ética é violada com permissão e 

amparo das instituições jurídicas. O sujeito não está aí diretamente por sua escolha, 

e temem que qualquer informação nova possa lhe prejudicar, visto que o aparato 

judiciário se utiliza de outros profissionais para compor seu cenário, o que é 

enfaticamente apresentado por Foucault em algumas de suas obras. 

 Em “Os Anormais” esses profissionais, como o psiquiatra, são apresentados 

como bodes expiatórios, chamados por Foucault de “ubuesco”13, visto que muitos 

profissionais inclusos no cenário jurídico-humanitário, destinados ao tratamento 

                                                           
12 “setting terapêutico” compreende um ambiente não só físico adequado, mas também um “lugar” em 
que o paciente em psicoterapia é assegurado, através de um contrato firmando entre as partes, de 
que ali será estabelecido, através da empatia e confiança, um espaço onde poderá falar sobre si, sem 
receios e dentro de padrões éticos que incluem o sigilo e a confidencialidade.  
13 Foucault (2001) classifica o poder como grotesco ou “ubuesco”, e diz: “O terror ubuesco, a 
soberania grotesca ou, em termos mais austeros, a maximização dos efeitos do poder a partir da 
desqualificação de quem os produz: isso, creio eu, não é acidente na história do poder, não é uma 
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penal, também acabam requisitados para realização de relatórios e perícias acerca 

das pessoas presas, sendo estes juntados aos autos processuais, onde por vezes 

são avaliados. Muitos presos, bem como seus advogados, entendem que podem ser 

penalizados mais uma vez. Esse livro é indispensável para pensar as constantes 

polêmicas acerca do exame criminológico. É nesse livro ainda que é abordada  a 

questão do monstro, do anormal e do louco. A psiquiatria lembra ele, surgiu num 

movimento de higiene pública. A classificação das doenças funcionava como 

proteção social. A prevenção, tratamento e cura funcionavam como precaução 

social, como higiene do corpo social.  

Neste meio são poucos os que querem “aparecer”, reação talvez do 

submundo, da marginalidade. Os presos de modo geral não querem seus rostos e 

corpos nos noticiários. Não encontramos muitas fotos de tatuagens de presos na 

Internet, e nos pareceu que as fotos de presos que circulam no meio eletrônico se 

repetem. Encontramos arquivos com fotos de “criminosos” comuns, repetidas, 

parecendo que fizeram uso da mesma foto, e ninguém por certo sabe de onde veio. 

Parece que reproduzem as mesmas fotos, como se elas fossem produto de domínio 

público, onde a maioria não cita a fonte direta, e ficamos sem saber de onde aquela 

foto foi tirada, ou retirada. Identificamos muitas dessas fotos como sendo retiradas 

do livro já citado “Código de Cela, de 2001, que se encontra esgotado na editora e 

conseguimos adquirir através de sebos. Inclusive alguns trabalhos, como os de 

Paredes (2003) e Sousa (2010), usam fotos desse livro. Talvez porque seja mesmo 

difícil conseguir autorização de alguém para exibir a sua em particular, como se de 

fato expusesse sua identidade. Que paradoxo: tatua-se para mostrar e, ao mesmo 

tempo, ou em outro tempo, é melhor esconder (...).  

Mesmo não sendo nosso  alvo de pesquisa, eventualmente quando estivemos 

na penitenciária para entrevistar presos, também “apareciam” alguns que não tinham 

tatuagens, sendo trazidos por equívoco pelos agentes penitenciários, e 

aproveitamos a oportunidade e perguntava: “Você tem tatuagem?” e eles 

respondiam:  

 

Não tenho, não gosto. (C., 22 anos, Ensino Fundamental incompleto, 
montador de aviário, condenado por tráfico de drogas, primário) 
 

                                                                                                                                                                                     
falha mecânica. Parece-me que é uma das engrenagens que são parte inerente dos mecanismos do 
poder.” (p.15)  
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Não tenho tatuagem. Nunca se interessei em marcar meu corpo. Mas 
acho que a sociedade, a mente das pessoas tá mais aberta (D.,  20 
anos, Ensino Médio incompleto, vendedor, condenado por tráfico de 
drogas, primário). 
 
Não tenho tatuagem, não gosto. Acho que o corpo não deve ser 
marcado, não é um livro. Eu prefiro pintar quadros. Nem quero fazer, 
e oriento meus filhos para não fazer (E., 40 anos, Ensino Médio 
incompleto, auxiliar administrativo, condenado por assalto, 
reincidente). 

 
Não tenho tatuagens. Acho uma coisa ruim. Nunca se envolvi com 
isso (F., 50 anos, analfabeto, agricultor, condenado por estupro, 
primário). 

 
Acho horrível, causa má impressão na pessoa. “Acho que tinha que 
ter uma lei pra proibir isso” (G., 32 anos, Ensino Fundamental 
incompleto, auxiliar de serviços gerais, condenado por assalto, 
primário). 

 

Não tenho tatuagem. Não gosto. Acho horrível. A pessoa fica 

marcada pro resto da vida, a polícia persegue, e ainda prejudica no 

emprego. Acho até que devia ter uma lei pra proibir isso. Muitas 

pessoas se ofereceram pra fazer em mim, sem cobrar e eu nunca 

aceitei (H. 43 anos, Ensino Fundamental incompleto, condenado por 

assalto, primário). 

Não tenho, nunca fiz. Nunca gostei desse negócio de pintar o corpo, 

não vai sair nunca. Muitos se arrependem depois e tem o 

preconceito, fica visado (I., 29 anos, Ensino Fundamental incompleto, 

gesseiro, condenado por assalto, reincidente). 

 

 O interessante desses tipos de relatos são os valores embutidos. Alguns 

desses presos foram criados na zona rural, onde a incidência de tatuagens é 

supostamente menor tendo em vista o distanciamento dos grandes centros e a 

massificação da cultura. Alguns deles também têm acima de 40 anos. Alguns dos 

presos que disseram não ter tatuagem também eram primários, sem envolvimento 

criminal significativo, classificados por Maranhão (1993) como criminosos 

ocasionais14, que eventualmente praticam um crime, mas tinham uma vida laborativa 

consolidada anteriormente, onde a reincidência é menor.  

                                                           
14 Odon Ramos Maranhão (1993) apresenta duas classificações para o criminoso: o habitual, aquele 
que adota a prática criminal como meio de vida, e o ocasional, aquele que eventualmente se envolveu 
numa situação criminosa, mas tem uma vida conduzida dentro dos preceitos éticos e morais.  
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As pessoas que cometem o crime de estupro também têm um modus 

operandi diferenciado. As motivações para o crime são diferentes. Outros crimes 

relacionados a bens materiais, como roubos e assaltos, e também o tráfico de 

drogas e armas, são motivados muitas vezes pela questão econômica. Os crimes 

sexuais têm outros motivadores, advindos da estrutura psíquica, dos impulsos 

sexuais em suma. Pela experiência de trabalho com essa população, e como 

hipótese que merece investigação para outros trabalhos, encontramos muitas 

pessoas que cometem o crime de estupro oriundas da zona rural, com baixa 

escolaridade, e estruturas psíquicas mais rígidas, com valores também 

diferenciados, mas com impulsos sexuais doentios.  

Na simples verificação se apresentavam ou não tatuagens, muitos dos que 

não tinham nos levam a pensar em estruturas psíquicas mais rígidas e antigas, de 

uma cultura ultrapassada.  

Nossos avós, por exemplo, se perguntados o que achavam das tatuagens,  

responderiam vendo essa prática com repugnância. Muitos dos presos mais velhos, 

com mais idade, não possuem tatuagens. Dos presos acima de 60 anos, idade que 

classifica a pessoa como idosa, existem 5, e destes nenhum possui tatuagem. Os 

mais velhos se tatuavam menos. O que provavelmente confirme um fato já 

conhecido: a tatuagem se propagou na modernidade. Assim como os usos se 

modificaram. Antes, ligadas a alguns rituais religiosos, por exemplo, hoje mais 

ligadas ao uso do corpo como mercadoria, relacionado à estética, como mostrou Le 

Breton em obras mais recentes. Os mais antigos tinham uma outra visão do corpo 

completo, acabado, que não precisava ser modificado, ele servia a outros fins que 

não o estético. Também há os que não se tatuam para não serem perseguidos e 

“visados” pela polícia, para não serem identificados e marginalizados.  

Entretanto, nos presos tatuados, observamos ainda que a decisão de tatuar-

se não está primordialmente ligada à estética, visto que esses não buscam símbolos 

pela beleza, ou recorrem a profissionais para a qualidade do trabalho realizado. A 

qualidade das tatuagens é apontada por eles mesmos como ruim, de má qualidade. 

E revelam nas entrevistas que recorrem à tatuagem muito mais por afinidade, 

pertencimento de grupo, e influenciados pelo meio criminal. Há um sentido de 

comunicação presente, sentido relacional ainda, feita para os outros, que configura o 

pertencimento.   
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Fiz uma tatuagem 
Quando no auge de uma louca paixão 

Escrevi na coragem 
Seu nome no peito sobre o meu coração 

Você foi embora, a tatuagem não 
Então agora é melhor tatuar no lugar 

Que tal uma tribal 
Super bacana 

Não vai deixar sinal 
De que você foi 
Um belo sacana 

Quando a gente gama 
Tudo são flores, amores e blá blá blá 

Quando vira um drama 
Então é um chora prá lá e chora prá cá 

 (...) 

Tatuagem.  Margorie Estiano 
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4  TATUAGEM. O USO QUE SE FAZ DO CORPO. 

 

 

Estudos apontam que as tatuagens foram encontradas desde os “povos mais 

primitivos”. Há relatos de sua existência no período Neandertal (700 mil a 500 mil 

a.C.) e Neolítico (8.000 a 4.000 a.C.), indicados por Marques (1997). Marcelino 

(2007) aponta seu surgimento desde o período paleolítico, apresentando um quadro 

que possibilita visualizar as ocorrências na linha do tempo:  

 

12.000 anos Período Paleolítico 

5.300 anos Ötzi - O homem de gelo 

5.000 anos Japão 

4.000 anos Egito, Oriente Médio, Austrália, Índia, África, Burma e Ilhas do 

Pacífico Sul 

2.400 anos Rússia 

2.000 anos Celtas 

2.000 - 1.000 anos Cruzadas, Brasil, América Central e América do Sul 

238 anos Capitão James Cook e a ocidentalização das tatuagens 

217 anos Europa 

116 anos Ó Reilly e a invenção do tatuógrafo 

87 anos O circo 

 

 Figura 13 – Quadro com datas de aparecimento da tatuagem no mundo, apresentado por 
MARCELINO, 2007 p. 65.  

 

Para Araújo (2005) Ötzi, o “homem de gelo” seria o primeiro tatuado, que 

viveu há 5.200 anos e foi encontrado nos Alpes, entre a Itália e a Áustria, com 50  

marcas de tatuagem nas costas e atrás dos joelhos.  

Alguns autores que apresentam um pouco da história da tatuagem 

mencionam que o capitão inglês James Cook foi o primeiro ocidental a ouvir tattoow 

(tatau), palavra utilizada por nativos para designar a arte de pintar o corpo, 

encontrada nos seus diários de viagem, quando por 3 vezes visitou o Pacífico entre 

1768 e 1779.  Sua origem está no som, na onomatopeia do ato de tatuar:  tac tac ta 

tau, “som do cabo de madeira batendo num ancinho de dentes afiados, usado para 

picar a pele e introduzir-lhe tinta” (ARAÚJO, 2005 p. 36). Em 1974 levou um amigo 
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taitiano para Londres e 3 anos depois na Nova Zelândia encontram índios maoris 

que tatuaram um marinheiro da tripulação de Cook (MARQUES, 1997 p. 42).   

 A tatuagem é definida por Le Breton (2004) como um sinal visível gravado na 

pele através da injeção de alguma matéria, substância colorida. É uma constante na 

história dos homens, mas com usos e atribuições diferenciadas descritas ao longo 

do tempo. Simbolicamente está presente nos relatos bíblicos e também na história 

das conquistas de terras realizadas através de expedições marítimas.  

 Embora também tenha sido e possa ser encontrada com atribuições religiosas, 

em cerimoniais, ritos de iniciação e passagem, ela também revela uma marca de 

identidade, resultando em diferenciação de pessoas e grupos. Esteve presente em 

nobres, mas seu uso marginal é bastante conhecido, e assim chegou ao Ocidente. 

Escravos, prostitutas, delinquentes, criminosos, presos e homossexuais eram grupos 

de pessoas facilmente identificadas pela sociedade. Muitas pessoas ainda são 

identificadas transitando pelas ruas pelo uso das tatuagens, assim como pelos 

símbolos utilizados. Inicialmente, foi encontrada em pequenos grupos. 

 Na Europa no século XIX, a tatuagem adquiriu status de espetáculo, um novo 

uso do corpo, sendo apresentada também como entretenimento através de 

apresentações circenses. John Rotherford é figura presente nas histórias da 

tatuagem, contando ter sido marcado por tatuagens maori, contra sua vontade. Seis 

anos depois de ser forçado a casar-se e ter filhos, escapa num navio americano de 

um cativeiro e retorna à sua família britânica. Segundo Le Breton, John Rotherford 

consciente de seu valor mercantil, expõe suas tatuagens.   
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 Figura  14 : Imagem de John Rutherford, em 1828. Disponível em: 
http://www.larskrutak.com/articles/south_seas/. Acesso em: 17/03/12. 

 A história da tatuagem no Ocidente datada do século XIX esteve por muito 

tempo associada a grupos considerados de “reputação duvidosa” como os 

marinheiros, as prostitutas, os criminosos, os delinquentes, os prisioneiros, os 

circenses, os homossexuais, os vagabundos e ainda operários e militares, tornando-

se estereótipo relativo a esses grupos. Esse tipo de estereótipo é também um meio 

de estabelecer fronteiras interpessoais.15 Delimitam espaços que separam pessoas, 

decorrentes de estabelecer julgamentos entre o bem e o mal, o bom e o ruim, 

apresentam-se como estigmas. Ainda podem estar presentes na memória de alguns, 

mas para LE BRETON “lançaram por terra os antigos valores negativos que lhes 

estavam associados”.   

                                                           
15 Sobre a questão de fronteira, consideramos alguns trabalhos em que as conceituações se 

apresentam além da constatação histórica e geográfica, mas que implicam num espaço de 
construção de identidades, lugar ainda de encontro e formação de grupos específicos, dado o 
conceito apresentado por Shallenberger (2008): “A fronteira pode ser concebida como uma 
construção histórica cuja referência remete ao lugar de encontros, ao espaço da construção de 
identidades ao universo das representações e das tensões derivadas de diferentes mundos culturais 
e, entre outros, ao horizonte do imaginário dos diferentes sujeitos sociais.” (p.1) 
 

http://www.larskrutak.com/articles/south_seas/
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 Segundo Le Breton, por mais de um século a tatuagem é sinônimo de 

marginalidade, de dissidência, de delinquência. O autor escreve sobre a insuficiência 

do corpo, que aponta para a vontade de ultrapassar seus limites e até livrar-se deles. 

Em sua análise frente às gerações mais jovens, escreve que essas “modificações 

corporais já não são como antigamente a tatuagem, uma maneira popular de afirmar 

uma singularidade radical”. Essas modificações, “longe de serem um efeito da moda, 

mudam o ambiente social, encarnam novas formas de sedução, erguem-se como 

fenômeno cultural” (LE BRETON, 2004 p. 10), o que explica as diferenças de visão e 

percepção acerca das tatuagens para os mais velhos e para os mais jovens.  

 Na contemporaneidade, estas marcas passam a se disseminar, inicialmente 

entre os jovens, ganhando popularidade e também resgatando outros adereços 

como o piercing. Transformou-se no que se chama de body art, um conceito 

contemporâneo onde a arte encontra sua expressão no próprio corpo. 

Costa (2003) afirma que “tatuar não é somente pintar-se, é também 

escarificar: furar a derme introduzindo pigmentos, compondo uma marca definitiva. 

Essa marca tem uma dupla função: tanto de coletivizar como de singularizar”. O que 

nos remete então ao entendimento de que não há somente um significado e busca 

individual, mas também uma representação coletiva, uma identidade social, buscada 

ou materializada.  

 
O repertório de traços que suportam o olhar de nosso corpo é 
bastante variado e se modifica conforme cultura. É fundamental dizer 
que esse olhar, para ser efetivo, não pode ser somente exterior. Ele 
precisa compor uma espécie de coluna vertebral que mantém todo o 
equilíbrio do corpo, sustentando seu lugar e deslocamentos. Nesse 
sentido, ele necessita ultrapassar a derme e, de alguma maneira, 
confundir-se com suas fronteiras. É assim que ele se torna, ao 
mesmo tempo, interior e exterior. Ele não vem somente de fora, mas 
é aquele que nos produz a experiência de sermos olhados como um 
objeto diferenciado de outros, arrancados da planitude da imagem. 
Isso que se arranca de lá onde estávamos entre outros, produz, ao 
mesmo tempo, dor e prazer. O vazio do lugar de nosso ser-objeto 
insiste em se traçar de nossa pele, para que dele possamos 
constituir memórias, identidades, taxonomias, narrativas de fatos, ou 
mesmo geografias (COSTA, 2003 p.9 - 10).  
 

 
 E apresenta o uso da tatuagem ligado às seguintes representações 

(PIERRAT e GUILLON in COSTA, 2003):  

- como uso de marca de identidade (distinguindo nobres e guerreiros ou escravos e 

prostitutas);  
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- como uso religioso (identificando seus adeptos e/ou simbolizando proteção); e  

- parte de cerimoniais e ritos de passagem.  

 A tatuagem, em religiões que se baseiam nos escritos bíblicos, é vista de 

modo negativo, evidenciado em passagens como o Levítico (19-28): “Não fareis 

incisão no corpo de um morto, nem fareis em vós próprios tatuagens”. Entretanto, há 

relatos que descrevem cristãos que “gravam na sua carne os sinais do 

reconhecimento: a cruz, o monograma de Cristo” (LE BRETON, 2004 p. 27). 

Marques (1997) aponta que no Alcorão também existe reprovação em relação à 

tatuagem, e na Idade Média ela também foi banida da Europa, reaparecendo no 

século XVIII. Entre as passagens históricas sobre a tatuagem no mundo, transcreve 

que nas Filipinas em 1980, ainda encontraram tatuagens femininas, e  

 
As mulheres se tatuavam por razões estéticas. Os homens tatuados 
eram guerreiros e/ou expedicionários, sendo que também faziam 
parte do ritual de iniciação ao mundo adulto masculino. Tatuavam no 
corpo inteiro, exceto pé, tornozelo, canela, palma da mão e rosto. 
(MARQUES, 1997 p. 46) 
 
 

Ao escrever sobre o Haiti e o Taiti, nos mostra o sentido dos legados deixados 

para outras gerações, mesmo diante de alterações literais de seus significados:  

 
Os jovens e ocidentalizados dessas regiões são os herdeiros dos 
ancestrais. Se o significado original se perdeu, juntamente com as 
tradições, o ato de um polinésio ou melanésio se tatuar, hoje, os 
tornam museus vivos de seus povos. O jovem de hoje, tem carteira 
assinada – deixou de ser guerreiro ou sacerdote. Mas sua pele tem o 
poder de fazer seus mortos falarem (MARQUES, 1997 p. 48). 
 
 

Dos seus múltiplos usos observados, acrescemos na atualidade o uso da 

tatuagem ligado à estética, decorrente do uso do corpo como produto inacabado, 

incompleto, como lugar a ser preenchido. Quando realizadas por estética, por 

exemplo, as pessoas se orgulham da exposição de sua tatuagem, mas quando não, 

se sentem marcadas em seu íntimo, expostas de modo vexatório, e mesmo 

violentadas (violentia, do latim: tratar com força).  

Os motivos que levam uma pessoa a se tatuar são infinitos, como acentua 

Paredes (2003). Algumas pessoas fazem as tatuagens por escolha, quando estes 

símbolos representam algo com o qual se identificam, por exemplo. No universo 

criminal, alguns fazem por escolha, em outros elas são feitas sob o uso de força, 
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adquirindo então status de punição. E mesmo quando obedecem ao desejo, a 

tatuagem pode ter uma representação individual e uma coletiva. Voltamos à 

representação do eu e do outro. Dois lados de uma mesma moeda.  

 Percebemos então a pluralidade de significações, advindas da tatuagem, e 

mais especificamente do uso do corpo. O corpo pode significar mais, muito além do 

que os esquemas anatômicos e fisiológicos podem nos dizer. Outras concepções 

acerca do corpo passam a compor a história dos homens. E a corporeidade humana 

passa a compreensão de uma estrutura simbólica, que comporta representações de 

diversas culturas e é ainda fator de individualização. 

Discussões antropológicas sobre o corpo vêm sendo feitas com frequência. 

Essas discussões são vistas por Almeida (2004) como “um autêntico boom sobre o 

tema do corpo e da incorporação que tem surgido nas ciências sociais das duas 

últimas décadas”. As reflexões elaboram uma análise do corpo, visto como uma 

entidade física e natural, e a incorporação, vista como um sistema abstrato 

reprodutor de interações sócio-culturais. Algumas reflexões ainda sobre o modo 

como as pessoas percebem o mundo remetem às abordagens cognitivistas (pelas 

sensações corporais o sujeito aprende o mundo de fora, diante de tarefas realizadas 

pelo intelecto) e fenomenológicas (o sujeito percebe o mundo não através de sua 

mente, mas numa relação ativa, com envolvimento da pessoa como um todo). “O 

estatuto ontológico do corpo surge como instrumento passivo na primeira tendência 

e como activo na segunda” (ALMEIDA, 2004 p. 11).  

Almeida cita ainda Pierre Bourdieu, por seus trabalhos que pretendiam acabar 

com a dualidade corpo-mente e signo-significado, através do conceito de habitus, 

que é considerado um sistema de disposições duradouras, construído coletivamente 

e mesmo inconscientemente, estruturando práticas e representações. Entretanto, 

aponta Marcel Mauss como aquele que teria antecipado a visão do corpo como 

objeto e técnica ao mesmo tempo, identificando a natureza subjetiva da técnica. 

Bourdieu (2004) analisando o citado conceito de habitus escreve sobre a codificação 

que ocorre em nossa sociedade, visando dar forma às coisas. Reage sobre o que 

ele chama de juridismo, segundo ele, “uma tendência dos etnólogos de descrever o 

mundo social na linguagem da regra e para fazer como se as práticas sociais 

estivessem explicadas desde que se estivesse enunciado a regra explícita segundo 

as quais são produzidas”. Apresentando o tema, entende ele que a codificação é 

capital porque assegura uma comunicação mínima e permite em alguns casos até 
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certa previsibilidade. Entretanto, reforça a necessidade dos pesquisadores de 

entenderem seu funcionamento e ampliarem sua compreensão mostrada através do 

materialismo de Weber, no qual a regra só age quando há interesse em obedecer a 

ela. Bourdieu se mostra um autor importante para pensar sobre diversas reflexões.  

Em outra de suas obras, Bourdieu (2010) aborda o tema da dominação 

masculina, mostrando a incorporação da dominação através da construção social. 

Remete, consequentemente, ao poder simbólico instituído nas relações, que dá 

nome à referida obra de sua autoria:  

 
A força simbólica é uma força de poder que se exerce sobre os 
corpos, diretamente, e como que por magia, sem qualquer coação 
física; mas esta magia só atua com o apoio de predisposições 
colocadas como molas propulsoras, na zona mais profunda dos 
corpos (BOURDIEU, 2010 p. 50).  
 
 

Para aprofundarmos a compreensão do corpo e sua relação com a tatuagem, 

recorremos à Mauss e Le Breton.  

Referência na antropologia social, Mauss dialoga em seus textos de forma 

interdisciplinar, apontando por diversas vezes a necessidade de compreender 

qualquer fenômeno considerando todas as suas dimensões, sejam elas sociais, 

biológicas e/ou psicológicas. Sua abordagem partia da normalidade, pois acreditava 

que a partir dela seria possível descobrir o “anormal”. Discorreu sobre diversas 

questões como a noção de pessoa, hábitos, dádiva e morte.  

O autor fala sobre as experiências de corpo como expressões e 

representações culturais. Busca exemplos em análises de gestos, posturas e 

marchas. A concepção de Mauss pressupõe o uso integral do corpo. Escreveu um 

capítulo sobre as técnicas de corpo, onde as apresenta: “entendo por essa 

expressão as maneiras pelas quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma 

forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo.” (MAUSS, 2003 p.401) 

Le Breton, assim como Mauss, também compreende o corpo como 

representação social. Ele entende a sociologia do corpo como um capítulo da 

Sociologia dedicado à compreensão da corporeidade humana, sendo esta um 

fenômeno social e cultural, espaço simbólico de representações e imaginários.  

 
Moldado pelo contexto social e cultural em que o ator se insere, o 
corpo é o vetor semântico pelo qual a evidência da relação com o 
mundo é construída: atividades perceptivas, mas também expressão 
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de sentimentos, cerimoniais dos ritos de interação, conjunto de 
gestos e mímicas, produção da aparência, jogos sutis da sedução, 
técnicas do corpo, exercícios físicos, relação com a dor, com o 
sofrimento, etc. (LE BRETON, 2009 p.1).  
 

 

 Ao estudar sobre o uso do corpo, Le Breton enfatiza o corpo sendo utilizado 

como meio de comunicação entre seu portador e o mundo externo.  

 
Do corpo nascem e se propagam as significações que fundamentam 
a existência individual e coletiva; ele é o eixo da relação com o 
mundo, o lugar e o tempo nos quais a existência toma forma através 
da fisionomia singular de um ator. Através do corpo, o homem 
apropria-se da substância de sua vida traduzindo-a para os outros, 
servindo-se dos sistemas simbólicos que compartilha com os 
membros da comunidade (LE BRETON, 2009 p.1). 
 

 

O autor sugere que as marcas sociais e culturais se completam pela “escrita 

direta do coletivo na pele do autor”, como as tatuagens, além de outras marcações 

com funções diferentes em cada sociedade, sendo com frequência utilizados como 

“ritual de afiliação ou de separação” (2009 p. 59 e 60). Também aponta para os 

aspectos sociais relevantes, onde se incluem valores, status e diferenças.  

Alguns autores que são utilizados neste trabalho também discorrem sobre as 

questões do corpo em suas pesquisas, muitos deles citados por Le Breton, como o 

Foucault, Bourdieu e Goffmann, e ainda sociólogos como Vigarello e Mauss.  

Durkheim (tio de Mauss), para o qual o corpo é fator de individualização, também 

costuma ser citado, mas este acaba por identificar a corporeidade ao orgânico, o 

que supostamente tiraria o interesse das ciências sociais pela temática (LE BRETON 

2009 p. 10 -12).  

 

 

4.1 A tatuagem para o preso.  

 

 

Nossa pesquisa nos remete a um grupo específico: o dos presos. Dois 

cenários então se apresentam para o objeto da tatuagem: o do aprisionamento e o 

da liberdade. Daquele que se encontra na prisão, se contrapondo aos que vivem em 

liberdade. Outras questões ainda emergem, relacionadas à escolha e imposição do 

uso de tatuagem mesmo para aquele que se encontra preso. Será que aquele que 
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está preso de fato escolhe tatuar-se? Bem como se escolhe seus símbolos?  Para 

aprofundarmos nossa investigação sobre o uso da tatuagem na prisão, nada melhor 

do que perguntar para aquele que sente na pele, literalmente.  

J. tem 37 anos, possui o Ensino Fundamental incompleto e tem a profissão de 

pintor.  Está condenado pelo crime de assalto e tráfico de drogas. Se encontra preso 

há cerca de 10 anos de sua vida.  

 

 

Figura 15: Tatuagem tribal. Fonte: SPR (PEF) 

 

Fiz uma tatuagem na segunda vez que fui preso. Na cadeia tinha 
uma maquininha. Todos tinham e tinha que ter também. Ia ficar 
esquisito eu não ter uma também. Fiz um tribal no braço, achei legal, 
tinha em um livro e escolhi. Eu me arrependo, bateu o olho sabe que 
é de cadeia, é diferente... mesmo sendo tribal. Preconceito? Hoje até 
que não tanto, mas a sociedade tem ainda preconceito, pra arrumar 
trabalho fica difícil, ainda mais tatuagem de cadeia.(J.) 

 

Os amigos influenciam para fazer a tatuagem e ela possibilita ser identificado 

como um igual e reafirmar o pertencimento ao grupo. Este relato também aponta 

que o uso da tatuagem pode ser considerado negativo e trazer dificuldades para 

aquele que quer conseguir um trabalho, sendo seu portador alvo de preconceito.  A 
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tatuagem se transforma num estigma pela sugestão de que o trabalho formal 

desabona seu uso.  

 A escolha dos símbolos tatuados remete à sua identidade. Percebemos que 

aqueles relacionados a tribos que na história tinham sentidos de proteção e força, 

atribuída aos guerreiros, indica um cuidado na escolha do símbolo para suavizar ou não 

sofrer muito preconceito, o que observamos em algumas entrevistas, como a de J..  

 K. tem 33 anos, possui o Ensino Médio completo e trabalhava como pizzaiolo. 

Foi condenado por crimes de assalto/latrocínio e está preso há cerca de 8 anos de 

sua vida. 

 

 

                       Figura 16: Tatuagem de escorpião. Fonte: SPR (PEF) 

 

Tenho 3 tatuagens. A primeira fiz aos 16 anos, vi nos amigos.  Tatuei 
um escorpião, é meu signo. A segunda eu tinha 23 anos, estava 
preso, fiz um dragão tribal, que escolhi na revista. Eu gosto do 
enigma, dos símbolos japoneses, o que eles trazem, mas na época 
foi o que mais gostei, independente do significado. Tinha maquina 
artesanal na cadeia, feita com tubo de caneta, arame, e aparelho de 
rádio. A gente usava tinta nanquim e xadrez. Estava uma febre de 
fazer tatuagem e aí eu acabei caindo na bobeira. A terceira eu tinha 
uns 26 anos, tatuei no braço o nome das filhas. Eu me arrependo um 
pouco, pelo modo como foi feita, se fosse em estúdio profissional eu 
faria hoje. Elas são diferentes sim, pela qualidade, é diferente da feita 
na cadeia, dá pra ver o preconceito, logo identificam. (K.) 
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O relato acima nos confirma a vivência das máquinas de tatuar caseiras na 

prisão, bem como explica suas limitações pelos materiais que inferem na qualidade 

das tatuagens, o que por sua vez acarreta diferenciação de outras tatuagens e 

permite a identificação de um código de reconhecimento. Mais uma vez a influência 

dos amigos como modelo a ser seguido, copiado, nos mostra a influência do meio 

social observado também em outros relatos.   

L. tem 24 anos, possui o Ensino Fundamental incompleto e já praticava 

delitos na adolescência. Revela ser integrante de organização criminosa conhecida 

como PCC (Primeiro Comando da Capital). Tem 3 tatuagens. “Tenho um diabinho. É 

coisa do mal.” Quando questionado sobre envolvimento com a criminalidade, diz que 

sabe que é conhecido como matador. Tem ainda o símbolo da morte, que é uma 

caveira com faca. E outra, que é o Taz, diabinho do desenho animado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Tatuagem do personagem Taz, desenho animado da Looney Tunes.  
 Fonte: SPR (PEF) 

 

Quando L. contou sobre o Taz, ficamos pensando sobre sua escolha, e logo 

depois outros presos nos contaram que também era por ser um personagem mau, 

conhecido como “o diabo da tasmânia”. Este preso foi um dos poucos que falou com 

tranquilidade sobre suas escolhas, sobre o seu comprometimento criminal. O que 

por sua vez reafirma sua autonomia, mas também seu possível confronto, descrita 

por Le Breton como “vingança simbólica”.   

 M. tem 24 anos e possui o Ensino Médio incompleto. Foi condenado por 

homicídio e está há cerca de 4 anos e meio preso. É outro preso no qual 

encontramos a figura do personagem Taz. Seu relato forte acentua sua ligação com 
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a atividade criminosa, mostrando seu sentido de pertencimento ao grupo. Como 

outros, conta ter feito sua primeira tatuagem na adolescência, o que no Brasil só é 

possível com a autorização dos pais, mas é eventualmente burlado por algumas 

pessoas e respeitado por tatuadores que se classificam como profissionais.  

 

Tenho 5 tatuagens. A primeira eu fiz aos 13 anos. Meus amigos, 
todos tinham, e aí eu queria tê uma também. Pensava que era 
normal. Olhei numas revistas, nuns livro e resolvemo fazê algo que 
não fosse muito ruim, para a família “não afetá”. Fizemo cada um um 
desenho animado. Eu escolhi o Taz, um outro o Pernalonga...  A 
segunda fiz aos 15 anos. Comecei a se envolve, tinha uns cara e a 
gente tava ganhando dinheiro, e um falo:  “vamo faze um império, 
vamo mete uma caveira no braço também “junto a gente é forte”.  As 
outras, fiz na cadeia. Tinha um rapaz que tinha uma máquina, 
passava álcool na agulha pra esterilizá. No braço direito fiz essa 
“amor só de mãe”.(M.) 

 

 

 
Figura 18: Tatuagem de caveira com faca atravessada.  

Fonte: SPR (PEF) 
 

 

O uso da tatuagem como dedicatória, como homenagem, é citado por M., 

justificando que outros também fazem na cadeia essa homenagem à mãe, sendo 

comum serem encontradas. Como muitas mulheres ou companheiras os 

abandonam (embora não revelem os motivos), a mãe é a única que acompanha 

durante o tempo de prisão, embora este preso não tenha perdido a sua mãe. As 
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mães tendem a visitar seus filhos quando presos, quando este por vezes não tem 

mais ninguém, quando os amigos não aparecem, ou não podem entrar. Muitas se 

esforçam consideravelmente para lhes fornecer o apoio necessário, bem como 

providenciam materiais adicionais que cada unidade penal pode decidir liberar, como 

chocolates, bolos, biscoitos e refrigerantes. O Estado normalmente custeia a 

alimentação básica, fornecendo refeições balanceadas, básicas, mas em muitos 

locais do Brasil estes recursos são precários ou mal administrados, necessitando 

ainda de mais recursos de familiares.  

 

 

Figura 19: Foto da tatuagem com a inscrição “amor só de mãe”. 
Fonte: SRP (PEF) 

 
 

 E continua M.:  
 

E no braço esquerdo fiz uma carpa. 
                              

Segundo ele, a carpa é símbolo que “chama dinheiro”, mas quando questionei 

sobre o uso criminal, disse que também soube que era usado pelo PCC (Primeiro 

Comando da Capital), uma organização criminosa.16 

                             
Mas acho que não tem nada a ver isso daí.  
E a outra fiz uma caveira com uma rosa, a “mãe das caveiras”. 
Depois na cadeia é que eu fui sabe que caveira é matador. Me senti 
mal por isso. As pessoas têm um pouco de preconceito, elas julgam 

                                                           
16 Sobre os bastidores da prisão e mais especificamente sobre uma organização criminosa, trazemos 
como referência o livro Junto e Misturado”: uma etnografia do PCC”, de uma pesquisadora em 
antropologia que se dedica ao estudo das relações entre prisioneiros no estado de São Paulo e que 
realizou uma pesquisa “pouco ortodoxa”, tendo em vista a prisão de seu marido, que a possibilitou 
transitar neste universo da prisão de modo singular. BIONDI, Karina. Junto e Misturado: uma 
etnografia do PCC. Coleção Antropologia Hoje – NAU (Núcleo de Antropologia Urbana)- USP. São 
Paulo: Editora Terceiro Nome, 2010. 
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porque não conhecem, quanto mais longe estiver, melhor. Não 
conhecem, não sabe o que se passa. Eu me arrependo um pouco, 
chama atenção, não queria tê nenhuma. Minha irmã veio me visitá e 
ela tá tentando arrumá emprego pra mim, na loja em que ela 
trabalha, mas disse que se eu fosse trabalhá com ela, teria que usá 
camiseta de manga cumprida, pois na loja tem gente que tem, mas é 
tudo tampado.  
(M., 24 anos, Ensino Médio incompleto. Condenado por homicídio. 
Está há cerca de 4 anos e meio preso). 
 
 

Algumas pessoas que foram presas sentem que terão dificuldades ou mesmo 

não conseguirão reintegrar-se socialmente, citando episódios em que alguns não 

conseguem emprego por serem tatuados ou pelos símbolos que carregam, muitas 

vezes sentindo internamente como uma nova condenação social, que os afastam 

ainda mais, concretizando sua marginalidade, estabelecendo aí mais uma vez uma 

fronteira de diferenciação. Nas entrevistas, ouvimos em alguns relatos que as 

marcas ligadas à criminalidade os marcarão definitivamente, alegando que muitas 

pessoas ainda sentem ressentimentos sociais ou mesmo preconceito diante de 

símbolos das tatuagens que retratam crueldade e violência.  

 Curiosamente verificamos que a maioria dos presos revela ter feito pelo 

menos sua primeira tatuagem ainda na adolescência.   

 

Tenho 12 tatuagens. A primeira fiz quando eu tinha 13 anos. Eu 

gostava, meus amigos tinham. Tem uma que é um palhaço, um pica-

pau, uma índia, o nome da minha esposa, o nome da minha filha, e 

outras. Não sei dizer o que significam todas, algumas só achei 

bonito. Tem umas que eu me arrependo, ficaram feias, a maioria feita 

em cadeia, e tem umas que eu nem terminei. (N. 20 anos, Ensino 

Fundamental incompleto, gesseiro, condenado por homicídio, 

primário).  

 

 Acima percebemos o uso simbólico da tatuagem como forma de homenagem, 

referindo-se aos vínculos afetivos. É também comum no Brasil, mesmo fora do 

ambiente prisional, esse tipo de tatuagem com a escrita de nomes de suas 

mulheres, esposas e filhas (os).   

 

Tenho 4 tatuagens. A primeira fiz aos 28 anos quando estava na 
cadeia, com máquina de tatuar caseira, feita com motor de rádio. 
Tenho tatuado o nome das minhas filhas, da minha esposa, e uma 
japonesa, que eu vi na revista que significa conforto. (O. 35 anos, 



83 

 

Ensino Fundamental incompleto, mestre de obras, condenado por 
tráfico de drogas, primário). 

 

 Observamos o uso de outras ferramentas improvisadas para tatuar. No caso 

abaixo, com o uso de clips e tinta xadrez.  

 

Tenho 3 tatuagens. Um palhaço nas costas... fiz porque achei bonito, 

só. Fiz em Guaíra, quando estava na cadeia. A outra é um tribal, 

escolhido “por nada”. E a outra é o nome de uma ex-namorada. A 

primeira eu fiz aos 17 anos, ainda quando estava internado 

(instituição para adolescentes em conflito com a lei). Nós usávamos 

clips, desses de prender papel e tinta xadrez. (P. 25 anos, Ensino 

Fundamental incompleto, sem profissão, condenado por assalto, 

reincidente)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Foto de cruz tatuada. Fonte: SPR (PEF) 
 

Eu tenho umas 15 tatuagens. Um palhaço, uma mulher que eu vi na 

revista, uma letra japonesa que significa amor, um escorpião, uma 

cruz e outras aí... Fiz porque achei bonito, sem influência de 

ninguém. Mas a maioria eu fiz quando tava preso (Q. 24 anos, 

Ensino Fundamental incompleto, marceneiro, condenado por furto e 

assalto, reincidente).   

 

 No relato acima há uma tentativa de afirmar a autonomia em relação ao 

grupo, dizendo que fez sem influência de outros, mesmo que tenha feito na prisão. 
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Tenho 5 tatugens. Uma gueixa, uma carpa, uma teia de aranha, o 
nome de uma filha minha e uma bruxa-fantasma. A primeira fiz em 
casa, sozinho, com 17 anos, usando uma agulha de costura e tinta 
nanquim. Era moda, eu achava bonito, todos tinham e eu fiz também.  
A primeira fiz embaixo do braço pra minha mãe não saber. Não sabia 
o que significavam, mas era coisa de vagabundo, viam como coisa 
ruim, quem usava era mal visto, mas eu soube depois. Hoje não tem 
mais esse preconceito, até famosos fazem! Na China até tatuam o 
corpo inteiro e vendem a pele!  (R. 36 anos, Ensino Fundamental 
incompleto, auxiliar de serviços gerais, condenado por homicídio, 
primário) 

 

Outra ferramenta utilizada em casa, a agulha de costura para furar a pele e 

introduzir tinta nanquim. O preso acima tem uma visão global da tatuagem e nela 

inclui o antigo preconceito relacionado à tatuagem, comparando-o com a ampliação 

do uso da tatuagem por pessoas populares, midiáticas, que também fazem. O relato 

abaixo também indica que a tatuagem se propagou.  

 
A minha primeira tatuagem eu tinha uns 18 anos. Fiz na praia, num 
estúdio. Escolhi um tigre, porque gosto de caçar, e acho um animal 
bonito. Também tenho outra com o nome da minha filha. Acho que 
hoje as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, pois alguns 
acham que quem tem já foi preso, mas tenho conhecimento de 
pessoas fora, que não são ligadas ao crime e que tem tatuagem. (S. 
40 anos, Ensino Fundamental incompleto, comerciante, condenado 
por tráfico de drogas, primário).  
 
 

Em outros, percebe-se que ainda existe.  
 
 
Tenho 4 tatuagens, todas elas eu fiz na cadeia pública. Quando eu 
fiz a primeira tinha 19 anos. A índia eu achei um desenho bonito. Um 
escorpião, que é bicho brabo, e o nome das minhas filhas. Eu me 
arrependo porque tem pessoas que pensam que só bandido tem 
tatuagem, discriminalizam. (T. 25 anos, Ensino Fundamental 
incompleto, pintor, condenado por porte ilegal de ama e assalto, 
reincidente).  
 
 

 
 
Figura 21 : Foto de tatuagem – nome de esposa / filha.  
Fonte: SPR (PEF) 
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Independente do preconceito, há os que gostam delas.  
 
 
Eu tenho 3. Um bruxo, um escorpião, e uma outra. Fiz na cadeia, 
mas uns amigos tinha máquina profissional. As pessoas tem um 
pouco de preconceito, mas eu gosto delas. (U., 26 anos, Ensino 
Médio incompleto, vendedor, condenado por tráfico de drogas, 
primário).  
Aos 11 anos eu fiz a primeira. Hoje tenho umas 25 tatuagens. Eu me 
inspirava num guerreiro, sempre tive na cabeça que eu era um 
guerreiro. Eu mesmo fiz uma, com agulha e bisnaga de nanquim. 
Depois dos 15 anos fiz sem parar. Tem uma de teia de aranha, um 
escorpião, um demônio e outros (...). O demônio eu sei que é coisa 
do mal e o dragão é símbolo forte para os chineses. Não me importo 
com os outros, fiz pra me agradar, e não pra agradar os outros. O 
mundo é tão grande, não dá pra se preocupar com isso, se fosse 
assim, tinha que abrir um buraco e se enterrar. (V. 34 anos, Ensino 
fundamental incompleto, gesseiro, condenado por homicídios e 
contrabando, reincidente).   
 
 

 O preso abaixo nos contou que havia máquinas de tatuar caseiras e 

profissionais na cadeia pública. Mas não mais conseguimos localizá-las.  

 
Aos 12 anos eu fiz a primeira, com máquina feita de toca-fita, agulhs 
e tubo de caneta. Eu fiz no impulso com os amigos, o meu time de 
futebol. Tenho outra de um dragão, que achei bonito, mas dragão é 
mal, pra morrer, só arrancando o coração (...). A gente é muito 
injustiçado, a sociedade fecha as portas pra gente e não dá 
oportunidade, acha que a gente vai continuar no crime. (X. 33 anos, 
Ensino Médio incompleto, soldador, preso por receptação de produto 
roubado e assalto, reincidente). 

 

O sentimento de injustiça parece justificar a revolta e o envolvimento criminal. 

Por sua vez, as escolhas que este preso faz, ao escolher determinados símbolos 

que revelam seu sentimento de revolta, os torna alvo de identificação negativa. 

Quando submetidos ao olhar do outro, lhe é atribuído um valor moral negativo, o que 

por fim o estigmatiza.  
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                                      Figura 22: Tatuagem escrita “VIDA LOKA”.  Fonte: SPR (PEF) 

 

Eu tenho 3. Uma é essa “mãe eu te amo”, porque a mãe da gente 
não tem explicação, e eu queria homenageá ela. A outra é um tribal, 
que nem sei porque fiz. Um rapaz perto de casa fazia, nunca fiz em 
cadeia. E a outra é “vida loka”, porque a vida da gente é isso. Pra 
arrumar emprego pode atrapalhar, vão achar que é envolvido, 
fugitivo, mas já não é tanto como antigamente. (Y., 22 anos, Ensino 
Médio incompleto, auxiliar de serviços gerais, condenado por assalto, 
primário).  
 
 

 Fomos percebendo aspectos em comum em vários relatos, e na análise dos 

dados coletados nas entrevistas realizadas nesta pesquisa indica que a tatuagem na 

prisão é utilizada como:  

- pertencimento ao grupo; 

- identificação com a atividade criminosa; 

- reforço dos vínculos afetivos (dedicatória e homenagem); e ainda como  

- estigma. 

           São múltiplos os usos do corpo comunicados através da tatuagem, tanto fora 

quanto dentro da prisão, e alguns usos são similares, como o pertencimento ao 

grupo e o reforço dos vínculos afetivos. Os demais, sejam eles a identificação com a 

atividade criminosa e a questão do estigma, podem ser verificados em decorrência 

dos símbolos tatuados, o que abordaremos no próximo capítulo. 

 Outros usos históricos como o de proteção raramente são encontrados. O uso 

da tatuagem no corpo como recurso de estética e de embelezamento não foi 

descrito pelos presos como primordial. Apenas mencionam a questão do gosto, 

quando perguntados sobre o porquê da escolha de determinado símbolo, quando 

dizem “porque achei bonito”. Entretanto, essa frase sugere mais um 

desconhecimento acerca do símbolo escolhido, ou não querer falar sobre a 
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existência de um código específico e não necessariamente a escolha como recurso 

para tornar o corpo mais belo ou uma preocupação com a estética.   

 Como se vê, toda tatuagem é signo de representação e expressão, não só 

individual, como coletiva. Neste capítulo pudemos observar as significações das 

tatuagens para a pessoa presa, e no capítulo que se segue verificaremos a 

construção social que implica no estigma, observando seus valores sociais.  

 Apresentamos no apêndice (2) uma lista com fotos de tatuagens, retiradas 

dos prontuários de identificação, arquivados no programa SPR que é utilizado pelo 

DEPEN- PR (onde constam, como mencionado em capítulo anterior, não só seus 

dados pessoais, bem como fotos de identificação que incluem fotos de perfil, e de 

sinais como cicatrizes e tatuagens). Nesta lista observamos algumas tatuagens que 

em decorrência de seus símbolos podem ser associadas a elementos criminais. 

Entretanto, também observamos que outros símbolos são encontrados com 

frequência fora do grupo específico de presos, ou seja, é comum encontrar, por 

exemplo, estrelas em pessoas que não foram presas.   

Verificamos de modo empírico que alguns símbolos são mais frequentes e 

parecem remeter a aspectos violentos ou agressivos como o diabo, caveira, faca e  

escorpião, entre outros. Para isso, iniciamos também um estudo de alguns símbolos 

tatuados utilizando o conhecimento “vulgar”, além do que os presos nos revelam 

como significado e por alguns registros encontrados, o que nos indicaria a dimensão 

do seu significado individual e social. Entretanto, esta não era nossa proposta e 

ainda requer uma investigação maior para posterior apresentação. 

Achamos conveniente realizar uma consulta apenas para levantar os dados 

sobre os símbolos tatuados dos 304 presos, o que pode nos indicar ao menos a 

incidência dos tipos de signos utilizados nesta população, que estão dispostos no 

apêndice (3).  Demônios, palhaços, tribais e homenagens são temas frequentes.  

Diante da presença significativa do estigma nos relatos, bem como decorrente 

do nosso interesse, a seguir exploramos o tema que nos permitirá compreender 

suas raízes.  
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(...) 

Eu queria não mais te querer 

Mais meu coração insiste em contrariar 

Qualquer caminho, me leva você 

Nada que eu faça pode me desviar 

Não tem jeito, tá tatuado aqui 

Eu tento e não consigo arrancar você de mim. 

(...) 

 

Tá Tatuado. Grupo 22 minutos 

 

http://letras.mus.br/grupo-22-minutos/
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5. TATUAGEM: ESTIGMA & IDENTIDADE 

 

 

Se o corpo expressa aspectos culturais e sociais, podemos pensar no corpo 

do preso, daquele que se encontra na prisão, que muitas vezes se utiliza da 

tatuagem para revelar sua identidade, para falar de si, para comunicar.  

Consideramos ainda que muitos desses corpos são transformados dentro da prisão.  

Pensemos inicialmente na construção da identidade.  

Nos estudos sobre a identidade, podemos verificar nas concepções adotadas 

uma maior ou menor influência do meio cultural na formação da personalidade e em 

sua identidade. Alguns inferem que a identidade nasce com o sujeito, outros que 

este possui um componente interno e outro externo, se desenvolvendo e sendo 

influenciado pelo meio. O processo dinâmico, e não cristalizado, nos parece mais 

adequado aos tempos modernos, onde o discurso determinista parece não se 

sustentar.   

Apresentamos alguns conceitos de identidade, reveladores de aspectos 

subjetivos, não limitados a concepções biológicas e genéticas, materializando 

sentidos mais amplos:  

 

A identidade é evidentemente um elemento chave da realidade 
subjetiva, e tal como toda realidade subjetiva, acha-se em relação 
dialética com a sociedade. A identidade é formada por processos 
sociais. Uma vez cristalizada, é mantida, modificada ou mesmo 
remodelada pelas relações sociais. Os processos sociais implicados 
na formação e conservação da identidade são determinados pela 
estrutura social. Inversamente, as identidades produzidas pela 
interação do organismo, da consciência individual e da estrutura 
social reagem sobre a estrutura social dada, mantendo-a, 
modificando-a ou mesmo remodelando-a. As sociedades têm 
histórias no curso das quais emergem particulares identidades. Estas 
histórias, porém, são feitas por homens com identidades específicas 
(BERGER, 1985 p.228). 

 

Castells (2003), em seu capítulo 1: “Paraísos Comunais: Identidade e 

significado na sociedade em rede”, aborda a construção da identidade. Para o autor, 

a identidade diz respeito à fonte de significado e a experiência de um grupo. E cita:  

 
No que diz respeito aos actores sociais, entendo por identidade o 
processo de construção do significado com base num atributo 
cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-
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relacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) sobre outras formas de 
significado. Para um dado indivíduo ou ainda um actor colectivo, 
pode haver identidades múltiplas. No entanto, essa pluralidade é 
fonte de tensão e contradição tanto na auto-representação quanto na 
acção social. Isto porque é necessário estabelecer a diferença entre 
a identidade e o que tradicionalmente os sociólogos têm denominado 
papel, e conjunto de papéis. Esses papéis (por exemplo, ser 
trabalhadora, mãe, vizinha, militante socialista, jogadora de 
basquete, frequentadora de uma determinada igreja e fumadora, ao 
mesmo tempo) são definidos por normas estruturadas pelas 
instituições e organizações da sociedade. A importância relativa 
desses papéis no acto de influenciar o comportamento das pessoas 
depende de negociações e acordos entre os indivíduos e essas 
instituições e organizações. As identidades, por sua vez, constituem 
fontes de significado para os próprios actores, por eles originadas, e 
construídas através de um processo de individualização (apud 
GIDDENS, 1991 p.3).  

 

Para Santos (1993), em seu artigo “Modernidade, identidade e a cultura de 

fronteira”, “o humanismo renascentista é a primeira afloração paradigmática da 

individualidade como subjetividade” (p.33), embora, como ressalta Giddens, hoje 

convivamos com identidades múltiplas. 

Podemos nos remeter então ao conceito de identidade individual,  

considerando sua representação social, que resulta, portanto, numa identidade social.  

 
la identidade de una persona contiene elementos de lo “socialmente 
compartido” resultante de la pertencia a grupos y outros colectivos, y 
de lo “individualmente  único”. Los elementos colectivos destacan las 
semejanzas, mientras que los individuales enfatizan las diferencias, 
pero ambos se conjuntam para constituir la identidade única, 
muitidimensional, del sujeito individual (GIMÉNEZ,2005) p.10. 

 

Sobre essa relação dinâmica, escreve Costa (2003), pela abordagem 

psicanalítica:  

 
É na identificação que vamos encontrar a condição necessária de dar 
corpo às palavras. Neste processo, constitui-se um limite no qual não 
conseguimos tomar a palavra sem que, de alguma forma, a palavra 
nos tome. Falar em nome próprio é também emprestar o corpo à um 
código, que, dessa forma, deixa de ser arbitrário. O nome trás, 
inevitavelmente, as marcas-pegadas, traços, imagens-de sua 
construção. Neste sentido, é impossível esvaziá-lo completamente 
de sua corporeidade. Ele nos acossa como se fosse uma palavra que 
pede rosto. 

 

A vida em sociedade, diante dos papéis que vamos desempenhando e 

assimilando, nos confere características e, consequentemente, essas são 
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incorporadas em nossa identidade pessoal. O papel e a identidade do “criminoso” 

particularmente nos interessam, assim como a criação do seu estigma.  

É possível encontrar relatos históricos de países como a França no século 

XIV e em séculos posteriores, que utilizavam a tatuagem como estigma, marcando 

mendigos, ladrões, prostitutas, escravos, fugitivos, rebeldes e adúlteros. E muitos 

desses castigos eram previstos em códigos que regulamentavam tais 

procedimentos.   

 
A inscrição judiciária, apondo um sinal de infâmia visível aos olhos de 
todos no corpo, desapossa o indivíduo de toda a soberania, torna-o 
objeto de qualquer um, um mestre e um Estado (LE BRETON, 2004 
p. 32).  

 

Podemos pensar nesse exemplo aqui, na esfera do poder, que está no âmbito 

social e político. Se pensarmos no Brasil, durante o regime militar, entendemos que 

o Estado tinha maior poder sobre as pessoas, e no estado democrático existe uma 

liberdade maior nas escolhas que o indivíduo faz, bem como maior domínio sobre 

seu próprio corpo. Ou mera ilusão de liberdade.  

 No final do século XIX encontramos vários autores, como Lombroso, 

Lacassagne e Locard, apontando a ligação da tatuagem com o criminoso. Criador da 

Antropologia Criminal, Césare Lombroso é referência histórica da criminologia, 

embora bastante criticado na atualidade, causou uma revolução em sua época no 

Direito Penal e na Medicina Legal, sendo um dos responsáveis pela Escola Positiva 

do Direito Penal. Dentro de suas premissas, apresenta a teoria de que o criminoso é 

nato e a etiologia do delito se encontra no homem, doente, que deve ser tratado, 

advindo daí a ideia de tratamento penal, ligado às ciências médicas. Em uma de 

suas obras, escrita em 1876, “O homem delinquente” escreve ele:  

 
A primeira causa da difusão do uso da tatuagem, entre nós, creio que 
seja o atavismo (hereditariedade); ou a espécie de atavismo 
histórico, que é a tradição, como se a tatuagem fosse um dos 
caracteres especiais do homem primitivo e do homem em estado de 
selvageria (LOMBROSO, 2007 p. 43). 
 

Muitos dos símbolos encontrados nas prisões, de modo geral, são diferentes 

dos encontrados em outros locais, o que se percebe no passado e também na 

atualidade. Há uma diversidade de símbolos, e com eles seus significados, sendo 

interessante serem investigadas as transformações históricas que os acompanham.  
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 Em seus relatos, quando fala sobre tatuagens, Lombroso cita, por exemplo, 

que símbolos de guerra eram mais frequentes em militares. Investigou ainda 

símbolos profissionais, religiosos, entre outros. O estudioso encontrou um dado 

curioso nas tatuagens dos “delinquentes”, de cunho particular, criminal. Segundo 

ele, por vezes revelavam o “ânimo violento”, vingativo, ou traço de despudorados 

propósitos. Alguns, citados pelo autor, com tatuagens no peito, desenhado dois 

punhais escrito “juro vingar-me”, ou ainda no peito as palavras “mísero eu, como 

deverei acabar?” ou “nascido sob má estrela”, “sem esperança”, ou ainda sob o 

desenho de um punhal “morte aos burgueses”. É sabido que suas pesquisas foram 

questionadas e causaram polêmicas.  

Arriscou Lombroso ao falar dos símbolos que encontrou:  

 
Olhando os verdadeiros símbolos, a que as tatuagens aludem, 
ocorreu-me distinguir tatuagem sobre o amor, religião, guerra e 
profissão. São traços eternos das ideias e das paixões 
predominantes no homem do povo. Os de amor eram comuns entre 
lombardos e piemonteses. São o nome ou as iniciais da mulher 
amada, escritos em letras maiúsculas; ou a época do primeiro amor; 
ou um ou mais corações trespassados por uma flecha; ou duas mãos 
que se apertam. Uma vez notei a figura inteira de uma mulher vestida 
de camponesa, com uma flor na mão, e, outra vez, vi um breve verso 
de amor (LOMBROSO, 2007 p. 30-31). 

  

         Segundo Lombroso,  

 
é especialmente na triste classe do homem delinquente que a 
tatuagem assume um caráter particular, e estranha tenacidade e 
difusão. Vimos já, como atualmente na milícia, os detentos 
apresentam uma frequência oito vezes maior de tatuagens do 
soldado livre; a observação torna-se tão comum, que um destes, 
solicitado por mim por que não tinha tatuagem, respondeu-me 
“porque são coisas que fazem os condenados (LOMBROSO, 2007 
p.32). 

   

Sobre essa identificação dos criminosos por parte da Justiça e das ciências 

médicas, justifica Marques (1997): “Se uma parte da medicina e uma parte do 

sistema judiciário brasileiros carregam no preconceito, não fizeram mais que dançar 

conforme a música da época. Deram acabamento à moral reinante.” (p.144).  

 Essas linhas divisórias, fronteiras que separam pessoas e espaços 

(criminoso e não criminoso, prisão e liberdade, dentro e fora, etc.), acabam por 

delimitar características de um e outro, acentuando suas diferenças e por vezes 

fazendo com que seus membros reforcem-nas. Em seu trabalho, Guimarães (2005) 
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cita um estado onde os presos utilizavam os códigos dos crimes pelos quais foram 

condenados como “uma espécie de marca – escreviam-na nas paredes das celas, 

no próprio corpo...”, o que sabemos acontecer em muitos lugares no Brasil, ao longo 

de décadas. O autor faz uma análise da tatuagem como estratégia de resistência na 

qual o corpo marcado serve para assinalar a criação de um território. Segundo o 

autor, “a estratégia de resistência estava penetrada de ressentimento”. As reflexões 

apresentadas por este psicólogo levam a pensar sobre a ação de “selar 

definitivamente um destino de infrator do código penal” ao invés de “colar” outros 

adereços ao corpo e construir novos projetos de vida, por exemplo. O que se mostra 

obstáculo à pretendida “ressocialização” dos apenados.  

Mais uma vez percebemos que, ao escolher símbolos para comunicar, muitas 

vezes isso não ocorre de modo a incluir, mas pode ser motivo de exclusão, e servir 

de “alimento” para as ideias formadoras dos estigmas.  

Le Breton escreve sobre a tatuagem como marcas da infâmia, para ele esse 

uso tem se esfumaçado nos tempos atuais, mas relata que as palavras ou figuras 

escolhidas também refletem uma confissão simbólica de vingança, pois  

 
A tatuagem do meio ou dos presos traduz a vontade difusa de 
reclamar por sua conta o afastamento da sociedade global como se 
ele fosse o eleito da decisão própria do indivíduo. O recurso à escrita 
é corrente, sob a forma de iniciais, de algarismos, de slogans. As 
inscrições assemelham-se a graffitis escritos nas paredes das 
prisões ou nas latrinas. As fórmulas privilegiadas traduzem o retorno 
simbólico da sorte como poder pessoal. De vítima, o preso passa a 
criador de sua existência, manifesta a sua marginalidade como 
sendo um poder pessoal. De indivíduo perseguido pela polícia e 
tribunais pelas suas ações, torna-se a priori um homem que mostra 
seu ódio pela polícia ou pela justiça, ou pela sociedade global. 
Constrói a sua identidade reivindicando uma rejeição da qual ele se 
fez vítima, retomando simbolicamente a iniciativa. Longe de elaborar 
a sua relação com o mundo em termos deficitários, constrói-se 
valores socialmente desprezados, a começar desde logo pela própria 
tatuagem (LE BRETON, 2004, p. 52). 
 

 
Um dos aspectos que podem diferenciar as tatuagens, além dos símbolos 

utilizados, é a questão do voluntarismo. Eu escolho e me identifico, ou sou marcado 

e estigmatizado de algum modo. Estigma & Identidade. Pois assim como 

encontramos aqueles que escolhem, existem ainda os que não escolhem. Alguns 

deles são coagidos. Alguns são violentados, marcados para serem excluídos, 

mesmo entre outros que se encontram presos. Como é o caso daquele que cometeu 
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o crime de estupro, que, além de seu caráter criminal, tem uma maior reprovação 

social e moral que outros crimes. O crime de estupro corresponde no Código Penal 

Brasileiro, ao artigo 213, e alguns recebem a numeração tatuada, que o estigmatiza, 

caracterizando uma identificação negativa. O estigmatizado dentro de outro grupo 

estigmatizado, apontando aspectos relevantes da cultura dentro cada grupo.   

As tatuagens encontradas nas pessoas presas permitiram que os agentes da 

justiça os identificassem mais facilmente pelas suas marcas corporais. Até os cursos 

das polícias abordam o tema e utilizam a tatuagem como estratégia para 

reconhecimento do “criminoso”, eventualmente procurado ou foragido. Muitas 

pessoas que estiveram presas e são tatuadas, quando posteriormente retornam ao 

convívio social, sentem o que chamam de “preconceito da sociedade”. Aqui 

podemos entender seu caráter estigmatizante. Preconceito (formado pelo prefixo pré 

+ a palavra conceito), estabelecido socialmente, por sua escala de valor, onde o 

outro sente um juízo discriminatório para consigo.  

 Sousa (2010) escreve sobre essa identidade construída nas relações do 

cárcere, observando que 

 
Os signos que representam a criminalidade são inscritos à flor da 
pele, tendo em vista uma nova identidade construída no limiar tênue 
entre a ruptura brusca da identidade do eu e do mundo em 
sociedade o qual ele vive e esta nova identidade passa a ser 
construída a partir da entrada no cárcere.  
 

   
Sobre o uso da tatuagem como estigma escreve:  
 

 
Algumas tatuagens caracterizam estigma social, através da força e 
contra a vontade do indivíduo, ele é marcado para que todos saibam 
quem ele é. Outra marca de estigma social são as tatuagens em 
homossexuais, também feitas à força e em locais visíveis para se 
possa identificá-lo rapidamente. Normalmente ele é tatuado com 
pintas no rosto ou borboleta no peito (SOUSA, 2010 p. 90).  

 

Segundo Sousa (2010), o desenho escolhido e o local a ser tatuado 

denunciam as características de personalidade de cada indivíduo, um ritual de 

identificação do apenado enquanto tal.  A autora afirma que a tatuagem carcerária é 

reconhecida pelos traços grossos e desenhos mal acabados, resultados de técnicas 

rudimentares utilizadas nas prisões.  
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Marques (1997) afirma que “a tatuagem carcerária, assim como a das 

prostitutas, continua valendo no Brasil, como de resto no mundo, nesta beirada do 

século XXI. Temos aí uns cem anos de tatuagem marginal” (p.158).  O autor cita o 

famoso caso no Brasil do Bandido da Luz Vermelha “que barbarizou São Paulo nos 

anos 60, usando armas, lenço no rosto e lanterna de facho vermelho”, que 

respondeu a 88 processos, foi condenado a 351 anos de prisão, decorrente de 

vários crimes. Este criminoso tinha o corpo todo tatuado, com exceção do rosto. 

Para Marques “a tatuagem carcerária é um alfabeto que resume o tipo de delito e as 

inclinações de seus portadores”. Os americanos a denominam jail art, arte da prisão. 

Escreve ainda que “esta arte pode voltar-se contra o seu portador, quando serve de 

elemento identificador do criminoso reincidente” (p.159). 

O estigma do criminoso e do preso aparece constantemente na história.  

Advindo das relações sociais, estigma é nome daquilo que decorre de uma 

identificação de algo considerado como diferente no outro, o qual é desqualificado, 

desvalorizado e inferiorizado, reduzindo ou prejudicando suas possibilidades de 

vivência social. Ainda assinalados dentro da perspectiva de “normalidade”, eles são 

considerados os diferentes, estigmatizados por outros, os “normais”. Os 

estigmatizados são retratados por adjetivos como retardado, aleijado, bastardo, 

aidético, tuberculoso, etc., atribuindo uma importância exacerbada de algum traço, 

característica ou condição para o todo, como se o sujeito apenas isto fosse, 

descartando a existência de outras características e possibilidades.  

Foucault (2001) escreve na obra citada “Os anormais” que os monstros 

humanos advêm de uma noção jurídica, pois implica uma violação das leis da 

sociedade, bem como das leis da natureza. Fala da responsabilidade, dos poderes e 

essencialmente do poder político na criação da distinção entre as pessoas.  

Estigma, nome da famosa obra de Erving Goffman, publicada em 1988, uma 

das poucas encontradas sobre o tema em profundidade, relacionado diretamente à 

identidade social. Estigma é apontado por ele como termo usado em referência a um 

atributo depreciativo. Logo no início de sua obra sobre o tema, o autor apresenta 

três tipos de estigma frequentemente encontrados:  

- abominações do corpo, deformidades físicas; 

- culpas de caráter individual (vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, 

crenças falsas e rígidas, desonestidade e outras como distúrbio mental, prisão, vício, 
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alcoolismo, homossexualismo, desemprego, tentativas de homicídio e 

comportamento político radical); e  

- tribais de raça, nação e religião nações e religiões. (GOFFMAN, 1988 p.14) 

 Para Goffman, muitos símbolos de estigma caracterizam-se pela auto-

revelação por estarem continuamente expostos à percepção, e isso muitas vezes se 

dá de modo voluntário:  

 
Um dos métodos de revelação é o uso voluntário, por um indivíduo, 
de um símbolo de estigma, um signo extremamente visível que 
revela o seu defeito onde quer que vá. Há, por exemplo, pessoas que 
têm dificuldades auditivas e que usam auxiliares auditivos 
desprovidos de bateria; as pessoas parcialmente cegas que usam 
uma bengala branca desmontável; judeus que usam um cordão com  
a estrela de Davi. Deve-se acrescentar que alguns desses símbolos 
de estigma, como o distintivo dos Cavaleiros de Colombo que 
indicam que o portador é católico, não são claramente apresentados 
como reveladores de estigma mas, ao contrário, têm como finalidade 
atestar a pertinência do indivíduo a organizações que não têm, 
pretensamente, em si mesmas, tal significado. Deve-se acrescentar 
também os programas militantes de todos os tipos podem utilizar 
esse recurso, porque o indivíduo que se autossimboliza, garante o 
seu afastamento da sociedade de normais. (GOFFMAN, 1988 p.111 
e 112) 
 

 

 Sobre os estigmas ligados às instituições, escreve que:  

 

Nos muitos casos em que a estigmatização do indivíduo está 
associada com sua admissão a uma instituição de custódia, como 
uma prisão, um sanatório ou um orfanato, a maior parte do que ele 
aprende sobre o seu estigma ser-lhe-á transmitida durante o 
prolongado contato íntimo com aqueles que irão transformar-se em 
seus companheiros de infortúnio (p.46). 

 

Estigmata é nome de filme sobre a temática, inspirado nas questões 

religiosas, produzido nos Estados Unidos da América em 1999 pela Fox Home 

Entertainment, referenciado no livro de Pires (2009). 

Mais recentemente encontramos uma outra obra lançada no Brasil que  

aborda o tema, apresentando estigmas relacionados à mulher, ao pobre, à questão 

da raça, da religião, entre outros. Bacila (2008) descreve o estigma relacionando ao 

conceito de meta-regra:  

 

Logo, os estigmas estão perfeitamente enquadrados na concepção 

de meta-regras. Eles atuam como regras a ditar nas mentes das 
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pessoas: ali está o mal, o suspeito está ali, o mal sujeito que pode 

corromper minha família, a moça indecorosa, o produto do mal. O 

estigma só existe em razão das meta-regras. Se não fosse assim, o 

estigma seria apenas um sinal objetivo, sem repercussão social, sem 

gerar conflitos sociais, sem gerar consequências efetivamente 

práticas na vida das pessoas. De tanto ouvirmos piadas sobre certas 

pessoas, de tanto ouvirmos conceitos equivocados, de tanto lermos 

histórias doidas sobre raças, religiões, mulheres, presos, pobres, 

enfermos, lesionados, idealistas, ou simplesmente outsiders, 

tendemos a acreditar que isso é uma regra, ou melhor, sentença 

inabalável, como se as nossas próprias sentenças judiciais fossem 

sinônimos de atos perfeitos (BACILA, 2008 p. xxiii). 

 

Bacila utiliza como referência o trabalho de Goffman e esclarece ainda a 

existência não só de meta-regras negativas, mas também positivas, como: dar 

prioridade aos idosos, não deixar as crianças sozinhas e cumprimentar pessoas na 

rua, sendo estas construtivas, que segundo ele são dignas da humanidade e devem 

ser mantidas.  

Mesmo sabendo da reprovação social e dos estigmas, a pessoa envolvida 

com a criminalidade, que adota o crime como meio de sobrevivência ou meio de 

conseguir a materialização de seus desejos, muitas vezes não se retrai, não se 

esconde, e continua a confrontar a sociedade e a desafiar sua moralidade. Ou 

simplesmente desconsideram essas questões, adotando um “estilo de vida” paralelo, 

vivendo em grupos com valores diferentes do meio comum. E continuam a tatuar-se.  

Pensando no lugar daquele que é estigmatizado, no decorrer  da nossa 

pesquisa encontramos a obra de Ramos (2006), a qual discorre sobre “As Nazi-

tatuagens”, um estudo sobre a intolerância. Um fato histórico dramático 

inesquecível, diante da crueldade apresentada pelo nazismo, um movimento 

idealista que apresentava, entre outras características, o racismo, pois  acreditavam 

na supremacia da raça ariana e hostilizavam, objetivando eliminar qualquer 

estrangeiro. 

A autora entrou em contato com 14 sobreviventes dos campos de 

concentração que viveram durante a Segunda Guerra Mundial no século XX, onde 

os judeus foram submetidos a rituais cruéis, deportados e marcados, em nome do 

nazismo. Eles receberam a tatuagem numérica concentracionária e a inscrição da 

sigla “KL” de konzentrationslarger, vocábulo alemão que significa campo de 

concentração. O livro traz relatos, histórias vividas, memórias daqueles que viveram 
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esse “terror”. Relatos que sensibilizam e são dirigidos pela autora com atenção para 

a questão da aceitação e assimilação do outro, ressaltando a importância da 

diversidade humana, considerando a diversidade étnica, religiosa, política, 

econômica, sexual e social. Para ela, reflexos desta falta de aceitação pelo outro são 

amplamente vividos na história, traduzindo as constantes intolerâncias em intrigas e 

guerras, volta e meia presenciadas no mundo todo.   

Durante a busca temática do estigma, nos deparamos ainda com uma obra de 

Teixeira Filho (2005), um psicólogo falando sobre a questão do estigma diante de 

um corpo-extrófico. Curiosa, iniciei sua leitura para compreender do que falava e do 

que considerava estigmatizante. Neste livro, ele apresentava uma pesquisa 

realizada com pessoas que conviviam com corpos-extróficos. A pesquisa foi 

realizada através de entrevista semi-estruturada, com 11 pessoas e objetivava 

compreender a construção da subjetividade, presente em seus relatos, sobre como 

era a convivência com a doença, ou com o “doente”. Tivemos alguma dificuldade 

para entender do que se tratava, e a construção do texto apresentava tópicos onde 

discorria sobre a corporeidade, a história dos corpos, dos monstros, da família, entre 

outros. Alguns autores conhecidos utilizados, aspectos da psicanálise.  Mas, afinal, o 

que é essa tal de extrofia vesical? E tivemos que recorrer a uma obra anterior do 

autor de 2004, para entender melhor o que ele dizia. A extrofia vesical, ou extrofia da 

bexiga, é uma malformação, ou também chamada pela medicina de anomalia, onde 

a bexiga está exposta na barriga. Mas, mais do que uma anomalia física, o autor 

apresenta outras referências que ampliam a compreensão da extrofia como uma 

condição que afeta a pessoa como um todo em seus aspectos pessoais e familiares, 

e amplia ainda para seus aspectos relacionais de forma geral, com o meio em que 

vive (bairro, escola, trabalho, amizades e amores).  Quando aborda a questão do 

estigma, mostra, ao percorrer os tópicos citados, como a medicina, a família e a 

escola, por exemplo, lidavam e lidam com as marcas do corpo ao longo do século 

XVIII e a partir do século XIX até os dias atuais, apresentando dados da Idade 

Antiga, Idade Média e Renascimento, de como concebiam as questões da criança e 

da doença, por exemplo. A redefinição das possibilidades, do tratamento e dos 

cuidados com esse corpo, modificaram a relação deste com o estigma. O autor 

sugere que o conhecimento pode afastar a estigmatização, diminuindo as distâncias 

entre nós.  

Esse autor menciona a origem da palavra estigma: 
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A palavra estigma origina-se das cinco marcas deixadas no corpo de 
Cristo pela Crucificação. Essas marcas teriam sido também 
impressas no corpo de São Francisco de Assis e outros religiosos do 
século XVIII. A essas marcas chamam de estigmata (Hoad, 1993; 
Fowler & Fowler, 1995 In TEIXEIRA FILHO, 2005 p. 35).  

 

  
A respeito da ligação do estigma com a tatuagem, escreve:  

 
 

Além desta ligação com a estigmata, a palavra estigma é 
anteriormente atribuída às marcas corporais infligidas pela vontade 
da pessoa ou de outros, e não trazida de nascença. Daí a relação do 
estigma com a tatuagem, a escarificação ou qualquer outra forma de 
marcar e/ou alterar o corpo via sua “estigmatização”. (Hambly, 1925 
In TEIXEIRA FILHO, 2005 p. 35). 

 

Deste fato decorre, portanto, a associação do estigma com a tatuagem, 

ambas com sentido da marca, do marcar.  Os estigmas no campo da construção 

subjetiva são decorrentes do meio social e da atribuição de valor e significado a 

essas marcas, dados por determinadas culturas em diferentes momentos históricos.  

De qualquer modo, muitos escolhem essas marcas de diferenciação, mesmo 

sabendo do estigma que os cerca. Utilizam a tatuagem como identificação na 

relação com o outro, por vezes para reafirmar sua condição ou de fato obter algum 

“poder” de representação, de resistência.  

Quando falamos sobre pessoas estigmatizadas, podemos pensar também 

sobre a ótica de que as pessoas possuem características que podem ou não ser 

reconhecidas. A falta de reconhecimento, ou o reconhecimento inadequado, podem, 

na visão de Taylor (1994), filósofo canadense que escreveu sobre história e ciência 

política, implicar que pessoas ou grupos possam, de fato, serem prejudicadas. Por 

eventuais distorções, podem afetá-las de forma negativa, refletindo numa imagem 

depreciativa, desprezada, inferiorizada de si, e isso afeta a identidade, podendo 

inferir em opressão.  

No campo político, Taylor, em obra sobre o multiculturalismo, aponta que nos 

dias atuais verifica-se o que chama de política de reconhecimento, um tipo de 

política decorrente de grupos minoritários, como o das mulheres e negros, exigindo 

ações de reparação. Essas manifestações possibilitam o que é chamado na 

atualidade de multiculturalismo (reconhecendo a diversidade de culturas, e não a 

imposição de algumas culturas sobre outras, com o pressuposto da superioridade).  
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Nas sociedades patriarcais, as mulheres foram depreciadas e o grupo feminista 

floresceu de modo a valorizá-las por ocuparem espaços antes impensados.  E assim 

também ocorreu de modo semelhante com a raça negra e também com a população 

indígena. Pessoas foram (e talvez ainda sejam em alguns lugares) subjulgadas e 

desrespeitadas.  A origem da desigualdade é apresentada por Taylor numa análise 

da hierarquia social, da sociedade hierárquica construída pela noção de honra, 

surgido com a monarquia. Na modernidade, na sociedade democrática, temos a 

noção de dignidade com sentido universalista e igualitário, que parte da premissa do 

que é comum a todas as pessoas e não supervaloriza o que infere na construção da 

diferença e supremacia. Daí surge a política de reconhecimento. E desta decorre 

ainda políticas de diferença, com a elaboração de programas de compensação 

social, com “oportunidades especiais concedidas a determinadas populações”, 

criticadas por alguns, que as entendem como favoritismo. O que por sua vez cria 

outro tipo de conflito: se o princípio de igual dignidade lutava pela não-discriminação, 

essas políticas implicam na construção de tratamentos diferenciais, estabelecidos 

por ela. Esse tipo de política, que podemos compreender como medida reparatória, 

deve atentar para que seja uma medida temporária, caso contrário pode reforçar as 

diferenças a longo prazo. A exigência se faz no sentido de reconhecimento do valor 

igual das diferentes culturas. 17 

Vale lembrar que hoje as tatuagens não têm mais caráter definitivo. É 

possível serem feitas tatuagens que duram dias, como no caso das tatuagens feitas 

com outros produtos de tingir como a henna, e também existem técnicas na 

atualidade que permitem remover, raspar, descamar, ou despigmentar pele tatuada. 

Embora esses procedimentos tenham custos significados e também sejam relatados 

como dolorosos, ainda não garantem eficácia total. Algumas pessoas optam por 

encobrir marcas consideradas indesejadas ou das quais se arrependeram, com a 

escolha de um novo desenho, o que é chamado de cover up18. Contudo, verificamos 

                                                           
17 Ao falar sobre a política de reconhecimento com foco no multiculturalismo, Taylor também visita 

conceitos de moralidade, apontados por Hegel e Rousseau, que são apresentados também por 
Honneth (2003), filósofo e sociólogo alemão que também aborda a questão do reconhecimento, e 
sobre a questão da luta de reconhecimento, analisa Hegel e Mead, apontando ainda trabalhos de 
autores como Sartre e Marx, importantes para compreender os jogos morais e políticos que 
observamos até aqui.   

 

18  Do site: http://www.mundodastatuagens.com.br/cover-up/o-que-e/ acessado em 25 de maio de 
2012, cover up é a técnica utilizada para cobrir uma tatuagem com outra tatuagem.  

http://www.mundodastatuagens.com.br/cover-up/o-que-e/
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nas memórias descritas pelos tatuados durante a Segunda Guerra Mundial o quanto 

essas marcas são significativas e podem ser dolorosas, não só fisicamente, mas na 

história pessoal. Questionamos se é possível reconstruir ou ressignificar. Como 

ficam essas marcas internamente? Marcas corporais são de fato apagadas? O que 

se deseja apagar de vista, o que está do lado de fora do corpo, pode ser feito 

internamente? No campo subjetivo, apagar implica maior complexidade.    

Um aspecto interessante dos bastidores da prisão é que muitas pessoas, 

quando são presas, não estão de posse do seu documento de identidade, chamado 

no Brasil de RG, registro geral de cadastro dos cidadãos brasileiros. Muitos, porque 

surpreendidos na ação criminosa, em flagrante, não portam seus documentos 

visando não serem identificados. Quando ingressam na prisão, seja em delegacias, 

cadeias públicas ou penitenciárias, eles são identificados por seu nome, pelos 

nomes de pai e mãe, por seus relatos ou pela posse de documentos pessoais, mas 

também são registrados nos seus prontuários por suas cicatrizes e tatuagens. 

Durante o tempo em que estão presos nas unidades penais, o Serviço Social 

encaminha quando possível novamente para o Instituto de Identificação (Secretaria 

Estadual de Segurança Pública) para providenciar novo documento, pois o sistema 

penitenciário só pode agir mediante identificação. Estrategicamente o preso descarta 

esta identidade e a cada nova entrada no sistema, no caso de reincidência criminal, 

é reencaminhado para fazer o documento. Alguns portam documentos falsos, o que 

é muito comum em região da fronteira. Foz do Iguaçu faz fronteira com Argentina e 

Paraguai, e a pirataria em um de nossos países vizinhos (Paraguai) é um problema 

para o Brasil como um todo, agravado na cidade divisa. Isso me fez pensar que eles 

não têm o desejo de serem vistos e identificados como cidadãos, talvez porque não 

se sintam parte desse sistema de governo e prefiram ou optem pela marginalidade. 

O Estado deseja que eles se reintegrem, mas pode ser que eles não tenham esse 

desejo, sendo estas as referências de cidadania desejáveis socialmente. Há de se 

levar em conta que as tatuagens, muitas vezes escolhidas, retratam na maioria dos 

casos seus desejos e sua identidade. Consequentemente, por ser marca corporal 

visível, também permite que sejam identificados, mesmo por representantes do 

Estado.  

As tatuagens em presos, como verificamos, servem também para que 

policiais os localizem e identifiquem. Em 17/09/11, o JCNET, o Jornal da Cidade em 

Bauru – SP, publicou na Internet uma reportagem de Luiz Beltramim, que se intitula: 
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“Polícia decifra tatuagem do crime – Catálogo traduz os diferentes símbolos e 

inscrições tatuadas no corpo para os diversos delitos”.  Ao ler a reportagem nos 

pareceu estar se referindo à realidade em Foz do Iguaçu, que é muito similar. Muito 

do que eles apresentam lá também aqui pode ser encontrado. Os mesmos símbolos, 

as mesmas representações sociais. As informações da reportagem foram obtidas 

junto à Polícia Militar (PM) daquela cidade que possui um manual interno para a 

identificação dos seus criminosos, o que também é comum em outros lugares do 

Brasil.  

 

 

Figura 23: Foto publicada pelo jornal sobre as tatuagens dos presos em Bauru – SP. 
Disponível em: http://www.jcnet.com.br/Policia/2011/09/policia-decifra-tatuagem-do-
crime.html) 
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Entramos em contato com o jornal que gentilmente nos respondeu e assim 

também em contato com a PM. Pelo telefone, fomos orientados a fazer a solicitação 

da pesquisa por email e recebemos uma resposta do Capitão Renato Ramos, que 

nos enviou o manual para ser utilizado neste trabalho (Anexo 2), mas salientou não 

se tratar de um documento institucional, mas organizado por alguns policiais em 

decorrência do trabalho que desenvolvem.  

A importância do conhecimento acerca da tatuagem do preso, especialmente 

para os agentes penitenciários, tem sido mencionada:  

 

Para o profissional da área de segurança e em especial para aqueles 
que atuam no interior das Penitenciárias, visando uma possível 
classificação dos presos, segundo seus antecedentes e 
personalidade, para orientação à individualização da execução penal, 
faz-se necessário o conhecimento e o entendimento das linguagens 
utilizadas pelos presos no interior dos presídios, muitas vezes 
codificadas, sejam por sinais, palavras ou marcas, como por 
exemplo, as tatuagens, marcas estas que revela a personalidade do 
criminoso, como também muitas vezes demonstra o delito de quem a 
possui, servindo como código, que manda recados. (PAREDES, 
2003, p.viii) 

 

Também solicitamos à alguns colegas do DEPEN-PR contribuições, e o 

colega Ricardo Valera Agrilera nos enviou por email um arquivo com fotos de 

tatuagens específicas de praticantes de determinados tipos de crimes. Solicitada a 

fonte para fazer referência e o mesmo informa que tinha conseguido com colegas 

agentes do sistema penitenciário de São Paulo. Ainda buscando cuidados com o 

uso de informações, colocamos em busca pelo Google e encontramos o arquivo 

online, o que nos deu mais tranquilidade para utilizar neste trabalho (ANEXO 2). 

Evidenciamos os mesmos símbolos, uma realidade que parece similar.  

Em função dessa identificação estigmatizante decorrente dos símbolos, 

tivemos acesso a um preso, que significativamente tinha tatuado um olho de Hórus 

na testa. Alguns funcionários o indicaram para ser entrevistado, pois poderia ter sido 

marcado por outros. Quando se sentou para a entrevista e lhe foi explicado toda 

pesquisa, o mesmo disse que preferia não participar; e foi assegurado a ele que 

respeitávamos sua decisão e se acaso mudasse de ideia, poderia nos enviar um 

recado. Dias depois, o mesmo preso conseguiu uma saída temporária da Justiça e 

evadiu-se.  
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O olho de Hórus, por exemplo, é tido como símbolo egípcio, usado como 

amuleto com significado de proteção e poder, mas também pode simbolizar o olho 

de Lúcifer (COSTA 2011).  

A foto abaixo, portanto, não é dele, e foi retirada da Internet para ilustração. 

 

 

 

 

 

 

   Figura 24: Foto de Olho de Horus tatuado. Disponível em:    
http://inkuts.blogspot.com.br/2010/05/tattoo-olho-de-horus.html acesso em 0205/12. 

 

Tempos depois um outro colega que trabalha na PEF II nos mandou um 

arquivo no correio eletrônico utilizado pela SEJU-PR, dizendo que o PCC agora 

estava utilizando este olho como código e não mais a carpa, como indicavam outras 

informações. Atentamos então para o fato de que os símbolos podem mudar de 

significado, podem ser utilizados estrategicamente num momento e serem 

abandonados em outro, elegendo novos na tentativa de não serem identificados por 

pessoas não desejadas. Mudanças estratégicas que podem ocorrer para evitar ou 

confundir nas identificações feitas pelas forças policiais. Isso aparece como um 

indicativo de possível transitoriedade dos símbolos, de que eles podem ser adotados 

por um tempo e podem ser modificados conforme suas intenções e usos. 

O uso da tatuagem como recurso de identificação de criminosos feita pela 

polícia foi confirmada através de um depoimento de um preso que foi nos foi trazido 

para entrevista de forma equivocada, tendo em vista que não possuía tatuagem, 

mas que é de importante contribuição.  

 

Eu não tenho tatuagem. Eu roubo carros, não quero ser marcado, 

não quero ser identificado por ninguém. Se você tem, é mais fácil. 

Tenho muitos colegas que tem. Por exemplo, a teia de aranha, que 

significa morte de comparsa.  Dois tijolos com um cacto encima, 

também era usado por latrocidas. Antes, você encontrava borboleta, 

por exemplo, era comum, nos homossexuais. Até 2003 ainda 

achava. Depois, o PCC proibiu marcar à força.  Também aqueles 

pontos na mão ou pingos no rosto, não se vê mais. E são diferentes 

as usadas no crime. As da rua tem muito bichinho, coloridinho. 

http://inkuts.blogspot.com.br/2010/05/tattoo-olho-de-horus.html%20acesso%20em%200205/12
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Escorpião, por exemplo, é bicho vingativo, mas uns dizem que é seu 

signo, tem que olhar a data de nascimento pra ver. Peixe é bonito, é 

usado mais fora e por traficantes, pois é coisa de boy, tem muitos 

boyzinhos no tráfico. Mas também é símbolo chinês. O coringa e o 

palhaço são muito usados, o palhaço pelo assaltante, e o coringa 

tem outras coisas, além de assalto, pode ser homicida junto.” (W. 33 

anos, Ensino Fundamental incompleto, refere como profissão 

serviços gerais, preso por vários crimes como assalto, reincidente) 

 

Esse preso falou de forma clara sobre as representações dos signos 

tatuados, enaltecendo sua esperteza em optar por não tatuar-se.  

Tendo em vista a transitoriedade dos símbolos e a necessidade de um estudo 

aprofundado quanto à representação de cada um deles, não ousamos aqui compor 

um dicionário para leitura e compreensão deles, mas apresentamos no apêndice (2) 

uma lista com fotos de tatuagens, mencionado anteriormente, retiradas dos 

prontuários de identificação arquivados no programa SRP utilizado pelo DEPEN- 

PR.  

Até o presente momento, não tivemos mais informações sobre o paradeiro 

daquele preso tatuado com o número 213, apresentado na introdução, pois anos se 

passaram e o projeto de pesquisa veio depois. Nas entrevistas e no dia-a-dia não 

apareceram outros casos. Ou não se revelaram até o momento (...). 

Comentando com colegas de trabalho sobre a ausência desses casos onde 

presos tenham sido marcados diretamente com objetivo estigmatizante, nos foi 

indicado para entrevista um preso em outra unidade penal, na Penitenciária Estadual 

de Foz do Iguaçu II. Esta unidade foi inaugurada em 2008 e tem capacidade para 

900 presos. Conta não só com presos condenados em regime fechado, mas abriga 

ainda provisórios que aguardam julgamento e também presos condenados em 

regime semi-aberto. 

Em 2011 havíamos entrado em contato com o diretor daquela unidade penal 

para conseguir alguns dados para acrescer à pesquisa, e lá fomos.  O referido preso 

aceitou prontamente participar da pesquisa, estando bastante acessível. Ele era 

oriundo do estado de Santa Catarina e já havia cumprido pena numa unidade 

prisional de lá. Contou-nos que quando estava preso, acabou por delatar alguns 

presos que estavam fazendo um “tatu” na parede, o que na gíria da prisão significa 

que eles estavam construindo um buraco de acesso para fuga. Esse preso, então, 

havia quebrado uma regra interna. Não se pode falar de outro. Delatar. Este é 
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chamado de “cagueta” ou “X9”. Ao falar sobre isso, sua feição mudou. Conta que 

aquela unidade é comandada pela organização criminosa PCC (Primeiro Comando 

da Capital) e foi abordado em cela por outros presos que ameaçavam matá-lo com 

uma faca em punho, e acabaram por marcar nele três pontos no rosto, quando ele 

implorava para não ser morto. Atualmente o mesmo não tem mais os pontos visíveis, 

pois ele encobriu com outra tatuagem no rosto, bastante expressiva. Diante de um 

dilema ético, decidimos por não reproduzir aqui sua foto, mesmo ele tendo 

autorizado, pois ele correria o risco de ser descoberto e perseguido. O motivo 

tatuado no rosto indica algo de matador, um personagem de filme, o que me 

pareceu uma estratégia de intimidação para dizer que também era mau, que 

também matava. Ao ser perguntado sobre como se sentiu, ele disse:  

 

Eu ficava muito nervoso, imaginando como seria andar pela rua, e 
encontrar algum malandro que me reconhecesse, que reconhecesse 
os pontinhos, por isso decidi fazer outra. 
 

 

De qualquer modo, percebemos ainda o medo presente. E esse preso chama 

atenção pela expressiva tatuagem no rosto. A marca, embora apagada do rosto, 

parece permanecer na sua alma. 

Não encontramos outros com similar representação. Talvez não seja comum 

encontrar presos com esse tipo de tatuagem e com esse simbolismo.  

Aproveitamos ainda a visita nesta outra unidade penal e solicitamos 

informações sobre as tatuagens dos presos ao diretor, que foram autorizadas para a  

coleta de dados  e encaminhadas por um de seus funcionários Carlos Rogério 

Oliveira, que gentilmente nos repassou informações obtidas junto aos colegas da 

PEF II.  

A PEF II foi a segunda unidade penal de Foz do Iguaçu, construída pela SEJU 

– PR em 2008. Com capacidade para pouco mais de 900 presos, é dividida em 

várias galerias que abrigam presos condenados em regime fechado e semi-aberto, 

além de provisórios. Na data de levantamento dos dados oferecidos em 2012, 

constavam 908 presos lotados e, destes, 591 eram portadores de tatuagem, e 317 

não tinham registros de tatuagem. Portanto 65% de presos tatuados contra 35% de 

presos não tatuados. Um percentual similar aos que encontramos na PEF (64% e 

36% respectivamente).  
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Foram oferecidos ainda dados referentes aos tipos de símbolos tatuados que 

são apresentados no apêndice (3), podendo ser visualizados os de maior incidência, 

tanto na PEF como na PEF II. Salientamos ainda que muitas tatuagens são difíceis 

de serem interpretadas e classificadas, compondo o item apresentado como 

OUTROS, bem como situamos como OUTROS alguns símbolos de menor 

expressividade. Analisando as fotos dessas tatuagens, observamos ainda que 

alguns trazem símbolos sobrepostos numa possível tentativa de encobrir uma 

tatuagem feita anteriormente.  

 No apêndice (3), verificam-se um número expressivo de tatuagens com temas 

tribais/maoris, que não correspondem historicamente à esfera criminal, bem como o 

uso de dragões. Também é possível observar que existem muitas tatuagens 

relacionadas aos vínculos afetivos, sejam eles familiares ou amorosos, com nomes e 

frases em homenagem a pessoas importantes. Os diabos e demônios são 

verificados como símbolo associados ao mal, ao que é ruim. A frase “VIDA LOKA” 

também aparece significativamente, como referência à vida marginal e criminal 

(citado nos relatos de presos), sendo utilizada ainda por grupos de rap, um estilo 

musical que no Brasil é tocado por alguns com letras carregadas de violência, que 

cantam crime, prisão e droga.  

 Dois dos presos entrevistados disseram ter feito sua tatuagem em instituição 

para adolescentes em conflito com a lei, e como também aproximadamente metade 

deles relata ter feito na adolescência, o que nos faz pensar na identificação com a 

prática criminosa e suas tatuagens nesta fase do desenvolvimento humano, onde 

somos mais suscetíveis aos modelos com os quais convivemos. 

 

Aos 16 anos eu fiz com um amigo que tinha uma máquina artesanal, 
feita com clips, grampo de apostila e tinta de caneta. Achei bonito, eu 
quis (...). Tem a ver com uma música de rap, tipo Racionais, tipo 
sangue bom. Fiz quando estava no CIAADI. Depois fiz outras. (Z. 25 
anos, Ensino Fundamental incompleto, auxiliar de serviços gerais, 
condenado por assalto e formação de quadrilha, reincidente). 

  

 CIAADI é sigla de Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente infrator, 

que foi modificada para CENSE (Centro de Sócio-educação), em função das 

políticas aplicadas.  

          No final da pesquisa, em conversa com um colega que trabalha nessas 

instituições com adolescentes em conflito com a lei, que cumprem medida sócio-
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educativa de internação (o que no senso comum indica que estão praticamente 

presos, pois também se trata de uma instituição total), obtivemos um valioso 

depoimento:   

 

O que eu percebo hoje em suma é que as tatuagens continuam 
sendo feitas de maneira artesanal, mas não dentro das unidades do 
estado do PR, elas são confeccionadas quando em liberdade, e na 
maioria apresentam as mesmas características. São frases 
relacionadas a familiares, nomes próprios, numerações dos artigos 
do código penal, folhas de maconha, tribais, porém sempre com 
traços deficientes. Normalmente quando aparecem adolescentes 
com um nível cultural/intelectual/financeiro um pouco maior, este já 
apresenta artes confeccionadas em estúdios, com temas mais 
elaborados, dragões, tribais, artes orientais, e estes costumam 
ostentar um pouco mais, sendo perceptível aos olhos dos mais 
observadores, olhares de inveja, e admiração partindo daqueles que 
marcaram seus corpos com desenhos artesanais.  
A cultura de marcar seus corpos com temas relacionados à conduta 
infracional me parece estar em decadência, pelo menos nesta faixa 
etária, era muito mais evidente a 6 anos atrás quando ingressei no 
sistema. Adolescentes oriundos da Curitiba, região metropolitana e 
também do estado de SP, apresentam essa cultura mais evidente e 
perceptível, porém nada assim tão presente. 
Em contrapartida, é comum encontrar colegas de trabalho com 
tatuagens, que antes eram confeccionadas em locais reservados, 
hoje cada vez mais a mostra como em antebraços e pernas. Isso 
gera muita curiosidade e interesse por parte dos adolescentes 
internados, que buscam conhecer a arte e o motivo que levou o 
educador-social a fazê-la. (Rafael Lopatiuk Figueiredo 
Educador Social, Diretor-Assistente do Cense (Centro de Sócio-
Educação) em Laranjeiras do Sul. 

 

 No relato acima, percebemos transformações culturais relevantes, com um 

desaparecimento do estigma relacionado ao criminoso tatuado e ainda com a 

ampliação do uso também pelos funcionários das instituições.  

 Transformações culturais vão sendo observadas e a ilustração abaixo nos 

mostra, significativamente, um policial com uma tatuagem no braço, em 

procedimento de prisão de um suposto agressor, que não possui tatuagens 

expostas.  
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Figura 25: Foto de polícia abordando suposto agressor. Disponível em: 
http://www.jtribunapopular.com.br/index.php?topicos=nav%2Fsingle&topico=5035. Acesso 
em 23/11/12.  

 

 O estigma do “criminoso” tatuado não se concretiza nessa cena, bem como 

se verifica a liberdade de tatuar-se conquistada também pelos funcionários da 

Segurança Pública.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jtribunapopular.com.br/index.php?topicos=nav%2Fsingle&topico=5035
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Existem amores na vida 
Da gente que ficam na pele feito tatuagem 

O que aconteceu entre eu e você 
Foi tão lindo 

Me marcou ficou dentro de mim 
E agora eu não sei te esquecer 

O tempo não pode apagar 
O que foi tão bonito 

O que o amor preparou pra nós dois 
Já estava escrito 

Você é a metade de mim 
A minha alma gêmea 

Meu mundo, meu céu, meu começo e meu fim 
 

Teu cheiro de amor ja esta em meu corpo marcado 
Feito tatuagem grudado em mim 

Grudada em mim 

Você invadiu minha vida virou caso sério 
Paixão proibida um doce mistério 

Que que eu vou fazer 
Saudade procura e te chama a todo momento 

E você não sai do meu pensamento 
Não vou te esquecer... 

O tempo não pode apagar 
O que foi tão bonito 

O que o amor preparou pra nós dois 
Já estava escrito 

(...)  

É existem momentos na vida que lembram você 

 

                                                                                 Feito tatuagem. Eduardo Costa 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O caminho percorrido para esta pesquisa referente à tatuagem na prisão nos 

permitiram algumas conclusões.  

  A prisão, vista na perspectiva de uma instituição total, possibilita que os 

presos desenvolvam estratégias e habilidades de sobrevivência que decorrem de 

seus relacionamentos interpessoais e intrainstitucionais e caracterizam o grupo. 

Posto isso, verificamos estratégias de comunicação específica que não só diz 

respeito ao uso de gírias, mas também da comunicação simbólica através do uso da 

tatuagem, bem como na escolha de seus símbolos.  

 A prisão, vista na perspectiva de uma instituição que almeja controle sobre os 

corpos, permite ainda sim que as “almas” continuem a viver, ou sobreviver, apesar 

dos corpos físicos estarem limitados. E mesmo com corpos controlados, há ainda 

uma resistência e autonomia que lhes possibilita se comunicar através da própria 

tatuagem e seus símbolos.  

  A tatuagem é utilizada no corpo como uma linguagem que comunica algo.  

 Encontramos um número expressivo de pessoas presas que não se tatuaram 

(36%), fato que pode decorrer do nível de escolaridade e mesmo da sua cultura. 

Percebemos que a maioria dos presos como um todo, não só em Foz do Iguaçu, ou 

no Estado do Paraná, mas no Brasil, apresenta o Ensino Fundamental incompleto e, 

dos que não se tatuaram, muitos oriundos da zona rural. O não tatuar-se revela sua 

formação de modo geral e também suas escolhas. Processo dinâmico.  

Desmistifica-se a ideia de que todo criminoso tenha tatuagem. Ao mesmo 

tempo, muitos dos símbolos escolhidos ainda remetem ao envolvimento criminal, 

pois são símbolos que diferem de modo geral da população externa (embora hajam 

os constantes) e ainda os mesmos referem que a própria qualidade da tatuagem 

também os identifica, sendo menor o número de presos que fizeram tatuagens em 

local adequado, de acordo com as normas da vigilância sanitária e com profissional 

adequado.   

   Na prisão, a tatuagem apresenta predominantemente os seguintes usos: 

pertencimento, identificação com a atividade criminosa, homenagem aos vínculos 

afetivos, e ainda como estigma.   
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 A tatuagem usada na prisão como identificação revela as escolhas que o 

preso faz e o estilo de vida adotado por ele. Mostra suas particularidades e diante do 

universo compreendido como marginal ou criminal, também suas tatuagens podem 

ser vistas como estratégia de resistência ou revelar autonomia.  

 Observa-se a falácia de um discurso rígido acerca do estigma da tatuagem 

relacionada ao “preso”, “criminoso” ou “bandido”. Entretanto, a tatuagem ainda 

incorpora valores morais e sociais, e o estigma subsiste ainda que diluído na 

atualidade, não só em função da propagação do uso em geral da tatuagem, mas 

tendo em vista sua representação para instituições que se relacionam com a 

segurança pública.  

 De qualquer modo, observamos que a tatuagem em presos ainda sirva de 

código de reconhecimento que permite que profissionais dessas instituições, como 

os policiais, os localizem e identifiquem.  

  Encontramos dados durante a pesquisa de campo que indicam que os 

símbolos tatuados utilizados nesta população são similares aos encontrados em 

outras unidades penais, tanto da cidade de Foz do Iguaçu, do estado do Paraná, ou 

de outros estados como São Paulo (visto os manuais conseguidos que se encontram 

anexados). Sabemos, portanto, que concretamente existem alguns símbolos 

associados à criminalidade e que continuam a servir como um código de identificação.  

Em contraponto, a história revela o uso da tatuagem como marca que violenta 

o corpo de outro, e verificamos que isso raramente acontece nos dias atuais. 

Aspecto positivo, pois demonstra que o corpo tem sido protegido de marcas cruéis, 

decorrente de uma mudança sócio-política vislumbrada pela Constituição Federal do 

Brasil de 1988, que assegura a proteção de vários princípios da vida da pessoa, 

como liberdade e dignidade.  

Na prisão, a maioria afirma ter escolhido sua tatuagem em decorrência do 

envolvimento criminal. É interessante perceber que encontramos apenas um preso 

que referiu ter sido marcado sob o uso de força física. Eventualmente pensamos que 

outros também podem ter sido, mas podem decidir não falar ou denunciar em 

decorrência de ser pressionado, coagido ou ameaçado. De qualquer forma, a marca 

física cruel tornou-se rara e assim a violência abandona sua forma física e passa a 

habitar outro lugar: a psique.  O corpo tem sido mais protegido da violência externa, 

mas a alma pode continuar a sofrer. 
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Assistimos hoje a uma propagação do uso das tatuagens e outras marcas 

corporais ficando evidente o crescimento de sua incidência na sociedade em geral.  

O que estava presente em algumas “sociedades”, agora parece estar presente na 

sociedade como um todo. O fato de ter uma tatuagem parece ter se tornado comum. 

Observamos que está por ser minado seu uso como exclusão, pois muitas pessoas 

relatam sua decisão em tatuar-se. A tatuagem e seus usos na população em geral 

tem se modificado, considerando o uso do corpo como obra inacabada que precisa 

de investimento, do uso do corpo como mercadoria, numa leitura pelo viés 

capitalista, sendo comum na contemporaneidade seu uso ligado à estética.  Para os 

presos ainda predomina o sentido de pertencimento de determinado grupo. 

 A tatuagem, compreendida na atualidade como um fenômeno cultural que se 

expandiu, diante de seus múltiplos e frequentes usos, diminui e dilui a carga 

estigmatizante impregnada de valores morais que afetava grupos específicos como 

o dos presos, podendo, quem sabe, vir a ser extinta como estigma. Com os diversos 

usos que o corpo vem apresentando nas últimas décadas, podemos pensar num 

aspecto mais positivo, derivado do fato de que a tatuagem tem sido realizada por 

escolha e não mais como imposição (se é que é possível escolher livremente). 

 A qualidade das tatuagens feita pelos presos permite uma diferenciação ainda 

de outros, e ainda o marca de forma estigmatizante devido, em parte, aos símbolos 

escolhidos.  

 Encontramos pessoas presas que escolhem não se tatuar e também aqueles 

que tatuam símbolos não elencados como criminais.  

 Também observamos nos relatos que alguns presos recorrem a estúdios 

profissionais para confecção de sua tatuagem. Na cadeia pública sua prática tem 

rareado, haja vista não serem encontradas as famosas máquinas de tatuar caseiras 

aqui em Foz do Iguaçu.   

O estigma baseado na tatuagem do preso ainda está presente, mas está 

suavizado.  

Seja como for, a tatuagem serve como linguagem e expressa algo de sua 

identidade. Os símbolos tatuados, portanto, sugerem cuidados.   

Fica ao menos o desejo de que esta esteja sendo feita como inscrição, marca 

positiva não só na história do indivíduo, como na história da humanidade.  
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ANEXO 1 -  

 

DEZEMBRO 2009 
 

Regime Fechado Regime Semi-Aberto Regime Aberto 

Homens: 7.894 Homens: 2.365 Homens: 7.079 

Mulheres: 278 Mulheres: 113 Mulheres: 855 

Total: 8.172 Total: 2.478 Total: 7.934 

Provisório Medida de Segurança Total Estabelecimentos: 589 

Homens: 3.098 Homens: 363 

Mulheres: 96 Mulheres: 25 

Total: 3.194 Total: 388 

População do Sistema Penitenciário: 22.166 

Vagas do Sistema Penitenciário: 22.633 

Secretaria de Segurança Pública: 15.274 

Pop. Prisional do Estado Masculina: 34.470 Feminina: 2.970 Total: 37.440 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRIE.htm  25/10/12 

 

NEstado 

 

População IBGE 

2008 

 

N° Presos 

Dez/08 

 

Pop. Prisional 

por 100.000 

Habitantes 

Acre  680.073 3.036 446,42 
Alagoas 3.127.557 2.168 69,32 

Amazonas 3.341.096 4.163 124,60 

Amapá 613.164 2.104  343,14 
Bahia  14.502.575 13.944  96,15 
Ceará  8.450.527 13.560 160,46 
Distrito Federal  2.557.158 7.782 304,32 

Espírito Santo  3.453.648 9.784 283,29 
Goiás  5.844.996 10.603 181,40 
Maranhão  6.305.539 4.615 73,19 

Minas Gerais  19.850.072 43.118 217,22 

Mato Grosso do 

Sul  

2.336.058 12.753 545,92 

Mato Grosso   2.957.732 10.729 362,74 
Pará  7.321.493 8.849 120,86 
Paraíba  3.742.606 8.917 238,26 
Paraná  10.590.169 36.453 344,22 
Piauí  3.119.697 2.257 72,35 
Rio de Janeiro  15.872.362 25.540 160,91 
Rio Grande do 

Norte  

3.106.430 3.955 127,32 

Rio Grande do Sul  10.855.214 27.636 254,59 
Rondônia  1.493.566 5.978 400,25 
Roraima  412.783 1.522 368,72 
Santa Catarina  6.052.587 12.363 204,26 

São Paulo  41.011.635 154.696 377,20 

Sergipe  1.999.374 3.036 151,85 

Tocantins  1.280.509 1.850 144,47 

TOTAL 189.612.814 451.219 237,97 
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRIE.htm  25/10/12 

 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRIE.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJC4D50EDBPTBRIE.htm
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ANEXO 02 –  

Manual de tatuagens criminais da PM – Bauru – SP  
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TATUAGENS CRI MINAL E SIGNIFICADOS

Admiradas por alguns, condenadas por outros, as tatuagens existem desde o século 14 antes 

de Cristo onde eram usadas pelos egípcios. Hoje se tornou uma cultura mundial e é usada de

várias maneiras que podem ser com intuito de sedução, rebeldia ou até mesmo uma forma de 

identificação. Assim como significados positivos e místicos, elas também podem ser usadas 

para diferenciar criminosos. A seguir algumas tatuagens e seus significados no crime.

Nossa Senhora Aparecida
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Tatuada em tamanho pequeno no peito, significa desejo de esperança, proteção e segurança,

além de demonstrar que ousuário é de alta periculosidade. 

Tatuada nas mãos,  braços ou coxas identifica elemento prati cante de homicídio.

Em tamanho grande, acima da metade e bem ao centro das costas, significa que o detento é

estuprador ou foi violado durante o cárcere.

Usuários: Detentos com penas pesadas, homicidas, ladrões, estupradores, detentos

estuprados e matadores de aluguel.  
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Teia de Aranha

Tatuada nas mãos,  antebraços, cotovelos e pernas significa lembrança do comparsa ou morte

de cumplice.
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Caveira Apunhalada

Símbolo das tropas de operações especiais de algumas Policias Militares do Brasil. Na 

linguagem criminal significa latrocínio e/ou advertência, matador de policiais.

Usuários: Assaltantes e Homicidas.
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Caveira

Significa morte, é usada por presos que a cometeram homicidio.
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Cruz

Cruz de Carvalho: Indica um indivíduo de alta periculosidade. É feita nos ombros,nos braços ou 

no meio das costas.

Cruz com 2 velas acessas

Também identifica um indiv íduo de alta periculosidade. 
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Cruz em Par

Tatuadas sempre em tamanho pequeno (10 cm), dizem servir para "livrar do diabo e do mau

olhado". Forma de estar

protegido, pedido constante de proteção (corpo fechado).

Águia

Simboliza liberdade. Geralmente é desenhada quando está terminando de cumprir a pena, 

geralmente tatuada no peito.
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Pomba

Significa sorte e bons ganhos e evita ser visto ou pressentido. Geralmente usadas por ladrões 

de residência (caxungueiros). 

Folha de Maconha

Utilizadas por pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Usada por viciados em drogas. 
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Saci Perêrê

Usada por pessoas ligadas ao tráfico. Foi muito usada nos anos 80 por traficantes, geralmente

na perna direita.

Mulher Nua
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Com a genitália a mostra, significa que o detento é viciado em drogas injetáveis.

Índia
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Bastante comum em nas décadas de 80 e 90 entre os traficantes cariocas.

Morte com Foice

 



135 

 

Representa presos ligados aos grupos de extermínio chamados também de "justiceiros".

Tatuagens usadas por Homossexuais
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Beija-flor, coração transpassado por flexa, flor, pintas na lateral do rosto, borboleta, imagem

de São Sebastião,coração flexado com escrita: "Amorde Mãe", são usadas por presos  
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homossexuais que cometeram crimes contra os costumes. Atualmente, não tem mais esse

significado. É feita nos braços e no peito.

Serpente

Utilizada por assalt antes (pessoa traiçoeira, covarde e perigosa).

Sereia
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Simboliza estupro ou atentado violento ao pudor. Usado por detentos homossexuais, 

estupradores ou maníacos sexuais. 

São feitas a força, contra a vontade do detento, quase sempre na perna direita.

Serpente e Punhal/Espada

Simboliza a iraição, dedo duro ou alcaguete e informante de policiais.

Usuários: Detentos que não possuem a confiança do grupo. São feitas a força, contra a
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vontade do detento.

Espada/Punhal

Indica um elemento perigoso e destemido que já cometeu homicídio usando arma branca. 
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Demônio

Aquele que mata por gosto. Cautela ao tratar com este tipo de pessoa, pois são homicidas e 

assassinos. Uma variação é o diabo trazendo uma caveira nas mãos.

Utilizado por elementos psicopatas. Não sentem remorso ou arrependimentos de seus atos. O 

boneco Chucky é marca do assassino violento.
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Pistola e Revolver

Simboliza: Latrocínio.

Usuários: Presos por assalto com morte.

Local: Geralmente na perna.
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Palhaço ou Coringa

Tatuada geralmente nas costas, mas podendo ser em qualquer lugar do corpo. Utilizada por 

pessoa que pratica furto e pequenos roubos. Na cadeia é visto como “comédia” e “sangue

bom”, quando assume algum crime que outros comet eram.
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Pontos nas Mãos

UM: Punguista – batedor de carteira em ônibus e locais movimentados.

DOIS: Estuprador.

TRÊS: Em forma de triângulo – traficante.

QUATRO: Roubo.

CINC O: Furto.

DEZ: Formando uma cruz, homicidas e chefes de quadrilhas. 

“X” COM BOL AS NAS EX TREMIDADES: Símbolo de assaltante de bancos e carros-fortes 

(encontrada em presídios paulista). 

ESTRELA DE CINCO P ONTAS:Diz que seu portador é chefe de quadrilha.

NOMES E DATAS:Muitos presidiários costumam tatuar nos dedos ou em qualquer parte do 

corpo.
 



144 

 

A Imagem de São José Mandala

Tatuadas por presos simpatizantes ou praticantes de religiões afro-brasileiras. Significa pedido 

de proteção aos orixás. Os presos portadores deste tipo de tatuagem acreditam que tem o

corpo fechado.
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Caravela

Significa liberdade.Geralmente feita na altura do coração.

Letras

Qualquer que seja, grande, tatuadas nos braços, significa recordação do nome de alguma 

pessoa (mulheres, família).

Nomes por extenso, versos ou dizeres significam grande amizade.
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ANEXO 03 – 

Manual de tatuagens criminais   

 

Disponível em: 
http://xa.yimg.com/kq/groups/23547829/1556737214/name/tatuagens.pdf Acesso em 
24 de maio de 2012.   
 

 

 

http://xa.yimg.com/kq/groups/23547829/1556737214/name/tatuagens.pdf
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HOMICÍDIO DE POLICIAIS

CHUCK (personagem do filme boneco assassino, normalmente segura um punhal atravessando
um coração)

PUNHAL ATRAVESSANDO UM CRÂNIO HUMANO

PUNHAL ATRAVESSANDO UM CORAÇÃO

HOMICÍDIO

DEMONIO

DIABO - (pode indicar também que o individuo tem pacto com o Diabo)

PUNHAL - (pode indicar também individuo corajoso)
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LATROCÍNIO (ROUBO SEGUIDO DE MORTE)

NOSSA SENHORA APARECIDA- (pode indicar proteção quando tatuada em tamanho pequeno
no peito; quando de tamanho grande no meio das costas, significa que o preso foi violentado 
sexualmente ou praticou estupro ou atentado violento ao pudor)

JESUS CRISTO - (pode indicar latrocínio quando usada no peito ou proteção quando utilizada nas
costas)

PISTOLA - (quando tatuada na perna indica latrocínio; terá o mesmo significado se for revólver)

ROUBO - Criminoso de Alta Periculosidade

FUZIL (indica que o indivíduo usa esse tipo de arma para praticar delitos, e nesse caso delito de
grande vulto)

PALHAÇO- (normalmente aparece com armas ou dinheiro nas mãos)

ROUBO
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SINAL DE CIFRÃO - (pode indicar também tesoureiro de facção)

CORINGA

VIDA LOKA - (pode indicar também indivíduo que não mede consequências para praticar delitos)

INTEGRANTES DE FACÇÕES

1533 - (referente às letras, do alfabeto indicativas facção criminosa Primeiro Comando da Capital:
P-15 C-15 C-3 C-3)

YIN YANG - (segundo a filosofia chinesa representa o bem e o mal - indica membros do Primeiro
Comando da Capital - PCC)

CARPA E YIN YANG - (indica membros do Primeiro Comando da Capital - PCC)
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CARPA - (indica membros do Primeiro Comando da Capital - PCC)

PAZ JUSTIÇA LIBERDADE - (a tatuagem com essas três palavras juntas, indica membros do 
Primeiro Comando da Capital - PCC)

S.S. - (indica membros da Seita Satânica - SS)

TCC - (indica membros do Terceiro Comando da Capital - TCC)

PÉ DE GALINHA OU CRUZ VIRADA PARA BAIXO(após pesquisa foi verificado que alguns
membros do Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade - CRBC possuem esse tipo de
tatuagem).

PÉ DE GALINHA OU CRUZ VIRADA PARA BAIXO(após pesquisa foi verificado que alguns
membros do Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade - CRBC possuem esse tipo de
tatuagem.)

C.R.B.C. (indica membros do Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade - CRBC)
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INDIVÍDUO DE ALTA PERICULOSIDADE

CRUZ DO CALVÁRIO ILUMINADA - (com três degraus representa a subida de Jesus ao calvário)

CRUZ ILUMINADA COM PUNHAL CRAVADO EM UM CORAÇÃO

TRÁFICO DE DROGAS

SACI COM UM CACHIMBO

USUÁRIO DE DROGAS

FOLHA DE MACONHA
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DUENDE

GNOMO

MAGO

BRUXO

INDIVÍDUO HOMOSSEXUAL OU QUE PRATICOU CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL
(ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR)

BORBOLETA - (indica crimes contra a liberdade sexual, quando o individuo está preso é obrigado
a fazer)

CORAÇÃO COM FLECHA - (quando o indivíduo praticou crimes contra a liberdade sexual o 
individuo é obrigado a fazer)
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SEREIA - (quando o indivíduo praticou crimes contra a liberdade sexual o individuo é obrigado a 
fazer)

GOLFINHO - (quando o indivíduo praticou crimes contra a liberdade sexual o individuo é obrigado
a fazer)

CRIMES DE INTOLERÂNCIA

SUÁSTICA - (é associada ao movimento politico-ideológico do nazismo)

PROTEÇÃO

ÂNCORA - (pode indicar esperança e individuo l igado à arte do mar)

ESTRELA DE SALOMÃO - (indica que está livre de bruxaria)

ESPADA CRUZADA - (proteção de Ogum)
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DELATOR

COBRA ENROLADA - (tem o mesmo significado se for apenas uma cobra)

SIGNIFICADOS DOS PONTOS

Punga - Um ponto entre o polegar e o indicador (indivíduo que pratica furto em locais de grandes
aglomerações "batedor de carteira")

Estupro ou Atentado Violento ao Pudor - Dois pontos entre o polegar e o indicador

Tráfico - Três pontos entre o polegar e o indicador

Furto - Quatro pontos entre o polegar e o indicado

Roubo - Cinco pontos entre o polegar e o indicador
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Homicidas ou Chefes de Quadrilhas - Cruz de pontos entre o polegar e o indicador

Homossexuais - Pontos no rosto
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APÊNDICES 
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APÊNDICE 1  

 

Roteiro para realização da entrevista: 

 

Idade atual: 

Escolaridade:  

Profissão:  

Crime(s) cometido(s):  

É primário ou reincidente?  

Quanto tempo de sua vida se encontra preso:  

Tem tatuagem?  

Se não, sua opinião sobre o tema.  

Se sim, quantas tatuagens tem:  

Quais são suas tatuagens? (desenho e localização) 

O que significam? (pra si e pra outros) 

Qual era sua idade quando as fez?  

Onde as fez? (estava preso?) 

Por que fez? (escolheu? Influenciado? coagido? obrigado? por quem?) 

Gosta delas? Qual o sentimento em relação à elas?  

Se arrepende?  

Sente preconceito por parte dos outros?  
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APÊNDICE 2  

 Listagem das tatuagens encontradas  
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LISTAGEM DAS TATUAGENS ENCONTRADAS NA PRISÃO 

 FOZ DO IGUAÇU 

 

ÁGUIA  

                                          

ÂNCORA 

  

ANJO 

 

ARAME FARPADO 
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BOBO DA CORTE / CORINGA 

  

BORBOLETA 

 

CACHORRO/ CÃO 

 

CAIXÃO  

 

CAMALEÃO 
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CAPOEIRA/ BERIMBAU 

   

CARPA  

   

CAVALO ALADO / PEGASUS 
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CAVEIRA COM FACA ATRAVESSADA 

    

COGUMELO 

 

CORAÇÃO 
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CORRENTE COM CADEADO  

 

CRUZ 

   

      CRUZ COM COBRA  

 

 

DEMÔNIO / DIABO 
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DRAGÃO 

   

ESCORPIÃO 

  

ESTRELA 

  

FACA 
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FACA COM COBRA ENROLADA 

  

FADA 

 

FOLHA DE MACONHA  

                                                              

 



166 

 

FRASES 

  

   
 

  
 

GARRAS 

 

GUEIXA  
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ÍNDIA  

  

ÍNDIO  

 

IMAGENS RELIGIOSAS 
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JESUS CRISTO  

 

LAGARTO / LAGARTIXA 

   

LEÃO  

   

MORTE  
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MULHER 

   

NOMES 

  

 

 

 

OLHO DE HÓRUS  
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PERSONAGENS DE  
DESENHO ANIMADO/ HISTÓRIAS EM QUADRINHOS OU FILMES 

 

 

  Chuck, conhecido como o boneco assassino,  
do filme de terror “Brinquedo Assassino” (1985) 

 

 

         

        Pernalonga    O Coringa       O Máskara  

     

                       Thundercats             Pica Pau            Taz 



171 

 

SÍMBOLOS DIVERSOS  

               

             “Paz e Amor”        Dinheiro      Letras japonesas  

 

SOL  

 

 

TEIAS DE ARANHA 
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TIGRE 

   

TIME DE FUTEBOL  

 

TRIBAL  

   

TUBARÃO 
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APÊNDICE 03  

 

INCIDÊNCIA DOS SÍMBOLOS TATUADOS ENCONTRADOS NA PRISAO  

EM FOZ DO IGUAÇU 

SÍMBOLOS  PEF  PEF II  

ÁGUIA 11 16 

ALGEMA 02 - 

ÂNCORA  02 - 

ANJO 06 05 

ARAME FARPADO  10 16 

ARANHA 02 10 

ASAS – DIVERSOS - 23 

BARALHO 04 04 

BOBO DA CORTE/ CORINGA 05 - 

BOLA 8 05 - 

BRUXA 02 - 

CÃO/ CACHORRO 06 - 

CAPOEIRA/ BERIMBAU  05 01 

CARPA 13 37 

CAVALO ALADO/ PEGASUS  03 07 

CAVALO – DIVERSOS  01 04 

CAVALO-MARINHO 01 02 

CAVEIRA 09 14 

CHAVE 02 - 

COBRA/ SERPENTE 04 06 

CORAÇÃO DE CRISTO - 29 

CORAÇÃO – DIVERSOS 09 - 

CRUZ – DIVERSOS 17 38 

DEMÔNIO/ DIABO 08 93 

DUENDE 05 - 

DRAGÃO  17 51 

ESCORPIÃO 19 20 

ESPADA/ PUNHAL 05 04 

ESTRELA – DIVERSOS 22 30 

FACA - 15 

FACA NA CAVEIRA 03 - 

FACA COM SERPENTE ENROLADA 05 - 

FOLHA MACONHA  02 13 

FRASES – AMOR DE MÃE 04 23 

FRASES – VIDA LOUCA/ LOKA  03 45 

FRASES DIVERSAS 07 18 

FRASES RELIGIOSAS 07 25 

IMAGENS RELIGIOSAS 05 13 

INDIO/ INDIA  13 18 

JESUS CRISTO 06 13 

LAGARTO/ LAGARTIXA/CAMALEÃO 04 08 
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LEÃO 03 04 

LETRAS INICIAS DO PRÓPRIO NOME 16 05 

LOBO  02 - 

LUA 01 01 

MAGO/ MERLIN 10 21 

MAORI 03 32 

MONSTRO 15 - 

MORTE 06 17 

MULHER (rosto/corpo/nú) 22 91 

NOMES – ESPOSAS/ NAMORADAS 54 79 

NOMES – FILHOS 06 36 

NOME (do próprio preso) 04 13 

OLHO DE HORUS 03 02 

PALHAÇO  14 56 

PAPIRO/ PERGAMINHO 05 08 

PEQUENOS PONTOS - 16 

PERSONAGENS DE DESENHO ANIMADO, 
QUADRINHOS OU FILMES 

09 32 

REVÓLVER - 02 

ROSTO MASCULINO (filho ou outro) 03 19 

SIMBOLOS CHINESES/ JAPONESES 23 43 

SÍMBOLO DINHEIRO 01 05 

SÍMBOLO YIN YANG 08 14 

SOL  13 27 

TARTARUGA - 02 

TEIA DE ARANHA 10 17 

TIGRE / ONÇA 12 32 

TIMES DE FUTEBOL 01 08 

TRIBAL 73 112 

TUBARÃO 01 07 

OUTROS (menos frequentes)  39 34 

OUTROS (não identificados) 33 20 

 
Observação: São consideradas para esta análise as centenas de tatuagens 

encontradas, em ambas as unidades penais, tendo em vista que entre o número de 

presos tatuados, a maioria deles possui mais de uma tatuagem.  

 

 

 

 

 

 

 


