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RESUMO
No campo do comportamento do consumidor, um aspecto muito estudado é a
relação entre as posses e o eu estendido, conforme alguns produtos adquirem
significado

substancial

para

o

indivíduo

e

passam

a

sinalizar

aspectos

particularmente importantes de sua personalidade frente a terceiros. É neste
particular que, no Marketing, encontra aplicação a teoria do eu estendido, que
consiste no eu somado às posses: algumas posses passam a ser não somente uma
manifestação da autoimagem de uma pessoa, mas parte integral de sua
autoidentidade. Neste contexto, torna-se particularmente importante o consumo de
tatuagens, pelo seu aspecto ligado ao eu físico e ao seu tangenciamento à
corpolatria, em contraposição a grande parte dos produtos tradicionalmente
associados ao eu estendido.
Esta dissertação, de abordagem qualitativa, investigou como se dá o uso de
tatuagens enquanto expressão da identidade do consumidor homossexual
masculino que assume sua sexualidade. Subsidiariamente, ela avaliou a
centralidade do corpo para estes homens, como a tatuagem atua nessa
centralidade, se a tatuagem compõe o seu eu estendido, se a escolha de tatuagens
por parte destes homens obedece algum tipo de padrão, e se há particularidades
individuais intervenientes no seu consumo de tatuagens.
Utilizando-se da técnica da análise de discurso, as evidências primárias
obtidas no campo por meio de entrevistas com oito homossexuais indicaram que,
embora as tatuagens sirvam como expressão da identidade conforme são utilizadas
na projeção das personalidades de seus donos e de seu modo de vida, de
sentimentos especiais, e da representação de eventos que lhes sejam relevantes,
esta expressão nem sempre se mostrou relacionada à sexualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Comportamento do Consumidor. Eu estendido. Tatuagem.
Identidade. Homossexual Masculino. Corpolatria.
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ABSTRACT
A much-studied aspect about consumer behaviour is the relationship between
possessions and the extended self, as some products acquire substantial meaning
for the individual and are particularly important to signal aspects of his personality
with third parties. In this aspect, in Marketing the theory of the extended self is much
used: some possessions become not only a manifestation of a person´s self-image,
but an integral part of their selfidentity. In this context, the consumption of tattoos
becomes especially important, considering its linkage to the physical self and to the
body cult, in contrast to most of the products traditionally associated with I extended.
Curiously, however, no studies in the marketing area in Brazil have so far explored
the connection between the consumption of tattoos and the consumer's identity and
the extended self.
This dissertation, a qualitative approach, we investigated how does the use of
tattoos as an expression of male homosexual identity of the consumer who takes
their sexuality. In the alternative, she evaluated the centrality of the body to these
men, like the tattoo that centrality acts, if the tattoo I compose your extended if the
choice of tattoos by these men obey some sort of pattern, and if there are particular
individual involved in their consumption of tattoos.
Using the technique of discourse analysis, the primary evidence obtained in
the field through interviews with eight gay men indicated that, although the tattoos
serve as an expression of identity as they are used in the projection of the
personalities of their owners and their way of life of special feelings, and
representation of events that are relevant to them, this expression was not always
related to sexuality.

KEY WORDS:

Consumer behavior.

Homosexual. Body Cult.

Extended

self.

Tattoo. Identity.

Male
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO
1.1 O PROBLEMA
O conceito de identidade, bem como os fatores que interferem em sua
formação, podem ser compreendidos em vários aspectos em suas respectivas áreas
do conhecimento: filosofia, psicologia, antropologia e sociologia. No contexto social,
o conceito de identidade vem sofrendo alterações ao longo do tempo, visto que,
anteriormente, referia-se à profissão, ao gênero, à idade e ao estado civil do
indivíduo (PHILLIPS, 2003).
A identidade pode ser definida como um conceito extremamente subjetivo, pois
se refere mais a experiências psicológicas do que a uma essência objetiva de cada
indivíduo, envolvendo níveis de autorepresentação individual e em grupo. Assim, a
identidade não é uma unidade indivisível: ela é multifacetada, consistindo de autorepresentações que se diferenciam umas das outras (DITTMAR, 2007).
Assim, pode-se dizer que a identidade contemporânea é complexa, conforme
Woodward (2000), para quem as identidades são fabricadas por meio da marcação
da diferença, que ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação
quanto por meio de formas de exclusão social. Assim, a identidade não seria o
oposto da diferença – antes, ela dependeria da diferença. Trata-se de processo
fluido, socialmente construído, marcado pela diferença e representado por sistemas
simbólicos e pela linguagem.
Neste ponto em que identidade e diferença se tangenciam, cabe uma ponte
entre o aspecto identitário e a homossexualidade, a partir da presunção de que a
existência de indivíduos homossexuais deriva única e exclusivamente da existência
de indivíduos heterossexuais. Neste sentido, os homossexuais, como qualquer outro
consumidor, criam e expressam suas identidades culturais, multiculturais ou
pessoais por meio das posses. Este processo, por sua vez, é algo extremamente
complexo, tendo em vista que a identidade de um indivíduo é divisível, multifacetada,
consistindo de autorepresentações que se diferenciam umas das outras (DITTMAR,
2007). Entender o consumidor como um ser plural é reconhecer a influência que
sobre ele detêm os grupos de referência, na medida em que ele projetará a
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informação dos outros sobre seu eu, daí podendo surgir motivação para a compra a
partir da vaidade e da consciência pública de si mesmo (WORKMAN; LEE, 2011).
Não por acaso, a relação entre identidade e consumo tem sido muito explorada
na literatura acadêmica de Marketing, existindo a percepção de que as posses são
pontes não de quem somos, mas de quem gostaríamos de ser, de nossas
expectativas para o futuro na busca por uma imagem ideal (McCRAKEN, 2003).
Assim, o indivíduo pode usar suas posses para comunicar, de forma não verbal, sua
identidade, ao mesmo tempo em que elas também são instrumentos para a
expressão e ou para a transformação de identidade.
Ademais, a associação entre consumo, cultura e identidade reforça a
relativização do valor dos bens, de acordo com o sentido que ele apresenta e devido
às diversas modificações que passa no âmbito das subculturas (MILLER, 2007). De
fato, o ato da compra pode representar mais do que a aquisição de um produto em
si: pode ser também uma forma de reforçar um estado emocional positivo, quando
sentir-se bem é o alvo do consumo (WORKMAN; LEE, 2011).
No caso da identidade homossexual, ela se torna importante sob a ótica do
consumo e do Marketing porque os indivíduos homossexuais que assumem esta
identidade poderão expressar seu “eu” por meio de posses (NUNAN, 2003). E, ao
fazê-lo, eles poderão utilizar o próprio corpo nesta extensão: Pereira e Ayrosa (2010)
observaram que o corpo é uma posse de grande valor no mundo homossexual,
especificamente, masculino.
Nesta linha de raciocínio, o estigma (ainda) associado à homossexualidade tem
influência direta nas relações sociais dos homossexuais e, consequentemente, nas
suas relações de consumo (PEREIRA, 2009). Desta forma, não é surpreendente que
as posses destes indivíduos tenham um significado simbólico muito maior do que o
observado em outros grupos sociais - por exemplo, o de heterossexuais. De acordo
com Pereira (2009), as posses podem ser consideradas como um discurso que
auxilia esses indivíduos em suas construções identitárias, bem como na
comunicação dentro do grupo ao qual pertence.
É neste contexto que se insere o consumo de tatuagens, iniciativa que pode
ser vista como uma estratégia de construção do corpo tanto para criar a identidade
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de um subgrupo (PERES, 2005; PHILLIPS, 2003) quanto como um exercício do
controle individual sobre o corpo (LEITÃO, 2004). De fato, Anjos (2000) ressalta que
os homossexuais masculinos provenientes das chamadas classes médias urbanas
procuram romper com a percepção do indivíduo inferior e feminino, adotando uma
imagem construída a partir de signos da masculinidade - por exemplo, o corpo
musculoso. Fazendo-lhe eco, Pereira e Ayrosa (2010) destacam a corpolatria como
um dos pontos mais marcantes da cultura homossexual masculina: o culto a um
corpo construído possui a dupla função de comunicar um enquadramento nos
padrões culturais da identidade homossexual, bem como administrar o estigma
associado à homossexualidade. Assim, o comportamento de consumo destes
homens também pode ser interpretado como reformulação de sua identidade, como
um sinal de poder ou como uma ferramenta para alcançar visibilidade e
reconhecimento (KATES, 2000; BELK, 1988).
Assim, a abordagem combinada de temas como identidade, cultura e
subcultura homossexuais, consumo e extensão do “eu” no comportamento do
consumidor mostra-se interessante no campo da Administração de Empresas. E
este interesse é agonizado quando se sofistica o estudo por meio do enfoque
específico ao consumidor homossexual masculino, à corpolatria e ao uso do corpo
como posse, assim como ao uso de tatuagens para construção da identidade e para
extensão do “eu”. Surge daí a questão-problema deste projeto de dissertação:
Como se dá o uso de tatuagens enquanto expressão da
identidade do consumidor homossexual masculino?
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo Central
Verificar como se dá o uso de tatuagens enquanto expressão da identidade do
consumidor homossexual masculino assumido.
1.2.2 Objetivos Intermediários
• Avaliar a centralidade do corpo para o homossexual masculino;
• Avaliar como a tatuagem atua nessa centralidade;
• Avaliar se a tatuagem compõe o eu estendido do homossexual masculino;
• Verificar se a escolha de tatuagens por parte dos homossexuais masculinos
obedece algum tipo de padrão; e
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• Verificar se há particularidades individuais intervenientes no consumo de
tatuagens por parte dos homossexuais masculinos.
1.3 SUPOSIÇÃO
No caso dos consumidores homossexuais masculinos assumidos, a tatuagem
não só é formadora do seu eu estendido, como também é uma expressão de
identidade relacionada à sua sexualidade.
1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
O estudo limitou-se a verificar até que ponto a tatuagem é usada como
expressão da identidade do homem homossexual que assume esta condição, a
partir do seu conceito sobre a centralidade do seu corpo enquanto veículo para esta
expressão.
Em termos de delimitação temporal, a pesquisa de campo ocorreu ao
bimestre março-abril de 2012, e, em termos de delimitação geográfica, à cidade do
Rio de Janeiro.
1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO
De acordo com o censo realizado em 2007 pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2007), aproximadamente 10% da população brasileira
é homossexual – incluindo homens e mulheres. Entretanto, acredita-se que o efetivo
nacional de homossexuais ultrapasse as estimativas dos órgãos oficiais,
possivelmente dado o estigma associado à homossexualidade, que faz com que
muitos indivíduos omitam sua verdadeira orientação sexual.
Por outro lado, em que pesem as indicações de que o número de indivíduos
homossexuais é significativo, no País ainda engatinham as pesquisas sobre as
especificidades deste consumidor. De fato, poucas pesquisas têm sido realizadas
com este intuito, com os motivos para este desinteresse ainda permanecendo como
tema não estudado.
Adicionalmente, estes pouco esforços apresentam resultados com alguns
vieses, muito frequentemente sendo oriundos de levantamentos realizados durante
eventos como as paradas gay, em que são extraídas informações sem nenhum rigor
metodológico, por exemplo quanto ao subgrupo homossexual, ao nível de
escolaridade, à profissão, a preferências e a necessidades de consumo.
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Assim, o fato é que a subcultura homossexual constitui um nicho de mercado
e, portanto, apresenta desejos e necessidades, mas que permanecem inexplorados
ou subexplorados pelas empresas de bens e de serviços. Este diagnóstico permitiria
que fossem definidas inúmeras estratégias de Marketing, em vários pontos da
cadeia produtiva, que se constituiriam no passo inicial para fomentar este nicho,
atendendo-lhe a demanda por bens e por serviços personalizados, bem como
auxiliando na inclusão dos homossexuais na sociedade.
Outros quatro pontos salientam a relevância desta pesquisa. O primeiro diz
respeito à pesquisa bibliográfica para a composição de seu referencial teórico não
ter apontado nenhum trabalho realizado no Brasil, na área de comportamento do
consumidor homossexual no que tange ao consumo de tatuagens.
O segundo ponto remete ao fato de esta pesquisa contribuir para a maior
compreensão da relação tríade corpo-identidade-consumo.
O terceiro ponto é a visibilidade e respeitabilidade que o consumidor
homossexual ganha ao ser eleito como objeto de uma pesquisa acadêmica, o que
pode estimular outros pesquisadores na área de Marketing a darem continuidade a
este tipo de investigação.
Finalmente, a quarta contribuição relevante desta pesquisa reside no fato de,
ao aumentar o conhecimento sobre o consumidor homossexual, ela contribuir para
reduzir o estigma que ainda cerca subgrupos cujos comportamentos se situam à
margem daquilo que grande parte da sociedade considera como “normal”. Este
maior conhecimento traz implicações óbvias em termos da alavancagem dos
negócios trazida pelo aumento das vendas dos segmentos comerciais que deles se
podem beneficiar. Por outro lado, também pode se traduzir em um subsídio de
grande valia às políticas públicas que vêm sendo crescentemente desenvolvidas
como apoio social às chamadas minorias.
No próximo capítulo apresenta-se a revisão da literatura pertinente para
suportar a pesquisa desta dissertação.
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CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO
Nesse capitulo são tratados os conceitos e construtos que embasarão o
referencial teórico desse trabalho, que são cinco:
1) Grupos de referência: constituídos por pessoas cujos valores e
comportamento individual são tomados como ponto de referência, são importantes
na medida em que os seres humanos vivem não como unidade, mas como plural,
interagindo entre si e influenciando-se mutuamente influenciados por um conjunto de
normas, de valores e de condutas associados a estes grupos;
2) Cultura e estilos de vida: construtos cuja influência no comportamento de
compra do consumidor está ligada historicamente à construção das identidades, são
importantes para esta pesquisa conforme permitem a divisão do mercado em
subconjuntos de consumidores que se diferenciam dos outros grupos de
consumidores pelas necessidades e pelas características comuns;
3) Mercado homossexual: diz respeito ao universo de onde será feita a
seleção de sujeitos desta pesquisa, a partir dos quais se obterão os dados primários
no trabalho de campo;
4) Eu estendido: conceito desenvolvido por Belk (1988) a partir da teoria
psicanalítica enunciada por Freud (1975), é útil para qualquer estudo que verse
sobre a identidade dos indivíduos enquanto consumidores porquanto o consumo é a
expressão de desejos inconscientes na expectativa de atender não somente as
necessidades instintivas de sobrevivência, mas as de formação, de expressão e ou
de reafirmação do “eu”, ou do self; e
5) Identidade: conceito extremamente subjetivo, pois se refere mais a
experiências psicológicas do que a uma essência objetiva de cada indivíduo,
envolvendo níveis de autorepresentação individual e em grupo, seus princípios
devem ser conhecidos para se poder responder à pergunta-problema desta
dissertação.
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2.1 GRUPOS DE REFERÊNCIA
Os seres humanos vivem não como unidade, mas como plural. Eles interagem
uns com os outros, consumidores influenciados por um conjunto de normas, de
valores e de condutas associados aos seus grupos referência, que são constituídos
por pessoas cujos valores e comportamento individual são tomados como ponto de
referência.
Estes grupos podem ser:
•

primários por associação: são aqueles a que as pessoas se associam

com frequência e aos quais existe uma certa obrigatoriedade a seguir, tais como a
família, grupos de igrejas e organizações de trabalho. Dentre eles, existem os
chamados grupos primários simbólicos, nos quais não há garantia de presença, mas
aos quais o indivíduo se integra, adotando-lhe as normas e as do grupo, tais como
pessoas admiradas e consideradas como modelo; e
•

secundários por associação: são aqueles grupos nos quais não há uma

relação de obrigação no mesmo nível que se tem com a família. São exemplos os
grupos de profissionais e de voluntários de campanhas políticas. Dentre esses
existem os chamados grupos secundários simbólicos, que são as celebridades;
nesses grupos, o indivíduo torna-se membro discreta e voluntariamente, numa
filiação unilateral, pois a outra parte não está consciente da autoidentificação do
indivíduo consigo (SHETH et al., 2001).
Como o homem não é uma ilha, essa forma de entender o consumo pode dizer
mais sobre ele do que o estudo do eu independente. Estabelecer a relação entre
grupo de referência e consumo é importante. Isso se dá porque a decisão da
compra, tomada com base na motivação decorrente da satisfação de necessidades
internas, pode estar incluindo a necessidade de aprovação pelos demais. Ou seja,
também interessa a perspectiva que os outros têm de si e a forma como si é
percebido:
“Nossa associação a um grupo dentro da sociedade com um todo
ajuda a nos definir. Chamamos esses grupos de subculturas, cujos
membros compartilham crenças e experiências em comuns que os
separam dos outros. Todo consumidor pertence a várias
subculturas.” (SOLOMON, 2011, p. 516).
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Além disso, os bens podem ajudar o grupo a se criar, a se definir e a se
modelar, e pode vir independente da palavra falada (McCRAKEN, 2003). Nesse
sentido, “Os grupos permitem a uma sociedade sobreviver, garantindo os valores,
normas e rituais desde os mais velhos até os mais jovens”. (KARSAKLIAN, 2009, p.
106).
Quando se analisa o consumidor sob a ótica do grupo, percebe-se que a
decisão de compra muitas vezes está de acordo com seu perfil psicológico e
sociocultural, ao qual se soma a influência da família, dos grupos e das classes
sociais. Também influenciam as culturas e subculturas. A primeira é definida como a
soma total das crenças, valores e costumes aprendidos que direcionam o
comportamento de consumo dos membros de determinada sociedade (SCHIFFMAN;
KANUK, 2000, p. 286). Já as subculturas são entendidas como as divisões da
cultura, como, por exemplo, nacionalidade, religiões, grupos raciais e regiões
geográficas (KOTLER, 1998)
Na esteira destes fatos, diversas teorias surgiram para melhor entender a
influência dos grupos de referência. Uma delas é a Teoria da Comparação Social
(FESTINGER, 1954), que explica que os indivíduos olham para as outras pessoas
para pensar em como a informação sobre os outros influencia o eu. Esse processo
ocorre quando há contato social, que não necessariamente precisa ser direto – por
exemplo, quando a pessoa se depara com anúncios na televisão ou em outdoors
(WORKMAN; LEE, 2011).
Usando esta teoria, Workman e Lee (2011) mostraram que uma das origens da
motivação para a compra pode ser de origem interna, tal como a vaidade e a
consciência pública de si mesmo, consideradas importantes variáveis sociais. De
acordo com os autores, isso mostra que a visão que os indivíduos têm de si mesmos
e de sua aparência pode ser afetada ao se compararem com outros. Realizado entre
homens e mulheres, o estudo destes autores mostrou que essas últimas são mais
preocupadas com a aparência física do que os homens, embora ambos prestem
atenção em como os outros vêem sua aparência física.
Nessa linha, de acordo com a Teoria da Ótima Distinção (BREWER, 1991), a
identidade social deriva de uma tensão entre as necessidades humanas por
validação e por similaridade com outras pessoas. Neste caso, a influência dos
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grupos na decisão do consumidor varia entre indivíduos com diferentes níveis de
necessidade por distinção e por assimilação (TIMMOR; KATZ-NAVON, 2008).
Consequentemente, o consumo de determinados bens e serviços contribui para um
processo de invenção do grupo, sendo uma forma também de este se repensar,
dispensando produtos que simbolizam sua definição convencional porque carregam
um registro de categorias e de significados culturais que se deseja negar.
Já os subgrupos são aqueles agrupamentos que exibem padrões de
comportamento diferentes dos demais indivíduos do grupo, o que os torna
destacados porque compartilham valores que não são comuns ao macrogrupo geral.
Por meio do consumo, essas diferenças podem ser reforçadas conforme se
segmentam as preferências, servindo para manter a identidade do indivíduo com o
subgrupo.
Numa sociedade, os diversos subgrupos podem vir a representar uma parcela
expressiva da população. Por isso, entender-lhes o comportamento de consumo é
essencial para que as organizações criem produtos diferenciados que atendam seus
desejos e suas necessidades, principalmente quando esses agrupamentos
representam elevado percentual da população total de um país. São exemplos de
subgrupos étnicos nos Estados Unidos os afro-americanos, os hispano-americanos
e os ásio-americanos; desses, a população hispânica representa 12,5% dos norteamericanos, podendo, em breve, ser suplantados pelos ásio-americanos devido ao
seu crescimento expressivo (SOLOMON, 2011).
Neste

esforço,

assume

especial

importância

o

conhecimento

das

particularidades comportamentais destas pessoas, tais como aquelas oriundas de
seus estilos de vida e de sua cultura.
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2.2 CULTURA E ESTILOS DE VIDA
Para Solomon (2011, p. 568), cultura é
[...] a personalidade de uma sociedade. Ela inclui tanto idéias
abstratas, como valores e ética, quanto objetos materiais e serviços,
tais como automóveis, vestuário, alimentos, arte e esportes,
produzidos por uma sociedade. Dito de outra forma, cultura é a
acumulação de significados, rituais, normas e tradições
compartilhados entre os membros de uma organização ou
sociedade.

Em linha com este raciocínio, Engel et al. (2000) dividem a cultura em
elementos abstratos e materiais. Os elementos abstratos englobam valores, atitudes,
ideias e tipos de personalidade, enquanto os materiais incluem todos os objetos que
podem ser manifestações materiais da cultura: livros, artefatos culturais, CDs,
tablets, ipods.
No passado, a cultura esteve fortemente relacionada à posição social, que era
dependente do nascimento e da nobreza, e o termo foi cunhado para descrever as
artes – especialmente a literatura e a música, a filosofia e a ciência (BUENO;
CAMARGO, 2008). Em paralelo, a influência da cultura e do estilo de vida no
comportamento de compra do consumidor está ligada historicamente à construção
das identidades. Este foi o alvo de pesquisa de Bourdieu (1996), que estudou a
relação entre o padrão de consumo cultural, os estilos de vida e a posição social dos
indivíduos na sociedade.
Hoje, contudo, a definição de cultura evoluiu e passou a abranger a “cultura
cotidiana”, entendida como costumes e modos de viver, também tendo passado a
exercer papel de destaque no estudo comportamental dos consumidores. Este
enfoque remete ao fato de que o homem cresce em sociedade, o que implica que,
desde a infância, seu comportamento é influenciado pelas pessoas e pelos símbolos
que o cercam, influenciando seus desejos, suas necessidades e suas motivações. A
reboque deste raciocínio, Santos (2004) comenta sobre as relações entre cultura e
consumo, enfatizando a crise de antigos padrões de legitimidade cultural diante de
novas práticas de natureza globalizada. Na sua opinião, estas últimas refletem
estratégias simbólicas de diferenciação social ligada à competência informacional,
que é o domínio das linguagens das novas tecnologias.
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Já no que tange à relação entre consumo e estilo de vida, Freire Filho (2003)
discute que este último constitui um apoio para a identidade de indivíduos que não
conseguem se afirmar no modo de vida tradicional. Para Bueno e Camargo (2008,
p.12), o estilo de vida moderno
“[...] modela-se nas experiências da aproximação inédita entre
literatura, arte, política, moda, gastronomia, decoração e as mais
diversas práticas culturais que reaparecem organizadas como
práticas de consumo numa dinâmica que cada vez mais mescla a
arte e vida cotidiana, a alta cultura e culturas populares, subjetividade
e materialidade.

Além destes fenômenos, as novas tecnologias têm permitido o surgimento de
uma sociedade global. Nesta, por sua vez, há uma emergência de grupos de estilo
de vida globais, agentes que compartilham práticas semelhantes em diferentes
partes do planeta, e que, na procura por status social e por aceitação, podem buscar
produtos de marcas globais para se conectarem à cultura global de consumo. Zhou
et al. (2008), por exemplo, ao demonstrarem que a necessidade de comprar
produtos globais pode ser uma motivação, construíram modelo para avaliar a
susceptibilidade à cultura de consumo global, definida por três dimensões: a
conformidade para a tendência de consumo, a percepção da qualidade, e o prestígio
social.
De acordo com Karsaklian (2009), o estilo de vida adotado pelos consumidores
impacta de forma considerável a tomada de decisão no ato da compra, e nasce da
interação entre os valores do indivíduo e três elementos: sua personalidade, suas
próprias atitudes e os comportamentos de consumo efetivo. Nesse caso, a autora
ressalta que grupos de indivíduos que têm comportamentos semelhantes em cada
um dos três níveis apresentam estilos de vida similares.
É interessante observar que, para Freire Filho (2003, p. 74), estilo de vida se
contrapõe a classe, a gênero e a etnia, elementos que classicamente dividem a
sociedade. Para o autor, antes se trata de um modelo cultural no qual a
“individualidade” e a identidade são moldadas dentro de escolhas e de estruturas
coletivas mais amplas:
“Em linhas gerais, o estilo de vida reflete a sensibilidade (ou a
“atitude”) revelada pelo indivíduo na escolha de certas mercadorias e
certos padrões de consumo e na articulação desses recursos
culturais como modo de expressão pessoal e distinção social”.
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Essa é uma questão-chave para a estratégia de Marketing de segmentação de
mercado, tendo em vista que estilo de vida e cultura podem dividir o mercado em
subconjuntos de consumidores que se diferenciam dos outros grupos de
consumidores pelas necessidades e pelas características comuns. Delinear produtos
para atender às necessidades desses grupos beneficia ambos os lados, pois
permite, às organizações, diferenciar a oferta de seus produtos com custo mais
elevado. Isto, aliado a promoções diferenciadas, retorna maior venda de produtos,
que são aceitos por estes consumidores porque satisfazem suas necessidades
específicas com maior precisão em comparação a produtos comuns à maioria da
população (SHIFFMAN; KANUK, 2000).
Este enfoque das diferenças culturais entre grupos é de grande importância
para o Marketing porquanto contém profundas implicações para a compreensão do
comportamento do consumidor e para definição das necessárias estratégias de
atingimento destes clientes.
Na visão antropológica discutida por Douglas e Isherwood (2006), por
exemplo, há três padrões de consumo baseados no consumo de informação, que
geram altas e eficientes barreiras para a exclusão de grupos: (i) na primeira escala
estariam os indivíduos que destinam elevada proporção da despesa à compra de
produtos básicos, como a alimentação; (ii) na média escala encontram-se os
indivíduos que gastam menor proporção na compra de alimentos e maior despesa
com tecnologia avançada de consumo; e (iii) larga escala, haverá maior proporção
de indivíduos que gastam com a aquisição de informação e de vestuário.
Outra visão a respeito advém das relações entre os valores culturais e o
comportamento de consumo de consumidores que podem ser explicadas pelas
diferenças étnicas e pela influência da família, dos vizinhos e dos grupos de
referência. No caso, McCraken (2003) explora a relação de interdependência entre
cultura e consumo com viés duplo: na sua visão, o consumo é totalmente cultural,
considerando-se o significado dos bens de consumo para expressar ideias, estilos
de vida e a própria visão de si mesmo. Por outro lado, a cultura é também
dependente do consumo, pois, sem os bens de consumo, a sociedade perderia sua
capacidade de reproduzir, de representar e de manipular as culturas.
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Este aspecto referencial à cultura, por seu turno, deve ser entendido por dois
lados. O primeiro refere-se aos diferentes focos que pode assumir - cultura nacional,
cultura popular, macrocultura - cada qual remetendo a normas e a valores comuns a
toda a nação, à cultura de uma sociedade como um todo. O outro refere-se ao fato
de existirem as culturas de subgrupos dentro do macro; tal é o caso dos
agrupamentos étnicos, religiosos e homossexuais, denominados de subculturas ou
de microculturas (ENGEL et al., 2000; SHETH et al., 2001).
Nessa linha, exemplar é o estudo de Lindridge e Dibb (2002), que investigaram
se diferenças culturais apenas podem ser suficientes para que ocorra segmentação
de mercado, comparando os hábitos de consumo de indivíduos de descendência
indiana, que emigraram ou nasceram na Inglaterra, com a população de
caucasianos britânicos ingleses – a maioria da população. O estudo mostrou que,
embora existam diferenças marcantes na cultura desta minoria em função da forte
ligação com a família, elas pouco influenciaram o comportamento de compra dessa
minoria. Assim, as diferenças não foram consideradas suficientes para estabelecer a
necessidade de as empresas criarem estratégias de segmentação direcionadas para
esse grupo em particular.
Outro fator cultural que afeta o comportamento dos consumidores ao mesmo
tempo em que tangencia o construto das subculturas refere-se ao chamado
preconceito antimaterial, adotado por aqueles que entendem que o consumo seja
uma ameaça à sociedade e aos valores espirituais. Miller (2007) debate a respeito,
indicando que a humanidade é inseparável de sua materialidade. Para tanto, ele cita
o estudo de Hebdige (1988), que usou os grupos das subculturas mod1 e rocker2 que usavam de forma criativa o scooter e a motocicleta, respectivamente - como
exemplos de que pode haver uma associação entre objeto e o surgimento de
subculturas. Dando seguimento a este pensamento, Ribeiro e Procópio (2007, p. 5)
colocam que

__________
1

A palavra mod deriva de modernist. Trata-se de subcultura surgida na Inglaterra no fim dos anos de
1950, e cujos elementos incluem moda e música.
2

A subcultura rocker é composta por motociclistas e surgiu no Reino Unido nos anos de 1950.
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A relação que se observa entre seres e coisas assemelha-se, de
certa maneira, às relações sociais, ou seja, às relações entre seres e
seres. A publicidade reafirma essa relação quando se esforça para
mostrar produtos “humanizados”, que correspondem a um estilo de
vida, a um estado de espírito — estratégia que minimiza possíveis
resistências e amplia a necessidade de consumo”

Assim é que a associação entre consumo, cultura e identidades reforça a
relativização do valor dos bens de acordo com o sentido que ele apresenta, e devido
às diversas modificações por que passa no âmbito das subculturas. Desta forma,
observa-se que o valor de uma posse possui um caráter relativo, visto que varia de
acordo com a associação existente entre consumo, cultura, subcultura e identidades.
Além disso, a posse tem papel preponderante na formação das relações
sociais, que vêm cada vez mais sendo transformadas pela facilidade de
comunicação interpessoal proporcionada pelas diversas mídias (MILLER, 2007).
Em contraposição ao conceito de segmentação, outra forma de enxergar o
consumo em grupos nas sociedades é por meio da percepção das diferentes tribos.
Esta denominação é dada às pessoas que podem ser heterogêneas em termos de
idade e de sexo, mas que apoiam produtos ou serviços que as colocam juntas como
um grupo de entusiastas ou devotos – por exemplo, os motociclistas adeptos da
Harley-Davidson. Compartilhando um estilo de vida e se identificando entre si devido
à lealdade a uma mesma atividade ou produto (SOLOMON, 2011), estão ligadas por
dividirem determinada paixão ou emoção, e são capazes de colecionar ações. Neste
caso, a segmentação torna-se comportamental, porquanto todos os membros da
tribo mostram comportamentos ou atitudes similares com respeito a dado produto ou
serviço (COVA; COVA, 2002), que consomem como parte de sua afiliação tribal.
Nessa linha, pode-se entender o conjunto de homossexuais como uma
subcultura (NUNAN; JABLOSKI, 2002), enquanto um conjunto de comportamentos
com significados, com códigos, com normas, com valores e com linguagens que
podem influenciar o processo decisório para a aquisição de produtos ou de serviços.
Trata-se de fenômeno que ajuda os indivíduos que a compõem a lidarem com o
preconceito, ao mesmo tempo em que se constitui em uma forma de resistência
representada através de um estilo de vida ou do uso de objetos materiais.
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Estas particularidades são importantes para o delineamento de estratégias de
Marketing voltadas para este grupo, cujos valores subculturais incluem, por exemplo,
a liberdade, a auto-expressão, a segurança, a comunidade, o individualismo, o
hedonismo e a diversidade, influenciando-lhe o padrão de consumo. Outras
influências incluem a interação interpessoal com amigos, nas interfaces hetero e
homossexual (HASLOP; HILL; SCHMIDT, 1998).
2.3 MERCADO HOMOSSEXUAL
2.3.1 Homossexualidade
“A sexualidade é um terreno extremamente confuso devido à
percepção das coisas pela mente humana pela presença de
contraste entre dois polos – claro e escuro, fêmea e macho, como se
houvesse uma linha divisória claramente definida entre um extremo e
o outro. No entanto, a realidade consiste de múltiplas faixas ao longo
de um espectro entre os absolutos imaginados que, se existem,
estão fora da experiência humana, sendo que qualquer linha divisória
é uma questão de contexto.” (TUCKER; MONEY, 1975, p. 17).

A homossexualidade, onde a palavra grega homo significa “o mesmo”, é a
resposta erótica a indivíduos com o mesmo tipo de anatomia sexual externa da
própria pessoa. Esse impulso sexual para alguém do mesmo sexo foi inicialmente
referido como um estado patológico, com o termo homossexual tendo sido criado no
século XIX pelo jornalista e defensor dos direitos humanos Karl Maria Kertbeny
(TOBIN, 2005)
Tebar e Rosseti (2004), num breve histórico da homossexualidade, destacam
que, em alguns períodos, ela esteve em moda, principalmente na Grécia, quando foi
considerada tão normal quanto a heterossexualidade, não sendo estigmatizada ou
hostilizada. Em outros, o simples fato de alguém ser apontado como homossexual
era suficiente para ser assassinado, como durante o final da Idade Média a partir de
punições impostas pela Igreja Católica. Além desta, governos também se
empenharam nesse papel – fato exemplificado no Brasil Colônia com relatos sobre
homossexualidade

envolvendo

escravos

e

senhores,

estudantes,

padres,

lavradores, e monges, entre outros.
O início do século XX também permaneceu desfavorável para os
homossexuais, que foram perseguidos pelo regime nazista na Alemanha, pelo
fascismo na Itália, pelo stalinismo na União Soviética e pelo imperialismo norte-
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americano. Nos anos de 1960 os movimentos estudantis e sociais em favor da paz,
da liberdade e do amor favoreceram a luta por direitos relacionados à sexualidade
humana. Em seguida, na década de 1980, a epidemia de AIDS foi associada aos
homossexuais como grupos de risco, trazendo mais estigmas e discriminação social.
Tebar e Rosseti (2004) reforçam que, ao início do século XXI, os
homossexuais permaneciam sofrendo discriminações, com alguns indivíduos
sentindo-se à vontade para vivenciar sua sexualidade apenas em guetos exclusivos.
Embora essa situação esteja sendo paulatinamente modificada.
No momento, a luta contra o preconceito está numa nova fase: os
homossexuais – homens e mulheres - começam a se expor e a se destacar (ALTAF;
TROCCOLI, 2011), sendo crescente sua exposição na mídia. Exemplo digno de nota
é a presença de casais homossexuais nas novelas brasileiras expondo as
dificuldades em se assumir, descortinando o estigma, mostrando sentimento e
afetividade.
Esta maior evidência tem clamado pelo aumento dos estudos sobre o tema, o
que,

necessariamente,

passa

pelo

conhecimento

de

especificidades

sociodemográficas deste público.

2.3.2 Especificidades sociodemográficas dos homossexuais no Brasil
Antes de se passar aos resultados da pesquisa bibliográfica deste item, cabe
colocar três alertas.
O primeiro alerta remete à importância de se especificarem os termos
usualmente adotados no Brasil referenciados a homossexuais – excluindo-se os
termos considerados chulos - e seus respectivos significados:


Homossexual: todo aquele que pratica sexo com indivíduos do seu
mesmo gênero; ou seja, inclui tanto homens como mulheres, sendo
que, no caso dos homens, pode estar incluindo travestis e transexuais.



Gay: sinônimo de homossexual, embora mais usualmente aplicado
apenas a homens.



Lésbica: apenas a mulher homossexual.

Para este projeto de pesquisa, a referência a homossexual será feita sempre
com especificação do gênero a que se refere – homossexual masculino ou
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homossexual feminino – enquanto os termos gay e homem gay serão usados como
sinônimos de homossexual masculino.
O segundo alerta diz respeito a duas dificuldades específicas relativas à
quantificação dos homossexuais masculinos no Brasil:


Os termos homossexual e gay são frequentemente usados como
sinônimos, independente de referirem-se a homem ou a mulher3. Ou
seja, não se pode ter certeza de que dados divulgados sobre este
público estejam se referindo apenas aos homens homossexuais, ou ao
conjunto de homens e mulheres homossexuais. Ademais, pesquisas
específicas envolvendo lésbicas são praticamente inexistentes no
Brasil4. E pode-se inferir que, dependendo da ocasião em que se dá o
levantamento (por exemplo, aqueles efetuados durante as paradas
gays), estas mulheres podem estar sendo agregadas nas estatísticas
genericamente designadas a homossexuais.



O País ainda carece de dados obtidos via pesquisas realizadas por
órgãos oficiais. Como colocam Altaf e Troccoli (2011, p. 9),
Poucas pesquisas são feitas no Brasil para traçar o perfil deste
público, seja pelo ângulo de sua composição, seja por suas
preferências. E as que existem são desenvolvidas por órgãos de
pesquisa não oficiais - tais como Globosat, Movimento Gay de Minas,
e Instituto Ipsos Marplan - e normalmente são restritas a uma parte
apenas desta grande população. Ou seja: cada uma é realizada em
ambientes e em situações diferentes, como, por exemplo, em sites
destinados aos GLS5, ou em passeatas e em paradas organizadas
pelos GLBT6.

__________
3

Vale ressaltar que estudos acadêmicos identificaram sutilezas a respeito destas denominações.
Exemplo é o trabalho de Adam (2000), conduzido com 102 homens canadenses que praticam sexo
com homens, e que os agrupou em cinco tipos, com características específicas: os “não gays”, os
“bissexuais”, os “gays não bissexuais”, os “gays” e os “efeminados”. Aqueles identificados como gays
e que perfizeram 84% da amostra, apresentaram a particularidade de prezarem o envolvimento
emocional e o desenvolvimento de relacionamentos com os homens com quem se envolvem
sexualmente.
4
As poucas pesquisas existentes são geralmente voltadas mais para aspectos da saúde e da
sexualidade da lésbica, sem preocupação com o seu perfil socioeconômico, tal como se vê em
Dolado (2010). Ademais, informalmente comenta-se que as mulheres brasileiras estariam menos
dispostas do que os homens a falarem abertamente sobre uma opção homossexual.
5
Gays, lésbicas e simpatizantes
6
Gays, lésbicas, bissexuais e transexuais

30

O terceiro e último alerta tem a ver com a dificuldade determinada pelo
sentimento de desconforto que alguns homossexuais ainda experimentam em
manifestar publicamente sua opção sexual. Isto sem dúvida compromete a
acuridade dos dados oriundos de pesquisas que busquem identificar características
deste público.
Visto isto, pode-se passar a alguns resultados considerados como ilustrativos
da composição sociodemográfica dos homossexuais no Brasil – muito embora sua
confiabilidade possa ser, por vezes, bastante reduzida.
Por exemplo, no ano de 2008, o Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2008) executou pesquisa de âmbito nacional junto a 8.000 homens e
mulheres de 15 a 64 anos de idade, destinada a verificar as formas de transmissão e
de prevenção da infecção pelo vírus HIV. Um de seus resultados foi que 3,1% dos
homens pesquisados declararam ter relações sexuais com outros homens.
Outra informação remete a dois esforços destinados a estratificar os
homossexuais por classes de renda no ano de 2005 – e cujos resultados são
idênticos, o que levanta dúvidas quanto à sua confiabilidade.
O primeiro esforço teria sido realizado pela Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa (Abep) utilizando os padrões definidos pela própria entidade7
para realizar esta estratificação junto aos homossexuais8. No caso, 36%
pertenceriam à classe A, 48% à classe B e 16% à classe C (TAMINE; PRADO;
PETRAGLIA, 2008).
O segundo esforço, denominado de Primeiro Censo GLS, foi realizado pelo
Instituto de Pesquisa e Cultura GLS. Ele também teria utilizado os parâmetros de
enquadramento de renda propostos pela Abep, e seus resultados teriam sido
idênticos ao da pesquisa da Abep (MOMENTO ONLINE, 2009).

__________
7

Como a Abep definiu estas classes nos anos de 2003 e 2008, pode-se inferir que, em pesquisa
realizada no ano de 2005, o enquadramento tenha sido o de 2003, que dividia as classes de renda
em sete níveis de renda familiar média mensal: A1 = R$ 7.793,00; A2 = R$ 4.648,00; B1 = R$
2.804,00; B2 = R$ 1.669,00; C = R$ 927,00; D = 424,00; e E = R$ 207,00.
8
Supõe-se, pelo título da pesquisa, que ela tenha envolvido homossexuais tanto masculinos quanto
femininos. .
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Portanto, fica claro que é necessário avaliarem-se estas estatísticas com
reservas, não só por serem idênticas – embora atribuídas a fontes diferentes – como
também porque
Como a soma dos percentuais [referindo-se ao Primeiro Censo GLS]
atinge 100%, o que a pesquisa informa é que não existe lésbica nem
gay nas faixas de renda D e E, o que evidentemente não é verdade.
Os dados foram revelados pela IstoÉ de 18 de maio de 2005 e a
própria revista ressalva que, tendo sido feita por internet, a pesquisa
tem ‘furos’. Numa amostragem mais fiel ao conjunto da sociedade
brasileira, os percentuais seriam outros. No mesmo ano da pesquisa,
por exemplo, realizou-se a primeira Parada Gay de Saubara,
município de apenas dez mil habitantes e um índice de pobreza de
45%, no Recôncavo Baiano. São no mínimo improváveis níveis tão
altos de renda entre os 1.500 participantes. (MOMENTO ONLINE,
2009, sem página definida)

Uma terceira pesquisa tenta jogar luz neste campo. Solicitada ao Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) pelo Ministério da Saúde em 2003,
e realizada com base na tabulação de 1.200 entrevistas durante as três maiores
paradas gays do País – de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Salvador – ela buscou
traçar o perfil do homossexual brasileiro9 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003):
•

57% dos homossexuais entrevistados eram brancos, 11% negros e 32%
mulatos, pardos e morenos;

•

48% situavam-se nas classes A/B, 35% na classe C e 17% nas classes
D/E;

•

47% tinham até 24 anos de idade e 53% mais que 24 anos de idade;

•

17% cursaram até a 8ª série do ensino fundamental, 48% o ensino médio
e 35% o ensino superior;

•

15% possuíam renda até dois salários mínimos, 27% entre mais de dois e
cinco salários mínimos, 23% entre mais de cinco até 10 salários mínimos,
e 20% entre mais de 10 a 20 salários mínimos (os demais 15% não
declararam);

•

60% trabalhavam em período integral, 20% em meio período e 20% não
trabalhavam.

__________
9

Infere-se que se trate de homossexuais tanto masculinos quanto femininos.
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Portanto, pelo menos no que tange à amostra pesquisada pelo Ibope, boa
parte dos homossexuais brasileiros – aparentemente envolvendo tanto homens
quanto mulheres - era formada por indivíduos brancos, relativamente jovens, com
nível superior completo, e com poder aquisitivo médio a alto.
Outras duas informações relevantes sobre este público provêm do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2007 o órgão fez uma primeira
avaliação do número de pessoas que declararam ter companheiros do mesmo sexo
atuando como chefe da casa ao realizar a Contagem da População10 - ou seja,
questionamento dirigido tanto a homens quanto a mulheres.

Foi verificado que

17.560 pessoas declararam ter companheiros do mesmo sexo, dos quais 9.586
homens e 7.974 mulheres.
Quantificação semelhante foi realizada também pelo IBGE no Censo
Demográfico de 2010. No caso, o levantamento de casais homossexuais coabitando
o mesmo domicílio revelou 60 mil casais se declarando homossexuais vivendo sob
regime de união estável. Este total correspondia a 0,16% do total de
aproximadamente 37,5 milhões casamentos de heterossexuais então registrados no
País.
Por seu turno, o Movimento Gay11 entende que a participação dos LGBTT12
no total da população brasileira alcance 10%. Isto significaria cerca de 19 milhões de
pessoas, o equivalente à população da região metropolitana da cidade de São
Paulo.
Este percentual é repetido por Tsuji et al. (2007, p. 1), remetendo ao IBGE,
embora sem especificar esta referência: “[...] o público gay representa 10% da
população do Brasil”13. Finalmente, Irigaray (2007, p. 2) diz que “[...] no Brasil, vivem
aproximadamente (...) 18,2 milhões de cidadãos homo ou bissexuais”.
__________
10

Levantamento executado no intervalo entre dois censos demográficos (aproximadamente cinco
anos depois e cinco anos antes) visando a quantificar o número de habitantes dos municípios
brasileiros de pequeno porte.
11
Termo referente a manifestações sociopoliticoculturais em favor do reconhecimento da diversidade
sexual, e pela promoção dos interesses dos homossexuais diante da sociedade brasileira.
12
Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
13
Os autores não deixam claro se o termo gay envolve tanto homens quanto mulheres, embora sua
pesquisa diga respeito a veículo de comunicação dirigido ao público homossexual eminentemente
masculino.
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Como se vê por esta pequena amostra de informações sobre a quantificação
do total de homossexuais retiradas de meios acadêmicos e não acadêmicos, elas
são desencontradas, e não raro confusas. Isto não impede, porém, que seja legítimo
o interesse em estudar os hábitos dos consumidores homossexuais masculinos.

2.3.3 Características dos consumidores homossexuais masculinos
A homossexualidade no sentido lato, compreendendo sexualidade e
afetividade, deve ser entendida no seu contexto global na forma como o ser humano
age, pensa, se expressa e se comporta, não devendo ser vista de maneira
reducionista (MENDES, 2007).
Este fato interessa sobremaneira ao Marketing, pois, embora ainda existam
poucas pesquisas relacionadas ao consumidor homossexual, trata-se de público que
vem ganhando importância na sociedade. Isto porque, de acordo com Altaf e
Troccoli (2011), sua visibilidade tem crescido devido às condições socioeconômicas
criadas pelo capitalismo, o que pode ser observado pela publicidade de grandes
marcas voltada para atender esse público e obter lucros significativos.
Não é por outro motivo que, tendo suas próprias preferências por produtos, o
consumidor homossexual especificamente masculino representa um segmento-alvo
de mercado cujo poder de compra é reconhecido pelos varejistas e comerciantes
(REILLY; RUDD, 2007). Este poder, por sua vez, possui muito maior alcance do que
se pode imaginar à primeira vista: por meio do consumo, estas pessoas podem
simbolizar a necessidade de superar um padrão social numa sociedade que ainda
as trata como inferiores.
Isso ocorre, por exemplo, quando consumidores homossexuais masculinos
preferem fazer compras em varejistas membros da comunidade gay masculina, que
vendem produtos de empresas pró-gay, e evitam comprar produtos de empresas
percebidas como homofóbicas. Agindo dessa forma estão usando seu poder de
compra como uma arma contra essas organizações, recompensando com lealdade
as marcas que são simpáticas aos homossexuais, e lidando com a homofobia em
dimensões pessoal, individual e política (KATES, 2000).
Em termos de suas características enquanto consumidor, as pesquisas
existentes obviamente mapeiam este comportamento à luz das particularidades
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locais. Por exemplo, Nunan (2003) verificou que o homossexual masculino brasileiro
pode ser caracterizado como mais exigente do que o heterossexual. Outra
descoberta cientifica relevante quanto ao comportamento dos consumidores gays
brasileiros foi a realizada por Altaf e Troccoli (2011): marcas especificas de roupas
de luxo podem contribuir para a construção do autoconceito destes homens, muito
embora este achado varie em função da personalidade do indivíduo, do seu
momento de vida, de suas necessidades momentâneas, do local que está
frequentando, e do tipo de companhia (heterossexual ou homossexual) que terá.
Já no caso da pesquisa de Vandecasteele e Geuens (2009) com gays
holandeses relativamente à adoção de inovações, eles identificaram que: 1) embora
as variáveis sócio-demográficas e de personalidade que caracterizam os gays sejam
muito semelhantes às de homens heterossexuais inovadores, aqueles apresentam
maior preferência por produtos exclusivos e por inovações mais luxuosas e
publicamente consumidas em comparação a estes últimos; 2) os gays adotam
inovações com maior rapidez do que ocorre junto aos homens heterossexuais, assim
como são afetados por influências subculturais advindas, por exemplo, da renda
disponível e da personalidade; 3) apesar de serem mais rápidos, os gays são
seletivos nesta adoção; e 4) produtos exclusivos que expressam uma singularidade
em sua comunicação podem ser mais rapidamente adotados por homossexuais
masculinos do que por homens heterossexuais.
Por seu termo, a pesquisa de Nunan e Jablonski (2003) indicou que as
características, as contradições e as objeções do consumidor homossexual
masculino são representadas por meio do seu estilo de vida, do uso de objetos, de
suas redes de amizades, e das especificidades dos lugares públicos que
frequentam, tais como bares, restaurantes, saunas, clubes sociais e políticos,
centros comunitários e grupos religiosos.
Outro achado relevante a respeito deste assunto provém de Loyola (2008): os
homossexuais masculinos são consumidores exigentes e fiéis que expressam estilo
e criatividade, e que valorizam as empresas e as marcas que fazem propaganda
direcionada para seus interesses.
Ademais, por ser ainda público que, na sua grande maioria, não possui filhos
nem os custos financeiros de uma vida familiar, isto lhe permite consumir mais,
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especialmente produtos supérfluos. Seu estilo de vida é específico, buscando
serviços tais como de turismo e de lazer, dada sua maior disponibilidade não só
pessoal como financeira, o que lhes permite acesso a grifes e a marcas de luxo.
Outro aspecto que também deve ser considerado como relevante na
composição do perfil do consumidor gay é a legalidade da união de casais do
mesmo sexo no Brasil concedida pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2011.
Tal fato viabilizou direitos como pensão, herança e adoção para os homossexuais, e
o casal homossexual masculino surgiu como uma nova forma familiar na sociedade
contemporânea, trazendo necessidades também específicas em termos de consumo
(PAULOS, 2002).
Todas essas características fazem com que o Pink Market - o mercado de
produtos direcionados para o público gay - esteja em franca ascensão (LOYOLA,
2008). Este fato é relevante, porquanto até a década de 1960 mundialmente o
mercado gay era inexistente. Pouquíssimas eram as propagandas voltadas a este
público, cuja opção sexual era comumente associada a uma desordem mental
(SENDER, 2002).
Esta situação passou a se alterar a partir da década de 1970, quando o
potencial do público homossexual – principalmente masculino – passou a ser
percebido, muito embora os comerciantes se mantivessem apreensivos quanto a
associar seus produtos aos consumidores gays.
No início dos anos de 1980 passou a aumentar o interesse nestes
consumidores, tendo a propaganda norte-americana passado a apresentar, na
mídia, os primeiros anúncios abertamente gays. Sender (2002) aponta, no entanto,
que ainda subsistia o receio de que estes estigmatizassem os produtos como
"produtos gays", alienando os consumidores heterossexuais.
A evolução pelo interesse no mercado gay aumentou exponencialmente ao
longo da década de 1990, até que a epidemia de AIDS esfriou a temática, que
praticamente se ausentou do mercado publicitário em geral. Finalmente, a partir da
década de 2000 passou a haver presença crescente de gays e de lésbicas na
publicidade tradicional e em outras mídias. Isso proporcionou mais receita para a
mídia gay, principalmente na América do Norte, dominada por anúncios de vestuário,
de bebidas, de produtos farmacêuticos, de cigarros, de entretenimento, de música,

36

de viagens, de serviços financeiros e de assuntos relacionados à AIDS (SENDER,
2002).
Esta evolução histórica fez com que o consumidor gay, de invisível, se
tornasse figura cada vez mais cortejada pelos ofertantes de bens e de serviços.
Atualmente é inegável que se trata de um nicho de mercado de elevada importância
em diversos países do mundo ocidental.
Corroborando com esta visão, Ventura (2010) aponta que, entre 2011 e 2030,
as empresas brasileiras deverão se deparar com mudanças marcantes no perfil de
consumo de seus clientes, e que uma das tendências é o consumo em nichos. Neste
caso, o autor indica o aumento da procura por serviços e por produtos direcionados
a portadores de necessidades especiais, a afrodescendentes, a religiosos e a
homossexuais – este último, à sombra do poder do Pink Money, que é o dinheiro
oriundo das transações ocorridas no Pink Market, conforme Altaf e Troccoli (2011).
Não obstante estas evidências, o Brasil ainda carece de um posicionamento
afirmativo das marcas destinadas ao mercado gay. De acordo com Pereira (2009),
ao longo de sua pesquisa na cidade do Rio de Janeiro não foi encontrada uma única
loja ou marca que se autodeclarasse posicionada para o grupo gay. Este autor
apontou que nem mesmo lojas nesta cidade consideradas acolhedoras pelo público
homossexual masculino se declaram pró-gay14.
Entretanto, o mercado gay mantém-se crescimento de cerca de 20% ao ano
(CUNHA, 2006). Por isso mesmo Cunha (2006) alerta que há o despertar da
construção de um universo de produtos e de serviços direcionados para estes
consumidores, tais como seguros, hotéis, restaurantes, agências de turismo,
cruzeiros marítimos, empreendimentos imobiliários, cartões de crédito e editoras.
Este fato possibilita dirigir-se o foco, neste momento, ao elo entre consumo e
construção da identidade dos homossexuais masculinos, área que acomoda a teoria
do eu estendido. Afinal, conforme Migueles (2007, p. 9), “[...] construímos a nossa

__________
14

É o caso da Foch, cujo gerente de Marketing preferiu defini-la como voltada ao estilo surfwear
apesar do apelo ao grupo gay masculino por causa dos estilos de blusas mais justas, com mangas
mais curtas, e com perfil de peças íntimas que imitam a marca Calvin Klein (PEREIRA, 2009).
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identidade, amamos, incluímos, desprezamos e excluímos via atos de consumo sem
nos darmos conta disso”.
2.4 EU ESTENDIDO
Originalmente, o conceito do eu estendido foi desenvolvido por Belk (1988) a
partir da teoria psicanalítica enunciada por Freud (1975). Ele considera que o
consumo é a expressão de desejos inconscientes na expectativa de atender não
somente as necessidades instintivas de sobrevivência, mas as de formação, de
expressão e ou de reafirmação do “eu”, ou do self.
Belk (1988) usa os termos self, sentido de self e identidade como sinônimos, e
seu significado pode ser entendido como a percepção subjetiva do indivíduo em
relação ao que ele é. Logo, o self fornece um sentido do ser, enquanto as posses
seriam a extensão do que o indivíduo é ou possui - o ter. Portanto, o self (eu)
somado às posses (meu) constitui o eu estendido.
Neste contexto, Altaf (2009) exemplifica que o self engloba todos os atributos
do indivíduo ao nascimento: gênero, características físicas e o sistema nervoso, que
determina a direção geral de nossas tendências psicológicas. Isto levaria a entender
que, no caso dos homossexuais masculinos, eles nascem homens, porém carregam
uma diferença intrínseca que os direciona, psicológica e comportamentalmente, a
expressarem-se, sexual e ou esteticamente, de forma diferente de seus pares.
Belk (1988) considera que as posses relacionam-se à extensão do self de
várias formas, visto que permitem que o indivíduo realize atos que seriam difíceis e
ou impossíveis de serem alcançados sem estas posses. Uma outra forma como as
posses podem estender o self refere-se ao status que certas coleções - por exemplo,
as obras primas - conferem a seus colecionadores (HAWKINS; MOTHERSBAUGH;
BEST, 2007).
Adicionalmente, Belk (1988) considera que as posses do individuo refletem,
basicamente, as necessidades de quatro níveis do self: 1) individual, que remete às
posses pessoais (tais como vestuário, acessórios, meio de transporte); 2) familiar,
que diz respeito às posses imobiliárias, tais como uma casa; 3) comunidade, que
seriam as posses associadas à naturalidade e ou à região de origem do individuo; e
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4) social, que são as posses associadas ao grupo e ou relacionadas a um conceito,
a um estilo e ou a um projeto de vida.
Belk (1988) considera que os consumidores criam e expressam suas
identidades culturais, multiculturais ou pessoais por meio das posses. Entretanto, ele
ressalta que a relação existente entre o indivíduo e suas posses, ou a forma como o
consumidor busca estender o seu self, varia de acordo com a origem, com a cultura,
com a socialização e com o seu desenvolvimento na infância, na adolescência e na
maturidade, sendo, portanto, mutável ao longo do tempo. Sem excluir o problema do
materialismo, Belk (1988) ressalta que as posses utilizadas na extensão do self
desempenham funções positivas na construção e na resolução de conflitos de
identidade.
No tocante à importância da teoria do eu estendido, Ramalho e Ayrosa (2009)
afirmam que pesquisas que envolvem ou que incluem níveis de self estendido em
seu contexto fornecem uma perspectiva muito mais ampla sobre o comportamento
do consumidor, constituindo uma ferramenta auxiliar no desenvolvimento de
mercados. Eles estão, portando, alinhados com Belk (1988), que defende que o
conceito do eu estendido, além de embasar o questionamento e a compreensão do
comportamento de consumidor, pode auxiliar pesquisas voltadas a elucidar o
conceito das posses dos indivíduos.
Bacha e Schaum (2011) ressaltam que este construto forneceu a base para o
surgimento de inúmeras pesquisas relacionadas à questão de como os
consumidores usam os produtos para construir sua identidade. Adicionalmente, ele
influenciou a pesquisa na área de comportamento do consumidor por considerar
cinco aspectos principais: o consumo é um processo contínuo; as posses são
receptáculos do significado; as posses refletem estruturas de valor pessoal e social;
as identidades são construídas e expressas por meio do consumo; e o consumo é
uma função produtiva (BACHA; SCHAUM, 2011).
Assim, observa-se que o self encontra-se intimamente relacionado ao
consumo que ocorre não somente para auxiliar no desenvolvimento e na
reafirmação do self, mas também como um identificador do indivíduo na sociedade
(WATTANASUWAN, 2005). Neste contexto, corroborando as pressuposições de
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Belk (1988), Wattanasuwan (2005) enfatiza que as escolhas dos produtos não são
feitas somente em função de sua utilidade, mas também devido a seu significado
simbólico, tendo em vista que, na sociedade contemporânea, o mercado encontra-se
repleto de signos e imagens. Assim, o consumo não se relaciona única e
exclusivamente à obtenção de coisas, e sim à compra da identidade: segundo
McCraken (2003), as posses são pontes não de quem nós somos, mas de quem
gostaríamos de ser.
Entretanto, Ahuvya (2005) ressalta que, dadas as diversas possibilidades
oferecidas pelo mercado contemporâneo, atualmente o consumidor depara-se com o
desafio de descobrir verdadeiras preferências, de estudar escolhas e de representar
a si próprio, em nível tanto pessoal quanto social. Em paralelo, o mesmo autor
investigou como posses amadas resolvem conflitos e tensões na identidade. Para
ele, diante de uma gama de produtos que são incorporados e descartados
cotidianamente, apenas uma pequena parte é amada pelo consumidor. Esses
objetos desempenham papel especial no entendimento de quem o consumidor é
enquanto pessoa, posses amadas indexando lembranças de eventos importantes ou
de relações ocorridas em alguma fase da vida:
Simbolicamente, ajudam a demarcar uma fronteira entre o self e as
identidades que o consumidor rejeita. Em outros casos ajudam a
apoiar uma identidade que combina potencialmente aspectos
conflitantes do self, tais como tensões entre identidade passada e
identidade pretendida, ou conflitos entre a identidade ideal sugerida
pelo meio social (AHUVYA, 2005, p.182).

Outro aspecto reportado por Belk (1988) e pesquisado por Black (2011) referese às perdas das posses. Ainda que as pesquisas na área de comportamento do
consumidor enfatizem a aquisição de posses, as perdas voluntárias e ou
involuntárias desempenham papel importante na construção, na reafirmação e na
reconstrução da identidade (BLACK, 2010). Desta forma, partindo-se da afirmação
de que somos o que temos (BELK, 1988), as perdas das posses são vistas pelos
indivíduos como uma perda parcial de si mesmo (BACHA; SCHAUM, 2011), tendo
em vista que, na sua aquisição, além de atenção, são dispensados esforço, tempo e
energias psicológicas.
Vale notar, em paralelo, que a teoria do eu estendido sofreu algumas criticas.
Uma delas proveio de Mittal (2006), que identificou duas lacunas no constructo: uma
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relacionada à composição e ou conceito de self, e outra relacionada aos processos
psicológicos pelos quais as posses auxiliam na construção e na extensão do eu.
Em linhas gerais, Mittal (2006) corrobora o pressuposto de Belk (1988) de que,
inconscientemente

ou

não,

as

posses

dos

indivíduos

estão

intimamente

relacionadas ao senso do self, e que os produtos consumidos auxiliam na definição
e na vivência de suas identidades. Entretanto, o autor ressalta que, embora o self
possa incluir praticamente tudo o que vem ao encontro do próprio indivíduo, o
construto teria seis constituintes: (a) corpo, (b) valores e caráter; (c) sucesso e
competência, (d) papel social, (e) características pessoais, e (f) as posses.
No caso, Mittal (2006) exemplifica dois consumidores hipotéticos para mostrar
que os componentes do self variam entre os indivíduos (ver Figura 1). No centro do
self do indivíduo A há os componentes valor e caráter, enquanto o componente
posses encontra-se na periferia do self. De forma contrária, no self do indivíduo B
verifica-se a importância do componente sucesso e realizações, permanecendo o
componente imagem corporal relegado a último plano.

“Self” do
Indivíduo
A

“Self” do
Indivíduo
B

Valor e Caráter

Traços da personalidade subjetiva

Imagem corporal

Identidade/Papel (s) social(s)

Sucesso e Realizações

Posses

Figura 1. Componentes que definem o self
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Mittal (2006)

Em relação ao componente imagem corporal do self, Mittal (2006) esclarece
que, para a maioria dos consumidores, seus corpos são parte integrante do self, e
que esta relação self-corpo varia, por exemplo, em relação à cultura. De fato, para
um monge budista o corpo é somente um receptáculo temporário do espírito e,
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portanto não está intimamente relacionado ao seu self. Em contrapartida, nas
últimas décadas cresce o número indivíduos obcecados com seus corpos por
considerá-los parte intrínseca do seu self.
No tocante ao componente valor e caráter, Rokeach (1979, apud MITTAL,
2006) considera que os valores podem ser definidos como fins desejáveis ou
objetivos de vida, e que estão associados aos meios que o indivíduo utiliza para
atingi-los. Portanto, se o indivíduo é católico não pode apoiar o aborto, visto que um
dos valores impressos por esta religião é o respeito à vida (MITTAL, 2006). Em
relação ao caráter, este deve ser entendido como um comportamento frente a uma
situação cotidiana como, por exemplo, devolver o excedente recebido no caixa de
um supermercado (MITTAL, 2006).
Em

relação

aos

traços

da

personalidade

subjetiva,

eles

refletem

comportamentos característicos da personalidade que o indivíduo acredita possuir.
Desta forma, a autoimagem de um indivíduo extrovertido, gentil, social e realizado,
independentemente do que ele realmente é, constitui o seu autoconceito (MITTAL,
2006).
E, no que tange à identidade e ao papel(s) social(s), de acordo com Stryker
(1980, apud MITTAL, 2006), constituem-se em forma de conectar o indivíduo com a
sua estrutura social. Neste sentido, Mittal (2006) esclarece que, em algumas
sociedades, a cultura local atribui funções específicas para os indivíduos de acordo
com sexo, idade, ocupação e profissão, que são prontamente incorporadas ao self.
Outro componente do self sugerido por Mittal (2006) refere-se à competência e
ao sucesso. De acordo com este autor, todo indivíduo possui uma autopercepção de
sua competência e do seu sucesso na vida, porém essa percepção também varia
entre grupos, cultura local, idade, sexo e raça, entre outros. Logo, enquanto, para
uns, o sucesso está relacionado ao dinheiro e ao conforto proporcionado, para
outros está relacionado a fama e a reputação. Em contrapartida, existem grupos
para os quais o sucesso consiste em educar os filhos e em formar bons cidadãos.
Em relação às posses, Mittal (2006, p. 554) considera que elas definem os
indivíduos por duas razões principais:
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I) Nós vivemos cercados pelas posses e, por este motivo, nos
enxergamos como parte das coisas que nos cercam e não como
pessoas rodeadas por coisas. II) Usamos coisas para exteriorizar o
que somos e para mostrar que os outros podem nos ver como
somos.

Por outro lado, vale lembrar que Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007)
observam que a maioria dos produtos e dos serviços associados ao eu estendido é
distinta dos associados ao eu físico. De acordo com estes autores,
Até recentemente, as exceções a isto eram limitadas principalmente
ao corte de cabelo, tingimento de cabelo e cosméticos. As pessoas
também podiam alterar o eu físico por meio de exercícios físicos,
dietas, musculação e cirurgias plásticas. Nos últimos anos, o piercing
e a tatuagem tornaram-se formas adicionais de alterar tanto o eu
estendido quanto o eu físico. Durante a maior parte do século
passado, a tatuagem não era socialmente aceita entre a maioria dos
grupos nos Estados Unidos. [...] Por que as tatuagens se tornaram
socialmente aceitas, e o que elas significam para a autoimagem
daqueles que as fazem? (HAWKINS; MOTHERSBAUGH; BEST,
2007, p. 230)

A contribuição para a obtenção desta resposta, no caso dos consumidores
gays masculinos, prossegue com o próximo item.

2.4.1 Associação da tatuagem ao eu estendido
A tatuagem é uma prática de modificação corporal ou arte corporal que, assim
como outras práticas do gênero, tem raízes milenares. São exemplos de práticas
mais radicais o branding15, a inserção de objetos sob a pele, as escarificações16 e as
suspensões (GRUMET, 1983).
De acordo com Solomon (2011, p. 227) as práticas de adornação e de
alteração do corpo são amplamente distribuídas em diversas culturas e servem a
uma série de propósitos, dentre os quais se destacam: (i) identificar membros de um
grupo, (ii) situar o indivíduo numa organização social ou numa categoria de gênero,
__________
15

Modificação corporal realizada por meio do uso de ferro quente encostado na pele, produzindo
desenhos permanentes.
16
A escarificação consiste em fazerem-se cicatrizes, podendo sê-lo por meio de calor (FISHER,
2002).
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(iii) promover a identificação de papéis sexuais, (iv) indicar conduta social desejada,
(v) indicar status ou classe superior e (iv) dar sensação de segurança.
A palavra tatuagem vem da palavra grega que significa estigma, ou sinal
associado a algo ruim ou mau. Inicialmente, a tatuagem era usada pelos gregos
como uma punição ou para identificar criminosos e escravos, e os sinais eram feitos
com cortes ou com fogo no corpo. Essa prática também foi verificada na civilização
romana e durante a Idade Média na Europa. Como resultado, a tatuagem veio a ser
geralmente associada a um comportamento criminoso ou desviante e trazia consigo
um estigma social (FISHER, 2002).
Este panorama começou a mudar em 1769 quando foram publicadas as
memórias de James Cook, referentes às suas viagens às Ilhas Polinésias. A palavra
tatau do idioma polinésio foi rapidamente introduzida no idioma inglês e se modificou
para tatoo, que significa a prática de inscrever a pele com tinta indelével. O termo
posteriormente se espalhou pela Europa, tendo sido igualmente incorporado aos
idiomas francês e espanhol (FISHER, 2002).
Entretanto, foi a partir da Guerra Civil norte-americana que a tatuagem
propagou-se com mais intensidade, conforme os soldados sistematicamente se
tatuavam com símbolos militares. Já no final da década de 1880 as tatuagens
tornaram-se moda e foram adotadas por indivíduos de classe alta da Inglaterra e dos
Estados Unidos. Assim permaneceu nas décadas seguintes, quando, devido à
influência da cultura japonesa, observou-se evolução tanto em nivel dos modelos,
bem como em relação à técnica propriamente dita (FISHER, 2002).
No Brasil, relatos do uso de tatuagens foram registrados no Rio de Janeiro no
início do século XX, estando esta prática restrita a tabalhadores de baixa renda, a
imigrantes e a criminosos (OSÓRIO, 2009). Entretanto, segundo a autora, quando a
classe média começou a se tatuar o significado desviante da tatuagem
paulatinamente enfraqueceu, e, atualmente, a prática da tatuagem encontra-se
disseminada em todas as classes sociais.
De acordo com Costa (2003, p.13) a tatuagem constitui um traço diferencial,
mais que ornamental:
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Podemos arriscar dizer que o seu surgimento esteja ligado à
necessidade de produção de traços no real: seja nos ossos da caça,
seja para marcar um pertence ao próprio corpo. 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.

Por outro lado, para alguns indivíduos as tatuagens podem ser reconhecidas
como metáfora de uma conversa do “eu” e do “meu”, à medida que fazem uma ponte
entre o “eu” e a

personalidade do indivíduo, definindo identidades autênticas,

escolhas e afirmativas como uma parte legítima. O desejo de “reescrever-se” pode
motivar um indivíduo a fazer uma tatuagem, por exemplo quando este demonstra o
desejo de se comportar de maneira diferente em certo estágio de sua vida, ou
quando seus valores mudam (ALCINA, 2009). Esta mesma autora lembra que
características tanto de personalidade quanto de atributos físicos são enquadradas
como inatas do indivíduo, podendo ser construídas a partir de escolhas individuais.
Assim, a imagem corporal é a construção mental do corpo físico, é como as pessoas
veem seus corpos.
Ferreira (2010) esclarece que a marcação corporal configura uma experiência
física que desafia tabus sensitivos (presença de dor durante e após o procedimento)
e sociais (a reminiscência do estigma). E constitui ainda uma prova moral, visto que
o indivíduo que se dispõe a passar por este procedimento doloroso ambiciona
demonstrar, a si próprio e aos outros, que está à altura de ultrapassar essa prova
física, indiferente ao julgamento de outras pessoas (FERREIRA, 2010).
Por serem individuais, as tatuagens constituem um modo supremo de self, e
podem também denotar um forte compromisso com determinado grupo ou estilo de
vida (GOULDING et al., 2004). Neste sentido, Follett (2009) ressalta que a tatuagem
tem sido usada para representar membros de uma subcultura, como a classe
trabalhadora, ciclistas, subculturas musicais, marinheiros, militares, criminosos,
prostitutas e homossexuais.
De fato, Phillips (2003) esclarece que a identidade de grupo pode ser expressa
por meio das posses como uniformes, tatuagens, piercings e propriedade – por
exemplo, motos - sendo, portanto, partes do self. Por este motivo, um indivíduo pode
se integrar por meio da tatuagem quando esta serve ao propósito de construção da
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identidade do grupo e para que ela seja identificada pelos membros e pelos nãomembros.
Sob outro aspecto, Peres (2005) considera que a adoção de tatuagens pode
ser uma estratégia de construção do corpo, que engloba desde as atitudes tidas
como consumistas até inconformistas ou revolucionárias. Essas estratégias ocorrem
mediante uma tarefa de construção de identidades, em que se busca a aceitação e a
adequação a papéis sociais e a padrões de beleza vigentes. Neste sentido, as
tatuagens podem simbolizar e trazer a percepção da identidade ao identificarem
como uma pessoa descreve a si própria (ALCINA, 2009).
A tatuagem também pode ser “[...] percebida como um exercício do controle
individual sobre o corpo, tido como superfície remodelável de acordo com o
pressuposto da liberdade de ação e determinação de cada um sobre si” (LEITÃO,
2004, p. 6). Na pesquisa realizada por esta autora a tatuagem foi referida pelas
mulheres entrevistadas como sendo:
“[...] expressão de uma individualidade e subjetividade, e como sendo
capaz de marcar, no mundo de fora, aos olhos dos outros, uma
diferenciação interna dos sujeitos. Ela funcionaria como promessa de
representar as singularidades e particularidades individuais,
estampadas à flor da pele” (LEITÃO, 2004, p. 7).

A pesquisa de Leitão (2004), elaborada à luz da antropologia, discute que as
técnicas corporais reforçam os fundamentos culturais de uma sociedade, sendo
transmitidas de geração a geração. A tatuagem, assim como outras práticas de
caracterização corporal, estaria encaixada na sociedade contemporânea conforme o
corpo representa papel central na vida das pessoas. Por outro lado, também traduz,
paradoxalmente, a sua anulação como carne, trabalhando para moldá-lo e
conformá-lo, possibilitando sua passagem para o âmbito da cultura.
No tocante à contribuição da tatuagem para a criação da identidade dos
individuos, Shelton e Peters (2008) reportaram que as razões para aquisição de
tatuagens parecem consistentes com a teoria de Belk (1988) relacionada à definição
do self e ao consumo simbólico: comemorar um evento de vida; símbolizar a
identidade pessoal; declarar a espiritualidade; manifestar rebeldia; representar
estética corporal; marcar a afiliação a um grupo; registrar voto de relacionamento;
marcar rito de iniciação; e comunicar conformidade.

46

No campo do estudo de consumo, a adoção de tatuagens enquanto uma forma
de expressão do consumidor tem sido frequente fora do Brasil. Exemplos são o
trabalho de Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007) e o paper seminal de Veliquette,
Murray e Evers (1998), assim como a pesquisa de Warlop e Beckman (2001). Os
dois últimos, ao ressaltarem a reemergência do corpo nas pesquisas sobre o
comportamento do consumidor, não deixam de frisar o papel importante das
tatuagens neste contexto.
Contudo, o estudo do consumo de tatuagens difere das tradicionais pesquisas
de comportamento dos consumidores de três maneiras (VELIQUETE; MURRAY;
EVERS, 2006):
 tatuagens não são fáceis de se adquirir pois envolvem uma experiência
dolorosa durante horas;
 tatuagens são permanentes, pois, embora possam ser removidas, trata-se de
processo caro e nem sempre totalmente garantido; e
 cada tatuagem é unica, pois é o resultado de uma interação entre o símbolo,
o artista, o local do corpo e o tipo de corpo.
Assim, embora não raro as pesquisas sobre este comportamento dos
consumidores sejam feitas à luz da teoria do eu estendido – como em Hawkins,
Mothersaugh e Best (2007) - diferentemente de objetos que compõem o eu
estendido a tatuagem está no corpo e participa da construção da identidade do
indivíduo. Muitas vezes o desenho escolhido está associado a estórias, ajuda a criar
mitos e enriquece o significado pessoal do indivíduo (LEITÃO, 2004; CESARE,
2011).
Esta especificidade sobre o consumo de tatuagens foi abordada por Ferreira
(2010). Ele esclarece que a marcação corporal configura uma experiência física que
desafia tabus sensitivos (presença de dor durante e após o procedimento) e sociais
(a reminiscência do estigma). Além disso, constitui uma prova moral, visto que o
indivíduo que se dispõe a passar por este procedimento doloroso ambiciona
demonstrar, a si próprio e aos outros, que está à altura de ultrapassar essa prova
física, indiferente ao julgamento dos demais.
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No que tange a este aspecto da reação social, Veliquette, Murray e Evers
(2006) ressaltam que, se esta é positiva com a interpretação individual, o mito
pessoal é reforçado, entendendo-se mito pessoal como uma estória que agrega uma
ampla gama de experiências em um todo convincente e com um propósito. Por outro
lado, se a reação é negativa, a tatuagem desestabiliza o mito pessoal.
Esta questão das reações sociais negativas foi estudada por Gouveia et al.
(2010). Os autores ressaltam que, embora a tatuagem esteja disseminada, ainda
pode ser motivo de discriminação e de exclusão social para algumas pessoas,
mesmo aquelas cujas caracterizações socioeconômicas e ou intelectuais sugerissem
uma orientação mais aberta sobre esse tema. O estudo, realizado com estudantes
brasileiros universitários de cursos variados, mostrou que, além da atitude negativa,
havia segmentação com relação às atitudes frente à tatuagem de acordo com os
cursos: estudantes da área de humanas mostraram-se menos contrários ao uso de
tatuagens do que aqueles de áreas exatas.
Em estudo semelhante, mas realizado em ambiente da América do Norte,
Lipscomb, Gones e Tohen (2009) observaram que a não adoção de tatuagens por
parte de graduados deve-se ao fato de estas serem vistas como capazes de limitar
as oportunidades no mercado de trabalho, pois algumas companhias teriam políticas
que proíbem ou que limitam a arte corporal entre os empregados.
Entretanto, em pesquisa realizada com homens e mulheres brasileiros
tatuados, Lise et al. (2010) observaram que a maioria deles não se sentem
discriminados nem mesmo no local de trabalho, embora uma parcela significativa
dos entrevistados em alguma ocasião tenha escondido as tatuagens, por motivos
diversos. Essa pesquisa também observou que, na maioria dos casos, não havia um
motivo especial para aquisição de uma tatuagem: os indivíduos apenas queriam
tornar-se mais bonitos e ou mais sexy. Em adição, os autores identificaram
correlação alta e negativa entre grau de escolaridade e número de tatuagens no
corpo.
Com referência à busca por uma figura mais sexy apontada pelos entrevistados
por Lise et al (2010), de fato por um longo período a tatuagem foi vista como um ato
homoerótico, tendo-se ignorado suas influências estéticas, culturais ou sociais,
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submestimado-se as ligações para a identidade individual ou de grupo (STEWARD,
1990, apud FOLLET, 2009). Historicamente, desde antes do Período Vitoriano,
várias minorias sexuais - lésbicas, prostitutas, homossexuais masculinos e
subculturas relacionada - têm sido associados com o uso da tatuagem, o que
reforçou as visões negativas da sociedade (FOLLET, 2009). Contudo, este mesmo
autor mostrou que, embora a ligação com a sexualidade seja identificável, não é um
aspecto geral ou obrigatório de tatuagem. De fato, nas décadas de 1950 e de 1960 a
tatuagem passou a ser utilizada por gangues, e como emblema de movimentos
contra-culturais, tais como os hippies e punks.
De uma forma geral, portanto, o que se observa é que, até recentemente, na
sociedade ocidental a tatuagem foi considerada como socialmente inaceitável. Os
indivíduos tatuados eram associados a comportamentos desviantes em contextos
subculturais ou individuais, entendendo-se estes comportamentos como aqueles
associados

a

pessoas

que,

além

de

agressivas,

são

conhecidas

como

colecionadores de tatuagens (VAIL, 1999).
A mudança recente nesta forma de ver a tatuagem vem ocorrendo em nível
coletivo, com muitas celebridades, por exemplo, tendo passado a adotá-las e a
mostrá-las publicamente. Entretanto, Leitão (2004) ressalta que, embora a tatuagem
não esteja mais associada à exlusão econômica, ela ainda mantém-se ligada a
propostas políticas, éticas e estéticas, e, portanto, contrária à norma social.
Na esteira desta mudança e da crescente popularidade da modificação
corporal, o Marketing tem visto a tatuagem como partícipe do desenvolvimento de
uma indústria global multibilionária trazida pelo crescimento dos mercados de
cosméticos e de cirurgia plástica (MEDEIROS et al, 2010). Essa tendência tem sido
observada em diversos países ocidentais, onde a mudança de aparência, por meio
de recursos tão diversos como implante de próteses mamárias, clareamento
dentário, tatuagens e piercing corporal, tornou-se uma expressão de identidade
individual muito comum.
Uma comprovação deste fato pode ser encontrada na pesquisa de Leitão
(2004), com mulheres de 25 a 35 anos: o uso de tatuagens foi observado em
conjunto com outras práticas de modificação corporal, tais como cirurgias plásticas,
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todas justificadas pelo desejo de sentir-se bem consigo mesma. A autora indicou que
a tatuagem ocupa lugar de intervenção pensada e planejada no corpo, como forma
de demonstrar cuidado com a aparência, embora também possa exercer o papel de
instrumentos de sedução. Desta forma, a tatuagem surge como representação
externa do eu. A reboque desta constatação, a autora indica que a subjetividade e a
interioridade do sujeito devem ser expressas pelo desenho na pele, ou, ao menos,
deveria haver um mínimo de sintonia entre essas duas dimensões.
Assim, a reboque do raciocínio de que as posses são utilizadas na formação,
na reformulação e na manutenção de nossas identidades (BELK, 1988), a
mensagem ou o simbolismo de uma tatuagem, com suas respectivas formas, cores,
tamanhos e estilo, podem estar intimamente associados à identidade do indivíduo,
modulando-se individualmente de acordo com suas cultura e subcultura.
Velliquette et al. (2006) complementam este raciocínio conforme indicam que,
em termos comportamentais, os sinais e ou símbolos escolhidos na aquisição de
uma tatuagem podem ser vistos como parte de um mix discursivo utilizado para
comunicar identidade individual e ou do grupo. Assim, através do corpo e por meio
do que o compõe, como a tatuagem, um indivíduo pode produzir e reproduzir uma
identidade.
Entretanto, estes mesmos autores ressaltam que, quando um indivíduo escolhe
um determinado estilo ou imagem a ser tatuado, automaticamente subscreve sua
“posição”, “ideia”, “auto-conceito” ou “sentimento”, e simultaneamente se distingue
dos outros. Desta forma, esse indivíduo é “julgado” por aqueles que são diferentes e
“forçados” a defender a sua posição em relação ao tema associado à sua tatuagem.
É desta forma, portanto, que a tatuagem contribui para a construção de uma
identidade,

ainda

que

esta

esteja

em

constante

processo

de

negociação/renegociação de “posições” pessoais e coletivas do indivíduo.

2.5 IDENTIDADE
A palavra identidade deriva do latim: idem e identitas significam “o mesmo”, e
entitas significa entidade. Desta forma, o significado de identidade é a “mesma
entidade”.
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É uma palavra-chave da sociedade contemporânea que surgiu a partir da
teoria e da pesquisa psicológica, sendo que seu conceito se pauta na necessidade
de um senso de quem se é em conjunto com mudanças em contextos sociais
(HOWARD, 2000). Por isso mesmo,
Numa definição rápida, podemos dizer que a identidade é como uma
senha de banco, uma forma pessoal e intransferível de
estabelecermos quem somos e para onde vamos. Ela se refere a
nossas características particulares. (ALTAF; TROCCOLI, 2011, p.
51).

O conceito de identidade, bem como os fatores que interferem em sua
formação, podem ser compreendidos em vários aspectos em suas respectivas áreas
do conhecimento: filosofia, psicologia, antropologia e sociologia. No contexto social,
o conceito de identidade vem sofrendo alterações ao longo do tempo, visto que,
anteriormente, referia-se à profissão, ao gênero, à idade e ao estado civil do
indivíduo (PHILLIPS, 2003).
Entretanto, atualmente este conceito é superficial para explicar a complexidade
da identidade contemporânea. Neste sentido, uma das valiosas contribuições para o
entendimento do conceito de identidade foi reportado por Woodward (2000, p 39),
que considera que
As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença.
Essa marcação ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de
representação quanto por meio de formas de exclusão social. A
identidade, pois, não é o oposto da diferença: a identidade depende
da diferença.

Adicionalmente, a autora ressalta que a identidade deve ser considerada como
um processo fluido, socialmente construído, marcado pela diferença e representado
por sistemas simbólicos e pela linguagem. Portanto, a partir das pressuposições da
autora e baseado no contexto do presente, pode-se inferir que a existência de
indivíduos homossexuais deriva única e exclusivamente da existência de indivíduos
heterossexuais.
A identidade pode ser definida como um conceito extremamente subjetivo, pois
se refere mais a experiências psicológicas do que a uma essência objetiva de cada
indivíduo, envolvendo níveis de autorepresentação individual e em grupo. Assim, a
identidade não é uma unidade indivisível: ela é multifacetada, consistindo de auto-
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representações que se diferenciam umas das outras (DITTMAR, 2007). Atualmente,
novas identidades surgem e fragmentam o indivíduo, anteriormente visto como
único:
“À medida que os sistemas de significação e representação cultural
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma
das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente.”
(HALL, 2001, p. 13).

Sua relação com o consumo é encontrada no sentido de que este último pode
não se relacionar única e exclusivamente com a obtenção de coisas, e sim com a
compra da identidade: segundo McCraken (2003), as posses são pontes não de
quem nós somos, mas de quem gostaríamos de ser.
Nessa linha, o self encontra-se intimamente relacionado ao consumo, que
ocorre não somente para auxiliar no desenvolvimento e na reafirmação do self, mas
também como um identificador do indivíduo na sociedade (WATTANASUWAN,
2005).

Neste

contexto,

corroborando

as

pressuposições

de

Belk

(1988),

Wattanasuwan (2005) enfatiza que as escolhas dos produtos podem não ser feitas
somente em função de sua utilidade, mas também devido a seu significado simbólico
– afinal, na sociedade contemporânea, o mercado encontra-se repleto de signos e
de imagens.
Esta associação dos produtos a simbolismos que podem definir a imagem do
consumidor contribui para que a autorepresentação deste último se aproxime - ou
não - de uma imagem ideal, carregada de significados, tais como sucesso,
felicidade, atração e glamour (DITTMAR, 2007). Para esta autora, o consumo se
tornou um meio moderno para o indivíduo adquirir, expressar e tentar melhorar sua
identidade, conforme passa a significar status social e a expressar aspectos únicos
da personalidade de seu dono. E, nesta busca frenética por uma identidade cada
vez mais ideal, as pessoas são recorrentemente incentivadas a comprar imagens
para se apropriarem dos significados simbólicos.
Na esteira deste raciocínio, não surpreende que as indústrias cultural, de
beleza e da moda capitalizem com a exploração da crise de identidade em massa,
propagando que o consumo de bens e de serviços são uma panacéia para os
problemas de identidade:
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“(...) Vivendo numa conjuntura de alto risco e alta ansiedade, em que
cada ato de compra ou consumo expressa seu gosto, seus valores,
sua visão de mundo, sua inserção social, sua identidade, as pessoas
(com algum dinheiro no bolso) recorrem à opinião dos consultores de
moda, ao testemunho das celebridades, aos conselhos de
especialistas em Marketing pessoal, às colunas de estilo e etiqueta
veiculadas em miríades de revistas femininas, masculinas, de
negócios, moda, saúde e mais genéricas (FREIRE FILHO, 2003, p.
75).”

Por outro lado, Barbosa e Campbell (2007) são da opinião de que o consumo
não é necessariamente a única forma de o indivíduo buscar e construir sua
identidade, ou assegurar a própria existência, percepção que pode ser alcançada
por experiências com alto impacto emocional. Porém fazer compras tem
autoexpressão quando visa a satisfazer vontades do self, sendo uma forma de
busca por um significado. Para estes autores, o paradigma de que o “eu” pósmoderno ou contemporâneo é aberto e flexível implica ele estar freqüentemente
aberto a recriar a si mesmo por meio do uso de grande oferta de novos produtos na
sociedade de consumo. E, neste sentido, a mudança de padrão de gostos ou de
preferência não necessariamente implicaria uma mudança na concepção da
identidade, mas da definição do self pelo desejo:
(...) o senso de identidade de um indivíduo não é mais claramente
determinado, como já foi, por sua filiação a determinada classe ou
status de certos grupos, apesar de aceitar que o consumismo é
fundamental para o processo pelo qual os indivíduos confirmam e até
criam sua identidade. (...) os indivíduos na sociedade contemporânea
não têm um conceito fixo ou único do self, embora sustente a tese de
que o consumo, longe de exacerbar a “crise de identidade”, é, na
verdade, a principal atividade pela qual os indivíduos geralmente
resolvem esse dilema (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p. 51).

Com respeito à caracterização da modernidade como crise de identidade,
Slater (2002) aponta a ligação entre o consumismo e a crise de identidade de várias
maneiras, como, por exemplo, pela exploração da idéia de que bens são sinônimos
de soluções para os problemas de identidade. O autor reforça que a humanidade
está em busca da construção e da manutenção da identidade para si mesma. Por
outro lado, o “eu não é uma percepção de autenticidade, e sim uma situação
calculável de sobrevivência e sucesso social” (p. 87). O autor coloca que essa idéia
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fica clara quando a identidade deve ser forjada para os diversos meios em que os
indivíduos interagem – caso das relações íntimas, sociais e de trabalho.
Fazendo-lhe eco, Ahuvya (2005) ressalta que, dadas as diversas possibilidades
oferecidas pelo mercado contemporâneo, atualmente o consumidor depara-se com o
desafio de descobrir verdadeiras preferências, de estudar escolhas e de representar
a si próprio, em nível tanto pessoal quanto social. Em paralelo, o mesmo autor
investigou como posses amadas resolvem conflitos e tensões na identidade,
indicando que, diante de uma gama de produtos que são incorporados e
descartados cotidianamente, apenas uma pequena parte é amada pelo consumidor.
Esses objetos desempenham papel especial no entendimento de quem o
consumidor é enquanto pessoa - posses amadas indexando lembranças de eventos
importantes ou de relações ocorridas em alguma fase da vida:
Simbolicamente, ajudam a demarcar uma fronteira entre o self e as
identidades que o consumidor rejeita. Em outros casos ajudam a
apoiar uma identidade que combina potencialmente aspectos
conflitantes do self, tais como tensões entre identidade passada e
identidade pretendida, ou conflitos entre a identidade ideal sugerida
pelo meio social (AHUVYA, 2005, p. 182).

Outro aspecto reportado por Belk (1988) e pesquisado por Black (2011) referese às perdas das posses. Ainda que as pesquisas na área de comportamento do
consumidor enfatizem a aquisição de posses, as perdas voluntárias e ou
involuntárias desempenham papel importante na construção, na reafirmação e na
reconstrução da identidade (BLACK, 2011). Desta forma, partindo-se da afirmação
de que somos o que temos (BELK, 1988), as perdas das posses são vistas, pelos
indivíduos, como uma perda parcial de si mesmo (BACHA; SCHAUM, 2011), tendo
em vista que, na sua aquisição, são dispensados esforço, tempo e energias
psicológicas, além de atenção.
Dado o exposto, o que se vê é que a teoria de Belk (1988) afirma que o
indivíduo utiliza suas posses para comunicar, de forma não verbal, sua identidade,
enquanto outros pesquisadores constataram que as posses são instrumentos para a
expressão

e

ou

para

a

transformação

WATTANASUWAN, 2005; MITTAL, 2006).

de

identidade

(AHUVYA,

2005;
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No que tange especificamente à identidade sexual, esta representa a
experiência interna do papel sexual do indivíduo, o senso de si mesmo como homem
ou como mulher: O papel sexual inclui tudo o que se pensa ou se sente, tudo o que
se fez ou que se faz, que indique, a si e aos outros, que se é homem ou mulher
(TUCKER; MONEY, 1975). Em outras palavras, a identidade sexual é tão importante
quanto os outros fatores sociológicos para o comportamento de compra de um
produto ou para a contratação de um serviço. Isso porque pertencer a um sexo
significa consumir produtos voltados para o gênero, os quais acabam adquirindo
uma conotação sexuada (KARSAKLIAN, 2009).
De fato, a construção de uma identidade requer a percepção da existência de
outra, em contraste ou oposição. Logo, o indivíduo precisa manter contato com um
indivíduo diferente para identificar-se pertencente ou não ao mesmo grupo. Neste
contexto, Landowski (2002) ressalta que a construção identitária dos indivíduos se
dá a partir da percepção da diferença, embora o formato da identidade esteja
relacionado não só à maneira como o indivíduo se define, mas também à imagem
que o outro lhe transmite acerca de si mesmo:
Com efeito, o que dá forma à minha própria identidade não é só a
maneira pela qual, reflexivamente, eu me defino (ou tento me definir)
em relação à imagem que outrem me envia de mim mesmo; é
também a maneira pela qual, transitivamente, objetivo a alteridade do
outro atribuindo um conteúdo específico à diferença que me separa
dele. Assim, quer a encaremos no plano da vivência individual ou (...)
da consciência coletiva, a emergência do sentimento de ‘identidade ’
parece passar necessariamente pela intermediação de uma
‘alteridade ’ a ser construída (LANDOWSKI, 2002, p. 3).

Hall (2001), corroborando as pressuposições de Woodward (2000) e de
Landowski (2002) e utilizando a “metáfora do espelho”, esclarece que a identidade
do indivíduo é (re)constituída por meio das relações com o “outro”. Ademais, o autor
ressalta que a vivência em grupos sociais, ao implicar constante contato com
diferentes “outros”, leva os indivíduos a desenvolver identidades múltiplas em
resposta à interação inter e intragrupos.
Pelo

exposto,

observa-se

que,

de

fato,

a

existência

de

indivíduos

homossexuais deriva única e exclusivamente da existência de indivíduos
heterossexuais. E, numa conjuntura histórica em que a identidade do grupo em geral
tem assumido grande importância, onde a sexualidade tornou-se um centro de
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dimensão da formação da identidade, não é improvável que as identidades gays e
lésbicas surgiriam (EPSTEIN, 1987 apud HOWARD, 2000).
Neste contexto, Torres e Pérez-Nebra (2004) ressaltam, que a partir do
momento em que o indivíduo se identifica com um grupo, ele internamente passa a
assumir-lhe os ônus e os bônus – o que poderia indicar que a assunção de uma
identidade homossexual não ocorreria simultaneamente à sua percepção, dado ao
estigma associado à homossexualidade. Semelhantemente, Ragins (2008) indica
que as experiências de descriminação, de preconceito e de violência vivenciadas por
indivíduos estigmatizados – como se dá no caso dos homossexuais - constituem
empecilhos para a construção e a assunção de identidades.
Nessa linha, a identidade sexual representa a experiência interna do seu papel
sexual, o senso de si mesmo como homem ou como mulher; o papel sexual inclui
tudo o que se pensa ou se sente, tudo o que se fez ou que se faz, que indique, a si e
aos outros, que se é homem ou mulher (TUCKER; MONEY, 1975). Em outras
palavras, a identidade sexual é tão importante quanto os outros fatores sociológicos
para o comportamento de compra de um produto ou para a contratação de um
serviço. Isso porque pertencer a um sexo significa consumir produtos voltados para
o gênero, os quais acabam adquirindo uma conotação sexuada (KARSAKLIAN,
2009).
A identidade homossexual passa por estágios de desenvolvimento que
englobam desde a identificação da diferença quanto à orientação sexual até suas
plenas assunção e vivência (CASS, 1979; TROIDEN; 1984). Elaborando a respeito,
Kates (2000) ressalta que, durante estes estágios, podem ser observadas alterações
nos padrões de consumo dos indivíduos, fato que encontra paralelo na importância
das posses para a construção das identidades contida na teoria do eu estendido de
Belk (1988).
Portanto, numa conjuntura histórica em que a identidade do grupo em geral
tem assumido grande importância, e onde a sexualidade tornou-se um centro de
dimensão da formação da identidade, não é improvável que as identidades gays e
lésbicas surgiriam (EPSTEIN, 1987, apud HOWARD, 2000). Isto indica que o
entendimento a cerca da construção da identidade homossexual é fundamental para
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identificar de que forma os gays masculinos vivenciam esta identidade e qual a sua
relação com o consumo.
2.5.1 A construção da identidade homossexual
A identidade homossexual pode abranger uma série de dimensões, tais como a
social, a política e a psicológica (SHA et al., 2007). E é importante sob a ótica do
consumo e do Marketing, porque somente os indivíduos homossexuais que
assumem esta identidade irão expressar seu eu por meio de posses, como qualquer
outro consumidor (NUNAN, 2003).
Na

literatura

acadêmica

encontram-se

diversos

modelos

conceituais

desenvolvidos com intuito de explicar a formação e o desenvolvimento da identidade
homossexual,com destaque para os de Cass (1979), de Coleman (1982) e de
Troiden (1984).
Em linhas gerais, esses modelos diferem quanto ao número de estágios, de
fatores intervenientes e da abordagem conceitual utilizada pelos autores. Entretanto,
em todos observa-se o destaque para a importância do processo denominado de
saída do armário17 como um dos mais importantes no desenvolvimento da
identidade homossexual:
O termo coming out significa reconhecer, aceitar, expressar e
compartilhar a orientação sexual (gênero masculino ou feminino pelo
qual o indivíduo expressa interesse sexual, físico e ou emocional)
consigo mesmo e com os outros (CASS, 1979, p. 154).

O modelo de Cass (1979) foi o primeiro a articular a construção da identidade
homossexual em seis estágios não lineares e não relacionados à idade e ou à faixa
etária:
1) Confusão da identidade: esta etapa inicia-se com um questionamento: "Sou
homossexual?". Essa pergunta é proveniente do reconhecimento e ou da percepção
do indivíduo quanto a ser ou a sentir-se “diferente”, dados pensamentos,
sentimentos e ou ações envolvendo indivíduos do mesmo sexo. A percepção da
__________
17

Termo cujo correspondente em inglês é coming out.
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diferença gera dúvida, confusão e ansiedade e, basicamente, o indivíduo lança mão
de três caminhos, na tentativa de restabelecer o equilíbrio emocional: rejeição,
aceitação negativa e aceitação positiva. No caso da rejeição, o indivíduo resiste à
sua orientação sexual, deixando de expressar comportamentos característicos ou
rotulados como homossexuais. Em relação à aceitação negativa, o indivíduo aceita
sua identidade homossexual, entretanto a considera indesejável, e passa a ter uma
autopercepção negativa de si mesmo. E, de forma contrária, frente à constatação da
homossexualidade, pode ocorrer aceitação concomitante a uma autopercepção
positiva.
2) Comparação da identidade: esta segunda etapa é marcada pela suposição
"Posso ser homossexual”, acompanhada, muitas vezes, da dúvida quanto às
implicações associadas à sua orientação sexual. Ao se enxergar como um
homossexual, o indivíduo sente-se alienado de seus pares heterossexuais, da
família e da comunidade, aliado ao fato de também não se sentir parte de outra
comunidade de pessoas semelhantes. Desta forma, ainda que o indivíduo tenha
uma autopercepção positiva (aceitação positiva citada na primeira etapa) de sua
homossexualidade, continua a esconder ou a omitir e, até mesmo, a simular um
comportamento heterossexual.
3) Tolerância da identidade: "Sou homossexual". A partir desta afirmação, observase que o indivíduo começa a tolerar uma identidade homossexual, e inclusive busca
contato social com outros homossexuais. Este contato inicial pode influenciar, de
forma positiva, a autoestima do indivíduo, possibilitando que ele desenvolva
habilidades para expressão de sua orientação sexual em sociedade. Entretanto, se
este contato for meramente para atender suas necessidades sexuais sem uma
socialização positiva, o indivíduo não desenvolverá por completo sua identidade
homossexual, podendo continuar a ter uma vida dupla: homossexual no gueto,
heterossexual na sociedade.
4) Aceitação da identidade: se, na fase anterior, o indivíduo realmente inicia uma
vida social saudável em grupos de homossexuais, paulatinamente sente a
necessidade de sustentar a afirmação "Sou homossexual". Entretanto, esta fase é
marcada por uma tensão emocional profunda porque a reação dos integrantes da
família, do grupo de amigos e até mesmo no local de trabalho, frente à nova
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identidade que se encontra ainda em construção, pode ser extremamente
problemática. Portanto, o indivíduo pode revelar sua identidade a todos os membros
ou somente para os mais seletos dos grupos sociais. No último caso, isto constitui
um sério problema para o indivíduo, visto que, involuntariamente, ele se vê obrigado
a continuar viver em dois mundos. Neste sentido, Coleman (1982) ressalta que,
embora o movimento de libertação gay tenha facilitado o processo de “saída do
armário” e, consequentemente, o desenvolvimento de uma identidade homossexual
positiva, as reações positivas da família e de pessoas influentes frente à orientação
sexual do indivíduo produzem impacto muito maior do que todas as reações diretas
e indiretas da sociedade.
5) Orgulho da identidade: amenizados os conflitos da fase anterior, observa-se que o
indivíduo expressa forte aceitação de sua identidade homossexual.

Ainda que

ocorram reações negativas por parte dos outros, observa-se que o indivíduo
expressa um sentimento de orgulho, desencadeado pela convivência e pela
interação

com

outros

homossexuais.

Entretanto,

nesta

fase

um

novo

questionamento pode ser percebido: “Se sou homossexual (autopercepção positiva
associada ao orgulho), por que preciso esconder?”. A partir deste questionamento,
pode ocorrer uma segregação social por parte do indivíduo, sintetizada pela posição
emocional: “Convivo com quem me aceita”.
6) Síntese de identidade: Cass (1979) ressalta que a orientação sexual não é o
principal determinante da identidade. Portanto, nesta fase o indivíduo encara a
homossexualidade como parte de seu eu multifacetado e, portanto, a integra em
todos os aspectos. Uma mudança de comportamento, comparada à fase anterior,
pode ser observada nas suas relações sociais com seus pares de orientação sexual
contrária. Os indivíduos vivenciam plenamente suas identidades homossexuais e
passam a não se importar com a opinião alheia, consideradas, anteriormente,
exclusivamente homofóbicas.
Em relação ao modelo de Coleman (1982), este descreve o desenvolvimento
da identidade homossexual em cinco estágios: pré-saída do armário, saída do
armário, exploração, primeiro relacionamento sexual e integração. Entretanto, o
autor ressalta que nem todos os homossexuais passam, necessariamente, por estes
estágios e podem não chegar ao final da sequência proposta. Isto se dá porque
mesmo que atinjam a derradeira fase de integração, o sair do armário é um processo
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contínuo, constantemente reformulado perante as pressões internas e do ambiente
social em que o indivíduo encontra-se inserido:
1) Pré-saída do armário: esse estágio caracteriza-se pela rejeição, pela negação e
ou pela repressão da homossexualidade, sendo marcado por tensões que podem se
estender por muitos anos, levando o indivíduo a desenvolver depressão que pode
culminar com tentativas de suicídio. Neste estágio, ele tem plena consciência de sua
orientação sexual e do estigma a ela associado, desenvolvendo conflito interno de
autonegação da homossexualidade.
2) Saída do armário: nesta fase, o indivíduo inicia uma reconciliação e ou uma
aceitação da própria homossexualidade, o que inclui a expressão e ou a divulgação
de sua orientação. Trata-se de fase complexa visto que muitos indivíduos
retrocedem frente às respostas negativas advindas da unidade familiar e ou do
grupo social. Se este fato ocorre, o indivíduo, além de esconder sua identidade em
formação, passa a negar mais intensamente sua preferência sexual.
3) Exploração: se, na primeira exposição, houve respostas positivas, nesta fase a
nova identidade do individuo deixa de ser omitida ou negada, passando a ser
explorada

por meio de

contato

inicial com

integrantes de

comunidades

homossexuais. Neste sentido, o indivíduo encontra basicamente dois desafios: 1)
desenvolvimento de habilidades interpessoais com outros indivíduos de mesma
orientação sexual; 2) desenvolvimento de senso pessoal e de atratividade sexual,
por se envolver em relações sexuais, vendo-se não só de uma forma sexual, mas
reconhecendo outras necessidades, como carinho e apoio. Entretanto, como
observado em relação a qualquer outro indivíduo heterossexual cuja identidade está
em formação, aqui observa-se, em alguns casos, ausência de maturidade nos
relacionamentos; daí podem ser observados atos promíscuos, e sentimentos
exacerbados acompanhados do uso de álcool e drogas, utilizados como válvula de
escape frente às situações de rejeição e de baixa auto estima. Desta forma, o
principal entrave relacionado a este estágio é que, dependendo da percepção do
indivíduo sobre a “nova vida” agora como homossexual (proveniente de seu contato
inicial com a sociedade gay), pode haver uma desistência diante do mundo novo.
Por este motivo, Coleman (1982) ressalta a necessidade de uma integração inicial
saudável: ao retroceder, o indivíduo desenvolve outros conflitos ainda mais intensos,
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visto que passa a envergonhar-se de seus instintos, outrora mal administrados na
fase exploratória da homossexualidade.
4) Primeiro relacionamento: posteriormente a um contato inicial verificado na fase de
exploração, na fase do primeiro relacionamento os indivíduos expressam uma
necessidade de contato íntimo e de comprometimento sentimental por parte do
parceiro.

Entretanto,

os

primeiros

relacionamentos

estáveis

podem

ser

caracterizados por falta de confiança e pela consequente possessividade, e por este
motivo, acabam sendo pouco duradouros. Portanto, neste estágio, o principal
desafio do indivíduo refere-se ao desenvolvimento de habilidades psicológicas que
lhe permitam a afirmação e ou a manutenção de relacionamentos saudáveis.
5) Integração: neste estágio, observa-se que o eu social e pessoal do indivíduo
torna-se congruente, acompanhado de uma crescente autoaceitação que reflete
maior confiança e capacidade de manter relacionamentos.
No tocante ao modelo desenvolvido por Troiden (1984), este indica que o
indivíduo passa por quatro estágios na formação de sua identidade homossexual: a
sensibilização, a confusão de identidade, a suposição de identidade e o
compromisso. Ao contrário dos modelos de Cass (1979) e de Coleman (1982), os
estágios propostos por Troiden (1984) são pautados pela idade, ressaltando este
autor que a seqüência proposta que descreve a formação da identidade sexual não
deve ser considerada universal:
1) Fase de sensibilização: antes da puberdade, na segunda infância, o indivíduo tem
sentimentos e comportamentos homossexuais, entretanto sem lhes compreender as
implicações. Desta forma, esses sentimentos e comportamentos não são vistos em
um contexto sexual, não havendo autorotulagem homossexual ou heterossexual.
Portanto, é nesta fase que ocorre a percepção inicial da diferença quanto à
orientação sexual do indivíduo, embora este não tenha consciência prática desta
diferença.
2) Fase de confusão de identidade: na puberdade propriamente dita, inicia-se o
estágio da confusão da identidade, caracterizada pelo autoreconhecimento da
homossexualidade e pela conseqüente confusão da identidade, com o indivíduo
percebendo a diferença e se rotulando como homossexual. Esta percepção torna-se
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nítida a partir da constatação de interesses atípicos de um indivíduo heterossexual.
Desta forma, inicia-se uma cascata de conflitos internos, visto que o indivíduo
percebe que sua identidade heterossexual não é legítima, e que a identidade
homossexual é estigmatizada e, portanto, indesejável.
3) Fase de assunção de identidade: esta fase é caracterizada por atitudes de
aceitação concomitantes a sentimentos de negação, sentimentos que refletem
comportamentos que variam de acordo com o impacto da homossexualidade para o
indivíduo. Alguns indivíduos evitam contatos com homossexuais e até mesmo
simulam uma falsa identidade heterossexual, temendo a rejeição por parte da
sociedade

e,

principalmente,

da

família.

Outros

incorporam

a

identidade

homossexual de forma drástica, sendo percebidas mudanças na forma de
comportar-se em sociedade. Outros ainda, conscientes do estigma, portam-se de
forma discreta, afirmando paulatinamente sua identidade.
4) Fase de compromisso: o indivíduo integra a homossexualidade ao seu estilo de
vida, ocorrendo a autoaceitação e tranquilidade em relação à identidade
homossexual. Convivendo normalmente com a homossexualidade - sem expressar,
de forma exacerbada, uma identidade que simbolize a sua orientação - ele se torna
uma pessoa completa, cuja orientação sexual é homossexual. Entretanto, Troiden
(1984) ressalta que esta fase de compromisso com a identidade pode ser vivida de
forma intensa ou branda, visto que depende de inúmeros fatores, tais como
relacionamento pessoal e familiar, bem como do desempenho profissional.
Claro está que as diferenças entre os estágios dos modelos ilustram a
dificuldade de se utilizar apenas um único destes para descrever a identidade
homossexual. Entretanto, a predominância desses modelos em pesquisas e ou na
prática educacional sugere que eles representam, com alguma precisão, o
desenvolvimento do processo de formação da identidade homossexual (BILODEAU;
RENN, 2005).
Por outro lado, estes modelos não estão isentos de críticas, sendo a principal
delas o fato de o desenvolvimento da identidade homossexual ser um processo
fluido e complexo, influenciado por outras identidades psicossociais. Isso implica que
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os modelos abordados não são suficientes para descrever todos os processos
identitários de homossexuais (BILODEAU; RENN, 2005).
Em que pesem estas limitações, é inegável que a identidade homossexual,
uma vez estabelecida, define padrões de comportamento que permearão a vida
destas pessoas, inclusive em termos de qualificação do seu consumo. Como coloca
Belk (1988), o consumo é também um importante componente para a compreensão
das identidades dos indivíduos. Coelho (2002) complementa, ao dizer que os objetos
podem identificar indivíduos, grupos e culturas, ponto de vista que é reforçado por
Bauman (2001; 2005) e por Slater (2002), que afirmam que, na sociedade atual, as
relações sociais circulam em torno dos indivíduos em busca da definição de suas
identidades, sendo o consumo uma das formas de estes indivíduos alcançarem este
objetivo.
Neste particular, o uso do próprio corpo surge como uma das formas de
expressão do consumidor, representando algo a ser manipulado para o sucesso na
expressão e na construção de identidades.

2.5.2 A construção da identidade do consumidor por meio do seu corpo
A palavra ‘corpo’ é derivada do latim corpus e sua definição geral significa
substância física ou estrutura de cada homem ou animal, ou ainda, determinada
massa ou objeto que ocupa extensão ou volume no espaço e que pode ser
separada do resto (PERES, 2005).
Entretanto, o corpo não constitui somente algo que possui massa, mas sim um
espaço visual onde são construídas e reconstruídas as identidades sexuais, culturais
e sociais (MALYSSE, 2007). Segundo Trinca (2008), no processo de construção de
identidade individual por meio de imagens o corpo passou a adquirir um grande
destaque, visto que
O predomínio da dimensão corporal na constituição identitária
permite sugerir, como fez Ortega (2002, p.119) a existência de uma
“bioidentidade”. Como afirma o autor, se por um lado, para construir
a “bioidentidade” é preciso se submeter a uma bioacese, ou seja,
adequar o corpo às normas científicas existentes sobre a saúde, os
exercícios físicos, a longevidade, a nutrição, por outro trata-se,
igualmente, de ajustar o corpo às normas e padrões da sociedade do
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espetáculo, conforme o modelo das celebridades (TRINCA, 2008, p.
118).

Segundo Goldenberg (2008), o corpo possui grande importância para o
indivíduo se colocar na sociedade, visto que pode simbolizar grupos sociais,
conferindo status e ou reconhecimento pelo esforço de quem alcançou uma
chamada “bela forma”. Desta forma, o corpo constitui um artefato simbólico utilizado
tanto na construção da identidade quanto na transmissão de uma mensagem; ou
seja, o indivíduo lança mão de seu corpo, como se fosse uma posse, para comunicar
quem é (SCHOUTEN, 1991).
De fato, a visão do corpo como posse, passível de modulação – por meio de
manipulação estética, de cirurgias plásticas, de dietas, de exercícios físicos, de
anabolizantes, e de tatuagens - foi reportada por Belk (1988), que considera que o
corpo é um dos principais símbolos utilizados na extensão do “eu” ou do “self”, e na
reconstrução de uma identidade. Não por acaso, para Solomon (2011) a imagem
corporal de um indivíduo constitui uma parte de seu autoconceito, pois é uma
construção subjetiva do consumidor sobre seu físico, podendo ser inclusive uma
imagem distorcida – o indivíduo pode se achar mais alto, mais magro ou mais
musculoso do que realmente é. E, enquanto o conjunto de sentimentos de um
indivíduo sobre suas posses é chamado de catexia, quando se trata dos sentimentos
relacionados ao próprio corpo o termo adotado é catexia corporal.
A catexia corporal torna-se relevante para o Marketing porquanto o padrão de
consumo de um indivíduo pode ser influenciado pelo sentimento que ele tem com
relação a uma parte do seu corpo que seja influenciada pela imagem
correspondente ao ideal de beleza em sua cultura (SOLOMON, 2011).
Nesta linha de raciocínio, sabendo-se que a identidade pode ser criada e ou
transformada por meio do consumo de posses (bens e ou serviços), quando este
consumo é relativo ao corpo observa-se claramente a pressuposição de Belk (1988)
de que o corpo é uma forma de construção e ou de reconstrução da identidade. A
cirurgia plástica ou estética constitui o mais drástico exemplo de como isto pode ser
feito, visto que pode tornar as pessoas mais confortáveis nas identidades que já
possuem. Ou pode agir como um veículo para a mudança física, com a mudança
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resultante podendo fornecer maior confiança, sensação de controle e até mesmo
energia (PHILLIPS, 2003).
Historicamente, a partir das décadas de 1980 e de 1990 o corpo ganhou
centralidade e destaque no espaço urbano das grandes metrópoles, quando,
respectivamente, começaram a proliferar as academias de ginástica e centros
estéticos no País (KNOPP, 2008). Este mesmo autor salienta que ambos os
adventos foram acompanhados pelos meios de comunicação, tais como revistas,
que passaram a divulgar mais intensamente temas voltados para moda, saúde,
beleza, estética e corpo. E que, concomitantemente, também ocorreram avanços na
medicina, assim como uma série de procedimentos cirúrgicos com fins estéticos foi
desenvolvida a partir deste período.
Castro (2004) discute como os indivíduos nas sociedades contemporâneas
adotam diversos estilos de vida através de suas escolhas para construir suas
identidades, e aponta o culto ao corpo como uma dimensão do estilo de vida. Ele
exemplifica este fenômeno pela aproximação feminina com o tipo magro e pela
prática de consumo de cosméticos e de alimentos diet, ambos estimulados pela
mídia.
Atualmente, encontra-se disponível uma gama de práticas voltadas para a
transformação e ou para a modificação do corpo. Segundo Leitão (2004), tais
práticas vão de encontro à ideologia de anulação do corpo como carne, visto que a
matéria original (o corpo) pode ser moldada de acordo com as normas e com os
padrões culturais. Desta forma, o corpo é uma mercadoria-signo, um veículo por
meio do qual os indivíduos criam vínculos e estabelecem distinções sociais (KNOPP,
2008):
E é por meio da incessante corrida em busca da beleza ideal, ditada
pela supremacia da aparência, que os sujeitos, marcados
especialmente pela insatisfação com o próprio corpo, procuram
construir suas identidades e auto-imagens particulares. Estimulada
por um aumento da segurança médica, pelo parcelamento financeiro
(a perder de vista) e pela “facilidade” em alcançar modelos estéticos
corporais diferentes do determinado pelo biótipo (TRINCA, 2008, p.
06).

Entretanto, Knopp (2008, p. 1) ressalta que a preocupação com o corpo tornouse, para muitos, “[...] o centro ordenador da sua existência”. Segundo o autor, o
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fenômeno da corpolatria – o culto ao corpo - é construído e reconstruído por meio da
mídia e pelo mercado da beleza. Ambos agentes criam e reforçam valores, padrões
e tendências relativas ao corpo, estimulando os indivíduos a consumir,
intensamente, bens e serviços destinados ao corpo. No entanto, refletindo sobre a
temática relacionada ao corpo na sociedade contemporânea, o autor reconhece que
O corpo bem cuidado pode garantir ao indivíduo melhor performance
e aceitação social, tornando a pessoa mais vendável e aceitável.
Aqueles que não alcançam o padrão de beleza vigente ficam
estigmatizados, desprezados e com menos oportunidades (KNOPP,
2008, p. 06).

Neste sentido, Barrios (2009) não somente corrobora as afirmações de Knopp
(2008) como também esclarece que as mídias influenciam o comportamento dos
indivíduos por meio de diferentes estratégias para promover o desenvolvimento e a
formação das atitudes. Para Barrios (2009), a indústria da beleza estimula a
corpolatria, disseminando o culto ao chamado invólucro, destacando a forma ao
invés do conteúdo e gerando obsessões coletivas.
Dada essa influência, em seus respectivos grupos sociais os consumidores
procuram, intensivamente, adequar-se às normas de aparência física ditadas pela
mídia

e

pelo

mercado

(WARLOP;

BECKMANN,

2001).

Em

geral,

este

comportamento pode ser observado em diversos grupos sociais, entretanto MeanyWalen e Davis-Gage (2009) ressaltam que as pressões para se ter o corpo perfeito
são mais fortes dentro da comunidade homossexual masculina do que em outras
comunidades.
De acordo com Pereira (2009), o corpo possui grande valor no mundo gay
masculino e esta hipervalorização parece ser um dos códigos de identificação
interna deste grupo, existindo uma pressão estética sobre os indivíduos que entram
neste mundo. Desta forma, para se adaptar às “normas” da cultura gay, estes
indivíduos percebem que o corpo é uma posse que pode ser manipulada:
Não é apenas aceitar a si mesmo, mas também ser aceito e
pertencer ao grupo gay. Esta procura pelo pertencimento identitário
faz com que muito informantes (gays) se engajem num processo de
reconstrução e ressignificação do próprio corpo. O consumo de
cirurgias plásticas, cosméticos e até drogas ilícitas se apresenta
como relativamente comum no meio. (PEREIRA, 2009, p. 120).
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De acordo com Meany-Walen e Davis-Gage (2009) existem três chamados prérequisitos básicos relacionados ao corpo na comunidade gay masculina: magreza,
musculosidade e atratividade. Os autores identificaram que tais requisitos estão
intimamente associados à preocupação com aceitação na comunidade, à
necessidade e ou à possibilidade de conseguir relacionamentos estáveis, e ao medo
da solidão.
Pereira (2009) propõe outra causa para a corpolatria no mundo gay masculino:
uma maior preocupação com a saúde após a emergência da AIDS nas décadas de
1980 e 1990. Já Gontijo (2007) a atribui à maior abertura, ocorrida nas últimas
décadas, para a assunção de uma identidade gay, o que teria levado os indivíduos
desse grupo a querem ser reconhecidos como cidadãos “normais”. Finalmente,
Pereira (2009) propõe que a corpolatria seria uma forma de enfrentamento e ou de
resistência à exclusão social e ao estigma associado à identidade homossexual.
Uma outra visão sobre este tema pode ser obtida em Hospers e Jansen (2005).
Para estes autores, a pressão de viver de acordo com os padrões de atratividade
observados dentro da comunidade gay masculina constitui um fator estressante,
visto que os indivíduos estão em constante contato com mensagens internas do tipo
"eu não me encaixo na sociedade e somente serei aceito na comunidade gay
quando possuir os padrões físicos aceitáveis". Corroborando esta proposta, os
autores observaram, no meio homossexual masculino, uma alta correlação entre
orientação sexual, satisfação pessoal com o corpo e a incidência de distúrbios
alimentares,

representada

pela

insatisfação

com

o

corpo

associada

ao

desenvolvimento de hábitos potencialmente insalubres de exercício e de dieta.
À parte estes elementos que remetem à exacerbação do culto ao corpo,
permanece o princípio de que, conforme este último é algo de pertencimento do
consumidor, ele se torna veículo natural para as sinalizações que este último deseja
lançar a respeito de seus padrões de consumo. Desta forma, constitui-se uma
relação daquilo que se tem com tudo que é classificado como “seu”, da sua própria
identidade, da mesma forma que ocorre com a posse dos objetos, de ideias, de
sujeitos e até mesmo de grupos (BELK, 1988).
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Tendo-se visto estes aspectos mais relevantes do referencial teórico para
suportar a pesquisa desta dissertação, passa-se agora ao capítulo de sua
metodologia.
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA
3.1 TIPO DE PESQUISA: ABORDAGEM, FINS E MEIOS
Nesta investigação foi adotada a abordagem qualitativa:
Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou
estatisticamente, mas convence na forma de experimentação
empírica, a partir de análise detalhada, abrangente, consistente e
coerente, assim, como na argumentação lógica das ideias, pois os
fatos em ciências sociais são significados sociais, e sua interpretação
não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas
da realidade. Michel (2009, p. 37)

Com base no que coloca Creswell (2007), ela foi escolhida porque:
•

ocorre em um cenário natural em que o pesquisador qualitativo vai ao
local onde está participando para conduzir a pesquisa;

•

podem ser usados métodos múltiplos de levantamento de evidências;

•

o estudo proposto é emergente ao invés de pré-configurado, pois o
padrão de entendimento vai surgir à medida que as portas se abrirem ou
fecharem para o levantamento de evidências; e

•

as evidências qualitativas interpretadas pelo pesquisador serão filtradas
através de uma lente pessoal.

Quanto aos fins, o presente estudo é considerado:
• descritivo porque os dados foram registrados e analisados sem interferência do
pesquisador, procurando-se descobrir a frequência com que um fato ocorre,
assim como suas naturezas, características, causas e relações com outros
fatores (VERGARA, 2005); e
• exploratório porque foi, de acordo com VERGARA (2005), realizado numa área
em que há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. No caso, o
objetivo é proporcionar uma aproximação para criar familiaridade com o tema,
buscando a construção de conceitos ainda pouco explorados.
Quanto aos meios, ainda de acordo com Vergara (2005), trata-se de: 1)
pesquisa bibliográfica, pois foram utilizadas diversas fontes de consultas, tais como
livros, artigos de periódicos científicos especializados, além de teses e de
dissertações, para a construção do referencial teórico; 2) pesquisa telematizada,
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pois grande parte das evidências foi coletada utilizando a Internet; 3) pesquisa de
campo, já que foram realizadas entrevistas com os sujeitos da pesquisa. Também se
tratou de estudo de caso único incorporado (YIN, 2010).
O estudo de caso é uma “[...] investigação empírica que verifica um fenômeno
contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”
(YIN, 2010, p.39). De acordo com a definição de Creswell (2007), o estudo de caso é
uma pesquisa onde o investigador explora em profundidade um fato, uma atividade,
um processo ou uma ou mais pessoas. Para Yin (2010), trata-se de um método para
responder a questões explicativas do tipo “como” e “por quê”, e pode ter quatro
aplicações diferentes: 1) explicar vínculos causais nas intervenções da vida real; 2)
descrever uma intervenção e o contexto em que se deu na vida real; 3) ilustrar
determinados tópicos em uma avaliação; e 4) explorar uma situação em que a
intervenção sendo avaliada não possui um único e claro conjunto de resultados.
Portanto, esta adequação existe na presente dissertação, tendo em vista que foi
enfocado o comportamento especificamente de homens gays em seu consumo
delimitado a tatuagens.
Especificamente, trata-se de um caso único incorporado (YIN, 2010) por
haver múltiplas unidades de análise (os diversos gays entrevistados) componentes
de um único caso (a percepção sobre o uso de tatuagens enquanto expressão da
identidade) ambientado em um único contexto (o ambiente do consumo
homossexual) (ver Figura 2).

Figura 2 – Representação do caso único incorporado utilizado nesta dissertação
Fonte: Elaboração própria, com base em Yin (2010, p. 61)
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3.2 SELEÇÃO DE SUJEITOS
No presente estudo, a seleção de sujeitos obedeceu às seguintes
características: oito homens gays assumidos residentes na cidade do Rio de Janeiro
que possuíssem pelo menos uma tatuagem, completa ou em processo de
confecção.
O número de entrevistados não foi estabelecido a priori; antes, ele foi
modulado a partir da percepção, por parte do pesquisador, da ocorrência da
saturação, conforme novos relatos passaram a apresentar semelhanças com os
antecedentes. No caso desta pesquisa, esta percepção se solidificou quando da
conclusão da oitava entrevista. Este fenômeno foi considerado legítimo, à luz de
McCracken (1988): a seleção de respondentes para longas entrevistas deve
obedecer ao princípio de que “menos é mais”, sendo mais importante trabalhar-se
mais longamente e com maior cuidado com menos pessoas do que mais
superficialmente com muitas pessoas. Adicionalmente, este autor coloca que “Para
muitos projetos de pesquisa, oito respondentes serão perfeitamente suficientes”
(McCRACKEN, 1988, p. 17).
Por gays assumidos entenderam-se homens que convivam harmonicamente
com sua homossexualidade. Para garantir esta característica, e para se evitar que a
seleção de sujeitos fosse contaminada por algum tipo de viés, foi utilizada a técnica
de amostragem por bola de neve (AAKER; KUMAR; DAY, 2004; RUDD, 1996): foi
inicialmente entrevistado um sujeito conhecido pelo pesquisador e que se encaixava
nesta característica, o qual, em seguida, recomendou outro de iguais características
e assim por diante, até que o número-alvo de pesquisados foi alcançado.
Buscou-se diversificar a seleção de sujeitos entre gays encaixados e não
encaixados no estereótipo “sarado”18. Esta preocupação visou a evitar viés trazido
pela provável unicidade na concepção de centralidade do corpo que se teria se
todos os entrevistados fossem homens que cultuam o físico.
__________
18

De acordo com o senso comum, ser “sarado” significa apresentar distrofia muscular generalizada,
no sentido de ter corpo definido, “malhado”, sem acúmulo de gorduras em algumas partes –
principalmente no abdômen. O termo foi adotado pelo pesquisador por ser usual no jargão das
pessoas que cultuam o físico, tendo sido compreendido pelos entrevistados sem maiores problemas,
incluindo aqueles que não praticam atividade física.

71

Subsidiariamente, para o atingimento de um dos objetivos intermediários
(verificar se a escolha de tatuagens por parte dos homossexuais masculinos
obedece algum tipo de padrão) foram contactados dois tatuadores profissionais na
cidade do Rio de Janeiro, indicados pelos entrevistados, e suas contribuições a
respeito foram analisadas paralelamente às dos gays entrevistados19.
3.3 LEVANTAMENTO DAS EVIDÊNCIAS
A pesquisa de campo foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, no bimestre
março-abril de 2012, tendo sido precedida de pré-teste com dois sujeitos que se
encaixavam nas características desejadas.
As evidências foram obtidas por meio de entrevistas semiestruturadas com os
oito sujeitos selecionados nos ambientes de praia ou doméstico, tendo sido
gravadas para posterior transcrição.
Em paralelo, foi solicitado que cada um deles preenchesse a Escala de
Atitudes frente à Tatuagem (EAFT-D) proposta por Medeiros et al. (2010). Trata-se
de escala de diferencial semântico do tipo Likert com cinco pontos - sendo o espaço
referente à marca central o ponto médio da escala - composta por 10 pares de
adjetivos bipolares20 que expressam avaliações gerais diante da tatuagem (ver
Figura 2).
A EAFT-D se propõe a ser preditiva para comportamentos desviantes por
meio da avaliação das atitudes, com seus autores justificando-lhe a criação face às
atitudes diante da tatuagem virem demonstrando ser este um construto
preponderante para o entendimento de diversos comportamentos e cognições,
como, por exemplo, de crenças religiosas e de promoção de saúde. No caso,
Medeiros et al. (2010) pontuam que existem diversos comportamentos frente às
tatuagens – que podem ir de menos favoráveis a mais favoráveis - existindo ainda,
em algumas sociedades, a crença de que indivíduos tatuados são mais propensos a
utilizarem álcool e drogas e a praticarem atividades ilícitas.
__________
19

Vale salientar, aqui, que este apoio subsidiário pode ter sofrido algumas limitações, porque não se
teve nenhuma garantia, a piori, de que os tatuadores tivessem plena capacidade de reconhecer seus
clientes homossexuais, já que estes profissionais limitaram a duas suas formas de identificação deste
tipo de cliente: este ou se autoidentifica como homossexual ou apresenta postura afeminada.
20
Seus autores justificaram-lhe a criação face às atitudes diante da tatuagem virem demonstrando
ser este um construto preponderante para o entendimento de diversos comportamentos e cognições,
como, por exemplo, de crenças religiosas e de promoção de saúde.
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Uma vez que a referida escala foi criada para servir como instrumento de
levantamento de percepções junto a pessoas tanto tatuadas quanto não tatuadas,
sua aplicação nos sujeitos selecionados desta pesquisa (todos tatuados) obviamente
implicaria um viés: seria de se esperar que todos eles – ou pelo menos a maior parte
deles - tendessem a marcar os pontos mais próximos dos adjetivos “positivos”.
Contudo, manteve-se sua aplicação como esforço adicional às entrevistas, enquanto
forma sutil de enriquecer a avaliação dos discursos dos entrevistados: marcações
que fossem eventualmente descoladas dos adjetivos “positivos” serviriam para
indicar eventuais paradoxos com o discurso verbal nas entrevistas, trazendo insights
interessantes aos resultados da pesquisa.
Também houve contato com dois tatuadores profissionais atuantes na cidade
do Rio de Janeiro, aos quais se perguntou, especificamente, sobre as preferências
de seus clientes gays quanto à escolha de figuras.

1)
2)
3)
4)

Pense na frase “Considero estar usando tatuagens...”;
Veja os pares de adjetivos abaixo;
Para cada par, escolha o adjetivo que você prefere para completar a frase;
Em seguida, marque com um X se esta escolha está mais ou menos perto do
adjetivo escolhido.
1

2

3

Figura 3 – Escala de atitudes frente à tatuagem (EAFT-D)

4

5

Fonte: Medeiros et al. (2010)
Obs: As quatro frases anteriores à escala são a orientação dos autores quanto aos passos iniciais para
sua aplicação junto ao público-alvo.
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3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS
O conteúdo das entrevistas foi avaliado por meio da técnica da análise de
discurso, que objetiva “[...] identificar as funções e ou atividades, da fala e dos
textos, e explorar como eles são realizados” (GILL, 2004, p. 250). Desta forma, esta
técnica não é restrita somente ao que está sendo mencionado: preocupa-se com a
forma e para quem, considerando-se um contexto social.
Foi feita a transcrição literal das informações obtidas nas entrevistas,
reproduzindo-se, à margem do texto, as pausas, as hesitações, as ênfases. Em
paralelo, o entrevistador registrou suas percepções sobre a entonação de voz e
sobre os gestos faciais e corporais dos entrevistados.
Posteriormente a esta transcrição, uma leitura analítica foi realizada para
identificar a existência de padrões e de variações nos discursos, para que, em um
segundo momento, pudesse ser traçado um paralelo daquilo que era dito com a
literatura explorada no referencial teórico da pesquisa.
Quanto aos resultados da aplicação da EAFT-D, seu resultado foi analisado
em nível de estatística descritiva, calculando-se a distribuição das respostas dos oito
entrevistados a cada par de adjetivos. No caso, é conveniente ressaltar que essa
distribuição das escolhas teve, como objetivo, tão somente facilitar a visualização
das tendências de aglomeração das respostas relativamente aos intervalos de cinco
pontos, enquanto elemento subsidiário ao melhor entendimento dos resultados da
pesquisa..

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO
De acordo com Creswell (2007) todos os tipos de estudos têm suas limitações
inerentes ao método utilizado, o que não seria diferente neste estudo qualitativo.
Nessa questão Borman, LeCompte e Goetz (1986, apud VIEIRA; ZOUAIN,
2005) argumentam que poucos são os fenômenos totalmente únicos investigados
qualitativamente, sendo considerada crítica a capacidade de argumentação do
pesquisador em tornar evidente a descrição de uma população cujas conclusões
possam ser aplicadas a estudos futuros.
Uma limitação antevista previamente à execução das entrevistas residiu na
tradicional dificuldade de compreensão que as pessoas não iniciadas no mundo
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acadêmico costumam apresentar quando confrontadas com escalas do tipo Likert.
Para mitigá-la, nesta dissertação teve-se o cuidado de montar a ordenação dos
adjetivos da EAFT-D de forma a não estarem posicionados, sempre na mesma
coluna, apenas aqueles mais “positivos” ou os mais “negativos”. Ademais, a
presença do entrevistador neste momento foi fundamental para fornecer as
necessárias orientações a respeito, embora ele tenha se policiado para evitar ajudar
os entrevistados de forma que implicasse influenciá-los na escolha das opções.
Já no aspecto relativo às limitações inerentes à técnica da análise de discurso,
de acordo com Gaskell (2004) a escolha de um método de pesquisa deve estar em
sintonia com o perfil do pesquisador, com os objetivos da pesquisa e com o público
pesquisado. Entretanto, ainda que esses pressupostos sejam atendidos, todos os
métodos de pesquisa apresentam limitações, não existindo uma metodologia perfeita
que resulte em informações precisas e rápidas.
Neste sentido, dentre as limitações das análises qualitativas, incluindo a
análise de discurso, ressalta-se a dificuldade de comunicação com o entrevistado
(abordagem e linguagem utilizada pelo entrevistador), a captação das emoções
durante o discurso do entrevistado, a transcrição fidedigna deste último e a
interpretação imparcial dos resultados (VERGARA, 1997; GASKELL, 2004; GILL,
2004).
No tocante a esta imparcialidade, ela pode sofrer a influência prejudicial dos
valores do pesquisador durante a interpretação das informações obtidas dos
entrevistados. Essa etapa é crítica e pode comprometer a validade do estudo, pois
A produção de um dado descritivo é realizada a partir de palavras
ditas ou escritas de uma pessoa, que permitem o entendimento do
comportamento humano baseado no ator, numa perspectiva
fenomenológica, tornando possível uma compreensão holística a
partir da captura do comportamento revelado pelos indivíduos
inseridos no seu tempo e no seu espaço. (VIEIRA; ZOUAIN, 2005, p.
149).

Em vista destas considerações, visando a mitigar-lhe as consequências foi
dada atenção especial à interpretação das evidências com base nos detalhes das
percepções, das experiências e da compreensão de cada entrevistado, evitando-se
generalizações, conforme preconizado por Creswell (2007).
Adicionalmente verificaram-se algumas limitações especificas desta pesquisa
que transcendem aquelas tradicionalmente metodológicas:
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1) Como apontado no item 2.3.2 desta dissertação, a quantificação do público
homossexual no Brasil ainda é um desafio para qualquer pesquisador. As
quantificações são desencontradas e provêm muitas vezes de fontes informais, a
terminologia utilizada não segue um único padrão, e a separação dos indicadores
por gênero é frequentemente difícil de ser obtida;
2) Embora a escala Likert seja de fácil compreensão por parte de
acadêmicos, normalmente ela se revela intrincada para o público leigo. Assim, além
de ser necessário explicar-se detalhadamente seu porquê aos sujeitos que são
objeto

da

pesquisa,

muitas

vezes

torna-se

necessário

monitorar-lhes

o

preenchimento. Neste momento o pesquisador pode, inadvertidamente, resvalar
para uma postura quase tutorial, o que certamente em nada ajuda à autonomia do
pesquisado em expressar sua real opinião a respeito do assunto estudado;
3) Em conseqüência ao item anterior, a referida escala pode ser limitada
enquanto elemento útil à compensação das eventuais dificuldades dos entrevistados
em expressar suas opiniões por meio dos discursos;
4) Ainda em relação à escala, não se pode descartar a possibilidade de ela ter
sido vista como instrumento de avaliação do desenho em si, e não de avaliação da
atitude associada ao ato de buscar uma tatuagem;
5) Ao longo das entrevistas, foi observada ansiedade, por parte de todos os
homossexuais entrevistados, em desviar a conversa para assuntos relativos
especificamente à homossexualidade, o que obrigou o pesquisador a redobrar o
cuidado para manter o foco unicamente na linha do assunto-problema da
investigação; e
6) Como já ressalvado anteriormente, permanece a dúvida quanto a ser
isento de limitações o reconhecimento dos clientes gays por parte dos dois
tatuadores entrevistados, tendo em vista que este reconhecimento de limitou a duas
formas – a autoidentificação dos clientes ou a apresentação de postura considerada
afeminada do ponto de vista puramente pessoal dos tatuadores.
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS RESULTADOS
Este capítulo está dividido em duas partes: análise das entrevistas em si, e análise
do preenchimento da Escala de Atitudes frente à Tatuagem (EAFT-D).
4.1. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

As características pessoais dos oito entrevistados podem ser vistas no Quadro
1, assim como as características identificadas em suas respectivas tatuagens.
Quadro 1. Perfil dos homossexuais masculinos entrevistados e características das
respectivas tatuagens
Entrevistado

Idade
(anos)

Profissão

Prática de atividade
física

Sarado

QuantidaLocalizade de
ção
tatuagens

Tamanho
(cm)

Colorida ou
monocromática

Desenho

1. Uma colorida

1. Frase de
música

2. Três
monocromática(s)

2. Nome da mãe,
tribal, inicial do
nome de exnamorado

A

26

Militar

Intensa

Sim

4

Braços e
costas

20

B

31

Produtor
de TV

Já foi intensa,
atualmente não
pratica

N ão

2

Braços,
costas

15

C

28

Salvavidas

Moderada

N ão

3

Braços,
costas,
abdômen

33

D

35

Balconista

Já foi moderada,
atualmente não
pratica

N ão

1

Costas

23

Monocromática

Dragão

E

23

Modelo

Intensa

Sim

1

Abdômen

13

Colorida

Pimentas

32

Administrador

3

Braços,
costas, pé

45

Monocromáticas

Tribal

F

Nunca praticou

N ão

Monocromáticas

Coloridas

Estrela e gato
Gato, mandala e
nome do exparceiro

G

24

Guia de
turismo

Média a intensa

Sim

2

Costas

40

1. Uma
monocromática
2. Uma colorida

1. Religiosa
(Mantra)
2. Religiosa
(Mantra)

H

21

Vendedor

Moderada

N ão

1

Perna

40

Monocromática

Religiosa (Mantra)

Fonte: Elaboração própria

Em termos das características pessoais, verifica-se que as idades oscilaram
entre o mínimo de 21 anos e o máximo de 35 anos, e que as profissões são
variadas.
Em termos de cuidados físicos, três deles (entrevistados A, E e G) se
enquadravam no estereótipo sarado. Dentre os demais cinco, um (entrevistado F)
declarou nunca ter sido adepto de treinamento físico, e os restantes quatro o fazem
de forma mais moderada, sendo que dois declararam haver abandonado a atividade
depois de tê-la praticado de forma intensa ou moderada (B e D).
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No que tange ao número de tatuagens por entrevistados, a média foi de 2,1,
sendo que o entrevistado A foi aquele com o maior número de desenhos (quatro
tatuagens), enquanto três entrevistados (D, E e H) apresentavam apenas uma
tatuagem cada.
Fazendo-se uma análise entre a quantidade per capita de tatuagens e
desenvolvimento físico do entrevistado, vê-se que não há uma relação direta a priori:
enquanto o sujeito com o maior número de desenhos (entrevistado A) é sarado, os
dois outros (entrevistados C e F), com três desenhos cada ,se apresentam como não
sarados, da mesma forma que os demais dois sarados (entrevistados E e G)
apresentam, respectivamente, um e dois desenhos.
Quanto à localização das tatuagens, a superfície preferida foram as costas. Em
seguida vieram os braços, o abdômen e os pés e a perna. O tamanho dos desenhos
variou entre o mínimo de 13 cm e o máximo de 45 cm21.
Em termos de cores e de formas das tatuagens, a preferência ficou com as
monocromáticas de cor preta, adotadas por seis dos entrevistados, enquanto as
coloridas foram usadas por quatro deles, sendo que o uso simultâneo foi observado
em dois entrevistados22.
No caso das formas dos desenhos, as escolhas variaram muito entre os oito
entrevistados: dois utilizaram nome ou frase, e todos utilizaram figuras (ver alguns
exemplos no Apêndice A). No caso destas últimas, as únicas semelhanças (embora
com formas diferentes) se deram em termos de figuras tribais, de representação de
gato e de figuras religiosas (mantras), adotadas por dois entrevistados cada uma; as
demais se distribuíram entre figura mitológica (fênix, dragão), astro celeste (estrela),
planta (pimenta), símbolo gráfico (ideograma) e representação geométrica
(mandala).

__________
21

Como tamanho considerou-se apenas a largura horizontal dos desenhos de extremos (do início ao
fim) medida com fita métrica pelo autor. Para os entrevistados com mais de uma tatuagem foi
considerado o somatório da largura horizontal de cada uma.
22
Embora este não tenha sido objeto de avaliação nesta pesquisa, é possível que esta preferência
pelas monocromáticas se deva, pelo menos parcialmente, ao fato de cores vivas (magenta, laranja,
vermelho, roxo e amarelo, especialmente) requerem mais atenção e cuidados do que tons escuros
(preto, azul-marinho, verde), que tendem a resistir melhor à passagem do tempo (FZEROTUDO,
2012).
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Apenas a conversa com o entrevistado A foi realizada na praia; as demais se
deram nos respectivos domicílios.
Passando-se aos resultados das entrevistas, como estas visaram a atingir os
objetivos central e intermediários desta dissertação, elas se apoiaram em dois
elementos-chave: a relação das tatuagens com a identidade gay e com a
centralidade do corpo. Ao mesmo tempo, buscaram verificar se a tatuagem atua na
formação do eu estendido dos gays.
Contudo, antes de se partir para a análise propriamente dita das entrevistas é
importante chamar-se a atenção para uma constatação surgida apenas ao final das
conversas: a cada fim de contato entrevistador-entrevistado, a maioria destes
últimos mencionou uma sensação de valorização e de alegria por terem tido a
oportunidade de conversar sobre os temas tatuagem, identidade e sexualidade:
“Gostei muito do tema da pesquisa... Bom falar do significado de
tatuagens, do que representam pra cada um e deixar de lado o
estigma de que a tatuagem é algo marginalizado, adotado apenas
por bandidos, prostitutas ou gays. Hoje em dia é uma arte na pele,
independente do que a pessoa é”. (Entrevistado D)
“Difícil ler alguma coisa sobre tatuagens, ainda mais voltado para o
público gay, acho importante um estudo como esse. Adoro falar da
minha tatuagem, do que representa, do significado quente que ela
tem, e detalhe que todos percebem isso (nesse momento o
entrevistado passa a mão pelo corpo, aparentemente representando
ser realmente sarado e sexy). Gosto muito disso (risos, referindo-se
à tatuagem), ela me proporciona momentos únicos, me divirto... Não
sei como vivi tanto tempo sem as minhas pimentas23 para dar mais
sabor à minha vida (risos). (Entrevistado E)

A importância desta atmosfera remete ao que coloca McCracken (1988) em
sua obra sobre a arte de conduzir entrevistas qualitativas: ao fazê-lo o investigador
“escuta” muitas coisas além daquilo que o entrevistado realmente diz - por exemplo,
administração de impressões, evitação de tópicos e distorções voluntárias. Mas
estas coisas ouvidas também podem incluir uma influência positiva trazida por um
certo relaxamento emocional. Neste sentido, na medida em que os entrevistados se
sentiam bem falando a respeito do assunto – interpretando a conversa como uma
__________
23

O entrevistado possui uma tatuagem com a figura de pimentas.
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oportunidade rara de se expressar sobre o tema – é legítimo supor-se que o
conteúdo de suas respostas embutiu um maior componente de envolvimento, e, por
tabela, de sinceridade.
No que tange ao enfoque das conversas quanto ao uso das tatuagens
enquanto expressão da identidade do consumidor homossexual masculino
assumido, o que a pesquisa de campo indicou foi que esta expressão pode ocorrer
ou não. E que, no caso de ocorrer, isto pode se dar de duas formas: relativamente à
pessoa do tatuado não necessariamente expressando sua sexualidade, ou
diretamente ligada à homossexualidade. Ademais, o primeiro caso suplantou o
segundo, no caso dos sujeitos deste levantamento.
O entrevistado D, por exemplo, deixou claro que esta expressão não existia,
com sua (única) tatuagem tendo sido escolhida apenas por ser considerado bonita:
“(...) o desenho não tinha importância, o importante era o conjunto de
como ia ficar na pele, o propósito era me tatuar, o que fazer, isso não
importava, queria usar meu corpo meio como um tela pra estampar
uma arte. Acho que daí que vem a história de escolher um desenho
qualquer. Olhei o dragão e resolvi tatuar.” (Entrevistado D)

Também o entrevistado A deixou explícito que suas tatuagens não estão
diretamente ligadas à sua identidade homossexual, sendo uma forma de expressar
sua personalidade, sua forma de ver o mundo. Ou seja, trata-se de um enfoque
muito mais “genérico” do que aquele ligado à sua sexualidade:
“As minhas tatuagens são a minha identidade, elas representam a
minha vida, meus momentos, as fases da minha vida, elas
representam o que eu sou... É a maneira que eu busquei para
exteriorizar os meus momentos, meus sentimentos. Tenho uma
tatuagem colorida que representa a alegria, a felicidade, sou uma
pessoa feliz, de bem com a vida (...)” (Entrevistado A)

Esta forma de pensar fica ainda mais evidente quando o mesmo entrevistado,
assim como o entrevistado G, são perguntados diretamente sobre uma eventual
conexão dos seus desenhos com sua homossexualidade. Suas assertivas são muito
positivas a respeito da separação entre sexualidade e representação da tatuagem:
“[Se vejo minhas tatuagens] como [sendo] um símbolo da minha
sexualidade? Não, não vejo... Minha vida sexual não tem nada haver
com as minhas tatuagens, eu fiz porque gosto do que tatuei. Todas
elas têm um significado na minha vida, elas passam algo que é meu,
algo íntimo. Se alguém me perguntar eu falo, mas nada [a ver] com a
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minha sexualidade. Sou gay e não preciso que saibam disso. As
pessoas que quero que saibam [da condição gay] eu mesmo falo
diretamente. Como falei antes, não tenho problemas com o fato de
ser gay, mas minhas tatuagens representam minha personalidade,
me representam, sendo eu heterossexual ou homossexual.”
(Entrevistado A).
“A tatuagem é minha identidade, pela história que tem esse mantra e
tudo (...) Nada voltado para sexualidade, muito pelo contrário, sou
bem resolvido sexualmente falando, minha tatuagem representa um
mantra, nada sexual... É uma coisa que eu jamais misturaria.”
(Entrevistado G)

Por outro lado, no caso dos entrevistados B e C ficou evidenciado que a
tatuagem é utilizada subsidiariamente à construção de uma identidade de grupo – o
que converge com a pesquisa de Shelton e Peters (2008) - e enquanto
representação de sua identidade homossexual, podendo até remeter diretamente a
relação amorosa com outro homem:
“(...) minhas tatuagens [o entrevistado possui duas, uma estrela e um
gato] são muito delicadas, são direcionadas pela minha opção
sexual. Eu encaro minhas tatuagens de maneira delicada e
direcionadas mesmo ao homossexual, tipo a uma coisa que me
identifique como gay para as pessoas... Não que seja necessário,
mas, quando você me vê, você me nota pelas minhas tatuagens,
pelo jeito que eu me visto. Se olhar e vir a minha tatuagem exposta,
você vai pode me identificar no meio, sabe... É muito de você olhar e
saber que sou delicado, que sou gay. Elas representam não só
minha homossexualidade, expressam quem exatamente eu sou,
minha identidade e minha sexualidade.” (Entrevistado B)
Todas as minhas tatuagens [o entrevistado possui três, um gato, uma
mandala e o nome do ex-parceiro] são símbolos da minha
homossexualidade, sim. Quando estava no curso de salva-vidas elas
chamavam muito a atenção, o nome do meu ex-namorado fica no
pulso, ate usando relógio não dá pra disfarçar. Todos perguntam
quem é Ricardo, as pessoas já perguntam sabendo quem é... É
curioso, qualquer pessoa iria perguntar, e a estrela abaixo ficou como
um símbolo de aliança pra nós dois.” (Entrevistado C)

Vale frisar, no caso deste último extrato de discurso, a plena assunção da
identidade homossexual por parte do entrevistado C representada na atitude
extrema de tatuar o nome de seu (ex) parceiro homossexual. De fato, enquanto
tatuar o nome do parceiro é comum entre os heterossexuais (FOLLET, 2009;
SABINO; LUZ, 2006), não seria ilógico esperar-se que o estigma (ainda) associado à
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homossexualidade pudesse atuar como inibidor deste tipo de ação junto a um gay.
Portanto, o fato de este entrevistado ter realizado esta ação reforça a capacidade de
a tatuagem ser utilizada como posse na construção de uma identidade
homossexual. Esta percepção encontra suporte em Le Breton (2002), que ressalta
que a tatuagem pode ser entendida como uma posse adquirida em função das
necessidades pessoais do indivíduo: ser diferente, ser aceito, construir uma
identidade, declarar um sentimento, ser solidário a uma causa.
Complementarmente a esta análise, vale fazer uma verificação geral sobre a
ligação entre as tatuagens dos sujeitos selecionados para esta pesquisa e sua
homossexualidade (ver Quadro 2). O que se observa é que, do total de 17
desenhos, tão somente cinco foram declarados como apresentando esta
associação, e todas elas associadas a apenas dois entrevistados, sendo que todos
os desenhos de cada um deles apresentou esta associação.
Quadro 2 – Tipos de tatuagens dos sujeitos entrevistados e sua relação com a
homossexualidade, de acordo com seus donos
Entrevistado

A

B
C
D
E
F
G
H

Tipo de Tatuagem
Nome da mãe
Tribal
Inicial do nome do exparceiro
Frase de música
Estrela
Gato
Gato
Mandala
Nome do ex-parceiro
Dragão
Pimentas
Ideograma Japonês
Fênix
Tribal
Religiosa (Mantra)
Religiosa (Mantra)
Religiosa (Mantra)

Relacionada à
homossexualidade?
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Fonte: Elaboração própria

Passando-se à centralidade do corpo para os gays entrevistados e para a
relação das tatuagens com este elemento, preliminarmente vale resgatar Pereira
(2009), quando este diz que o corpo possui grande valor no mundo gay. A reboque
desta constatação, o estereótipo sarado, significando um corpo bem definido e bem
cuidado, torna-se um forte diferencial para se conseguir um parceiro e ser aceito.
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Sendo assim, em maior ou em menor grau, a centralidade do corpo veio à tona
em todas as entrevistas desta pesquisa, muito embora em intensidade modulada de
acordo com a personalidade e com a vivência de cada indivíduo. Os extratos abaixo
são exemplares, porquanto o entrevistado A se encaixava no estereótipo sarado,
contrariamente aos três outros:

“No meio gay o corpo faz parte do processo de conquista. Como eu
gosto de sarados, eu tenho que estar sarado pra “ficar”24 com um
cara sarado. Ele não vai “ficar” comigo se eu for gordinho (...) No
meio gay é isso que encontramos, ai de você se não tiver bem, vai
ser mais difícil, você é excluído, os amigos falam com você meio
torto, não te convidam para as festas, não querem que você participe
das sociais [reuniões em casa entre amigos]. Resumindo, tudo gira
em torno de como você se apresenta, se você está bem vestido, se
você é bonito, sarado, se tem coisas caras (...) Somos exigentes
mesmo e não poderemos perder a linha nunca, nem quando
estivermos casados [com outro homem]. Teremos sempre o
fantasma da beleza, do corpo sarado, da juventude nos rondando.
Acho que isso é mais forte entre nos gays.” (Entrevistado A)
“Em uma sociedade homossexual, que tem como primeira impressão
o corpo antes de tudo, pra você estar dentro do meio é preciso se
adequar, se encaixar, é ser cuidado. Eu na verdade nem gosto de
caras fortões, mas tem que se cuidar, cuidar do corpo, da
alimentação, da mente, entendeu? Ser uma pessoa saudável, não
digo ser forte, não precisa chegar a ser sarado... Tem que ter
cuidado consigo mesmo. Eu me preocupo com a beleza, é assim,
não adianta falar que não, o meio te cobra muito isso.” (Entrevistado
H)
“Meu corpo é muito importante, tenho que dar mais valor a ele, já fiz
muita coisa errada [referindo-se a ter aplicado anabolizantes para
ficar sarado], agora preciso cuidar melhor de mim, quero voltar aos
poucos a malhar, ter uma alimentação saudável. Pretendo em breve
conquistar a boa forma, só que dessa vez da maneira certa.”
(Entrevistado B)
“Meu corpo é tudo pra mim, ainda hoje eu vivo do meu corpo, é um
veículo de trabalho, além de salva-vidas eu também sou bailarino
clássico [por formação, porque não exerce mais esta atividade]. Ele
representa o meu estado de espírito, se estou bem, se estou gordo,
sarado (risos)... Estava melhor em dezembro (risos), mais sarado
(...)” (Entrevistado C)
__________

24

O verbo ficar é usado como sinônimo de namorar, de ter relacionamento amoroso.
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Subsidiariamente a esta evidência, ficou claro, ao longo da pesquisa, que todos
os entrevistados – incluindo os não sarados - sentiam-se oprimidos com relação à
busca quase escrava do corpo ideal, perfeito. No discurso de um deles chegou a ser
construída a imagem de um fantasma que o assola neste sentido:
“Esse fantasma é estar sempre bem, é isso que representa pra mim.
Tenho que me cuidar sempre ou vou ser trocado por um mais novo
ou mais cuidado. Isso não é só pra namorado, serve também pros
amigos como já falei. Entende, somos escravos do corpo, e ai de
quem não se cuidar, se já é difícil estar no meio sendo saradinho e
bem cuidado, imagina para os gordos e peludos... Se bem que tem
gente que gosta, mas são poucos (risos)” (Entrevistado A)
“No nosso meio a cobrança pelo corpo é muito grande, acho que
isso é o que esta me levando a malhar atualmente. Os gays reparam
muito isso, sabem quando o outro se cuida. Eu me cuido muito,
tenho os meus cremes caros, minhas roupas de marca, meu carro, e
isso tudo faz parte de mim, de quem eu sou. Não sei se não fosse
gay eu não seria assim, acho que é algo meu, sou vaidoso, gosto de
me sentir bem, de estar em lugares bons, ser bem tratado, me vestir
bem, enfim, tudo de que os gays gostam de usufruir (risos).”
(Entrevistado C)

Ademais, uma particularidade chamou a atenção do pesquisador, a respeito
da corpolatria junto aos gays entrevistados: a percepção de que esta centralidade
guarda forte relação com o fato de se estar na cidade do Rio de Janeiro, tendo em
vista que o clima praiano naturalmente convida à exposição física:
“No Rio de Janeiro isso é mais forte, em outros lugares você não tem
oportunidade de ver o corpo da pessoa (...) Se ela tiver um corpo
bonito isso pode ser uma conseqüência, é um plus mais agradável
(risos)... Mas o Rio é muito isso, aqui o corpo é o cartão de visitas,
não é em todo lugar que você consegue mostrar o corpo assim. Acho
que por ser uma cidade litorânea, várias praias, pouca roupa e muita
exposição... Você vai a infinitos lugares como São Paulo, por
exemplo, e em muitas boates não pode nem tirar a camisa.”
(Entrevistado G)

Ilustrativamente, pesquisa recente de Meany-Walen e Davis-Gage (2009)
reportou que, nos EUA, é crescente o número de gays masculinos que procuram
centros de atendimento psicológicos em função da constante preocupação com a
imagem corporal. Ao estudarem as causas desta pressão estética junto aos gays
norte-americanos, eles verificaram que estes homens expressam uma preocupação
comum em relação à aceitação dentro e fora da comunidade homossexual,
almejando companheirismo e temendo a solidão. No caso, o medo de ser solitário
faz com que esses indivíduos busquem, incessantemente, satisfazer as expectativas

84

da comunidade gay em relação a uma representação ideal de magreza e de
definição muscular, com o corpo sendo usado para atrair parceiros e para provar sua
adequação. Em outras palavras, o corpo em sua aparência considerada ideal passa
a ser o passaporte para uma maior possibilidade de companheirismo e de felicidade.
Complementando estes achados, Hospers e Jansen (2005) mostraram que os
homossexuais masculinos são mais propensos do que qualquer outro grupo a
experimentar angústia e a internalizar a pressão de seus pares. E que, entre os
estressores psicológicos, destaca-se a pressão para se adequar ao padrão de
atratividade física ditado pela comunidade gay. Segundo estes autores, essa
pressão pode se tornar tão intensa que esses indivíduos concentram grande parte
de sua energia na aparência corporal e, consequentemente, colocam em risco as
saúdes física e mental.
A pesquisa desta dissertação corrobora estes estudos norte-americanos. Em
alguns depoimentos, foi demonstrado que a busca doentia pela perfeição corporal é
tão intensa que, ao longo do tempo, ela se transforma, de uma atitude positiva que
aumenta a autoestima, em uma obsessão doentia, inclusive trazendo sérios danos à
saúde:
Eu tive momentos bem difíceis com a minha estima, de estar gordo,
de passar por transições, de entrar em uma bulimia e achar que esse
estereótipo era o ideal. Depois veio uma fase que eu acreditava que
era mais saudável, de malhação, de culto ao corpo, só que não era
nem um pouco saudável, pois tomei muita bomba, muita coisa pra
ficar bem externamente, e isso não é nada saudável pro corpo. No
princípio tem aquele estereótipo de um corpo lindo e maravilhoso,
você na busca de um corpo perfeito e as bombas vão te ajudar a
conquistar esse corpo perfeito, até o momento que aquilo começa a
te prejudicar, sua saúde, então, assim, no meu caso me prejudicou
(...) (Entrevistado B).
Malho há muito tempo, mais de sete anos, é muito difícil conseguir
alcançar um corpo bonito, com os músculos grandes, uso
suplementos, e também aplico bomba uma vez por ano... Preciso dar
uma up no meu corpo, não acredito que as pessoas com corpo
bonito não façam uso também... Eu uso só uma vez por ano, tenho
amigos que usam muito mais. Faço exames freqüentemente para
verificar como está o fígado, inclusive uma vez deu uma alteração.
Comentei com o médico que aplicava bomba uma vez por ano e ele
pediu pra não usar mais... Continuo aplicando, é só uma vez por ano
mesmo, sempre próximo ao verão. Depois disso voltei em outro
médico e já estava tudo normal, acho que deu alteração porque fiz os
exames quando ainda estava usando bomba... Sei que isso pode
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trazer problemas
(Entrevistado A)

para

minha

saúde,

mas

enquanto

isso...

Por outro lado, em vários discursos transpareceu também a percepção de que
ter um corpo bonito não obrigatoriamente teria a ver apenas com perfeição ou com o
tempo que se está disposto a gastar na busca da musculatura definida. No caso, a
beleza estaria relacionada a conjunto que equilibra plasticidade com saúde e com
bem-estar. Por outro lado, por mais que possa haver uma postura até certo ponto de
rejeição ao culto ao corpo nos moldes de escultura física, a um estereótipo, observase que perdura a atratividade imanada do físico. Este último permanece como o
grande veículo de atração sexual. E isso mantém a corpolatria do gay, em maior ou
em menor intensidade:
“Não quero ficar fora dele [cobrança pelo corpo ideal], mas não é a
minha prioridade. Sabe como é, não quero ser gordo, mas também
não quero ser aquele cara que passa o dia todo na academia e só
pensa em malhar pra chamar a atenção. Atualmente malho, mais pra
ficar bem, por questão de saúde, não dá pra ser um sedentário. Meu
corpo é normal e sou feliz com ele do jeito que eu sou.” (Entrevistado
C)
“Eu sou feliz do jeito que eu sou, com um corpo, a minha estrutura
desenvolveu, não me mato mais na academia para ser saradão. Eu
sou feliz do jeito que sou, se eu não fosse feliz com o meu corpo, eu
estaria em um culto ao corpo absurdo, como em alguns momentos
da minha vida eu já estive... Obviamente eu tinha um corpo mais
desenhado, mais bonito, mais trabalhado...” (Entrevistado B).
“Prá mim o corpo é importante, é estar bem comigo mesmo. Se eu
estou bem com o meu corpo, eu estou bem com tudo, entendeu? Se
eu estou bem com o corpo, eu estou bem com os outros. Pra mim,
eu só estou bem quando eu estou bem com o meu corpo. O estar
bem com o corpo pra mim é estar bem de saúde, é ir a uma boa
academia diariamente, é uma boa alimentação, é sair pra algum
lugar e sentir-se desejado (risos).” (Entrevistado A)
“Meu corpo é algo central pra mim [o entrevistado é modelo], quando
me vejo bem, quando olho no espelho, quando visto uma roupa,
quando me sinto desejado pelas pessoas que estão ao redor ou
quando tiro a camisa (...). O importante é ser notado, é ser visto,
desejado, quem não gosta disso? (risos)... Me cuido, pra isso passo
horas na academia malhando pra ficar bem comigo mesmo, pra me
sentir bem, estar saudável, e, claro, ficar sarado e ser notado pelas
pessoas (...) Me alimento super bem, tenho uma dieta controlada por
nutricionista, sou disciplinado porque gosto de estar bem comigo, e
esse estar bem comigo é ter um corpo bonito, certinho, sem gordura.
Tudo na vida tem um preço, eu não sou escravo da malhação,
apenas me dedico a fazer algo bem feito.” (Entrevistado E)
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Vale notar que parte da idéia de culto ao corpo mostrou guardar relação com
o envelhecimento. Isto tangencia o achado de Altaf (2009) de que esta fase da vida
para os homossexuais masculinos, relacionada muito mais à perda do vigor físico do
que à idade cronológica, se inicia mais cedo do que junto aos heterossexuais.
Mesmo assim, há modulações neste modo de pensar, com alguns dos entrevistados
tendo demonstrado verdadeiro pavor ao envelhecimento, enquanto outros
manifestaram uma maior aceitação:
“Sou novo ainda, mas preciso me preocupar com a aparência e
começar a me cuidar desde agora. Já fiz depilação a laser na barba,
hoje não preciso mais barbear, uso produtos que minha
dermatologista indicou para manter a pele bonita. Me preocupo com
a aparência desde muito novo, tenho medo de envelhecer... Não sei
como vou lidar com isso, quero chegar aos 40 anos com aparência
de 25 (risos). Vai ser difícil, mas me cuido pra isso.” (Entrevistado G)
“Ninguém gosta de ficar mais velho, pensar que o tempo tá passando
e que já estou na casa dos trinta, complicado isso... Não costumo
falar minha idade. No meio gay a preocupação com a idade é muito
mais forte, todos querem ser novinhos, bonitos, sarados, eu acho
que isso é muito do meio, ele te cobra isso, você sempre tem que
estar bem. Se bem que as pessoas não falam que tenho 35 anos,
pareço mais jovem, fico feliz, sinal que meus cuidados estão valendo
a pena (risos)”. (Entrevistado D)
“Essa é uma coisa meio controversa, com a idade você começa a
pensar um pouco mais no corpo porque tem umas certas
mudanças... Com a idade sua pele não fica tão bonita como antes,
você tem que tomar alguns cuidados pra não ficar caído, no sentido
de ficar flácido...” (Entrevistado F)

Já no que diz respeito especificamente à relação das tatuagens com a
corpolatria, nas entrevistas foi evidenciado que uma tatuagem pode ser feita pelo
gay com o propósito deliberado de embelezar o corpo, de forma a se alcançar um
ideal: a atração sexual na busca de um parceiro. Mesmo quando este desenho é
esculpido em um corpo não sarado, ficou evidente sua relação com a corpolatria,
traduzida no processo de escolha da figura, de sua representatividade aos olhos de
terceiros, e de um prazer pessoal em esculpir algo considerado belo em seu físico:
[referindo-se à segunda tatuagem, no formato de fênix] Decidi fazer
um desenho lindo, grande e forte, vi o desenho e me encantei com
os traços, achei bonito... Mas não tem uma representação pra mim,
como a primeira tatuagem tem. Essa segunda eu fiz por fazer, por
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achar bonito mesmo, pra deixar meu corpo mais bonito, por gostar de
tatuagens. Esse foi o verdadeiro motivo. (Entrevistado F)

No discurso do entrevistado G foi identificado que a tatuagem reforçou a
centralidade do corpo quando ele diz que, embora tenha escolhido um mantra que
está ligado mais ao espírito do que ao corpo, ele o colocou nas costas para chamar
atenção, completando o corpo ideal: bonito, saudável, sarado e tatuado.
“Quando decidi fazer esse mantra pela representatividade e
significado pra mim, também pensei em que parte do corpo fazer.
Escolhi as costas pra ficar mais bonito, assim, quando tirasse a
camiseta, todos perceberiam o desenho. Também conversei com o
tatuador que letra usar, queria algo mais forte, sombreado, algo bem
feito... Pode perceber que existe a preocupação com a distância de
cada letra e se ocuparia as costas todas.” (Entrevistado G)

Interessante também foi verificar que, mesmo no caso de a tatuagem ter sido
inicialmente usada como recurso reparador (feita para encobrir uma cicatriz que
desagradava seu portador), posteriormente ela passou a assumir uma conotação
diferente, tendo passado a servir para reforçar a centralidade do corpo do usuário no
dia-a-dia:
“Meu corpo é tudo pra mim, e a tatuagem [figura de pimentas]
acrescenta nisso, ela é um destaque para as pessoas observarem
mais, pra terem um motivo pra puxar assunto e perceberem como eu
sou (...) Dizem que sou quente, que faço “tudo” bem feito (risos)...
Não preciso falar nada, apenas concordo, estão certas. Aí vêm os
elogios pelo corpo bonito, pelo braço definido, pela barriga sarada.”
(Entrevistado E)

Passando-se à contribuição da tatuagem na formação do eu estendido, vale
inicialmente lembrar Almeida (2001, p. 13), quando este diz que a tatuagem não
pode ser vista somente como uma forma de expressão estética. Isto porque o ato de
adquirir uma tatuagem “[...] parte de dentro para fora, procurando estampar aquilo
que estaria restrito à esfera de um self autônomo, privado e reflexivo”.
No caso da pesquisa desta dissertação, podem-se ver evidências nos discurso
dos entrevistados de que as tatuagens de fato possuem forte representatividade
para o self:
“[...] a tatuagem é a minha marca.” (Entrevistado B)
“[...] elas representam a minha vida, meus momentos, as fases da
minha vida, elas representam o que eu sou”. (Entrevistado A)
“(...) Tatuagem é algo muito estético, quando você resolve fazer uma
tatuagem ela tem um significado muito importante pra você.
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Independente de como vou ver sua tatuagem, ela sempre terá um
significado pra mim. Tatuagem é uma escolha, você pode optar por
fazer desenhos que você vai levar pro resto da sua vida e que terão
um sentido muito forte pra você (...) Quando eu fiz eu sabia o que
estava fazendo e elas representam minha vida.” (Entrevistado F)

Por outro lado, a continuidade do discurso deste último homossexual masculino
remete a Woodward (2000), quando este ressalta que, se a tatuagem se constitui em
uma posse, utilizada na construção de identidade e na extensão do self, ela também
apresenta uma característica peculiar: ela não pode ser facilmente descartada.
Assim, como a identidade é um processo fluido - e que, por isto, pode ser
remodelada durante as fases da vida - o portador de tatuagens que sejam
representativas de algo que se esvaneceu no passado se vê obrigado a
“reinterpretá-las”. Não por acaso, Shelton e Peters (2008) observam que é comum
encontrar indivíduos que se arrependeram das tatuagens escolhidas por diversos
motivos, incluindo o desenho, a qualidade, o fato de representarem nomes de exparceiros, e diversos simbolismos associados:
“Eu e meu namorado, atualmente ex-namorado, decidimos fazer uma
tatuagem pra representar todo aquele sentimento... Estávamos em
uma face muito boa, tudo às mil maravilhas, decidimos fazer um
ideograma japonês que representa o amor, fizemos o mesmo
desenho no mesmo lugar, no pé. Enquanto estávamos juntos essa
tatuagem significava uma aliança pra nós. Quando terminamos, essa
tatuagem perdeu o significado, tudo aquilo em que eu acreditava
estava acabado... Olhava o desenho e não gostava mais dele, quero
fazer outra tatuagem para cobrir essa. Vou pensar em algo neutro
pra colocar no lugar. Como as outras duas [tribal e fênix] foram feitas
depois dessa experiência, fiz desenhos de que eu gostei e que
representam pessoas da minha família. Essas sim vão permanecer
sempre na minha vida, diferente de namorado... Se tivesse pensado
bem, não teria tatuado esse ideograma. Ainda bem que não fiz o
nome dele, isso sim seria mais difícil ainda tirar ou cobrir com outra
tatuagem.” (Entrevistado F)
“Escolhi o gato quando estava em uma fase mais delicada da minha
vida, era a época em que dançava mais [o entrevistado é bailarino
clássico], o balé muito presente em tudo que fazia. Hoje não danço
mais como antes, sou salva-vidas atualmente, acho que a imagem
de um gato passou... Foi marcante pra mim, mas hoje não tem todo
aquele significado. Acredito que uma tatuagem de um desenho mais
forte, mais agressivo, representaria melhor essa nova face da minha
vida.” (Entrevistado C)
“Minhas tatuagens representam quem eu sou, são a minha
identidade, eu sou uma pessoa sensível, sou centrado, mas também
sou abusado, acho que daí vem a vontade de fazer uma nova
tatuagem, um dragão, por demonstrar o meu hoje, acho que uma
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pessoa mais adulta, mais certa das coisas, não que eu não fosse no
passado.” (Entrevistado C).

Na esteira desta investigação sobre a relação entre tatuagens e o eu
estendido, ficou evidenciado que o papel delas neste aspecto pode até transcender
o de uma posse enquanto criação e expressão de uma identidade cultural,
multicultural ou pessoal (BELK, 1988). No caso, esta transcendência remeteu a um
aparente papel subsidiário da tatuagem enquanto manifestação de um desejo de
reconhecimento, de aceitação e de admiração por parte de terceiros – sejam estes
homo ou heterossexuais. Ou seja, é como se, de marginais, as tatuagens tivessem
passado a inclusivas, conforme o demonstram os relatos de dois entrevistados:
“Fazer uma tatuagem não é só pra si próprio, a gente faz uma
tatuagem pra ser vista. Quando você faz uma tatuagem em um lugar
intimo, secreto, ai sim é só pra você e pra quem você realmente quer
revelar sua intimidade. Mas as tatuagens em partes do corpo onde
são mais notáveis, como braço, costas, braços, pernas (...) é uma
forma de me mostrar (...) é tipo um bum! Tô chegando, tô aqui pra
ser visto, pra chamar a atenção, é muito isso (risos). É importante
que notem a minha chegada, a minha presença... As pessoas vão
olhar pro meu ombro e ver a estrela, e vão me olhar por inteiro... Ou
seja, as minhas tatuagens são uma maneira de chamar a atenção
para o todo.” (Entrevistado B)
“Me tatuei porque queria representar a espiritualidade na minha pele,
mas também quero ser notado, quero que as pessoas notem o
desenho, notem a minha presença, e ela faz isso. Tem vez que as
pessoas chegam em mim e começam a puxar assunto pela
tatuagem, querem saber o que significa, pedem pra ver melhor, daí
começa a conversa e quando me dou conta, já estou há horas
conversando, não mais sobre a tatuagem em si, mas sobre tudo... É
legal pensar que ter uma tatuagem me ajuda tanto pra me
apresentar, como pra ser mais notado. Quando estou de bermuda ou
de sunga ela se destaca bem, me sinto bem em saber que as
pessoas estão olhando, é uma maneira de ser notado e a tatuagem
me proporciona isso, além de ter um significado pra mim. Não
gostaria de passar no meio das pessoas e não ser olhado, ninguém
falar nada, não fazer um comentário... Me sentiria mal com isso,
gosto que notem minha presença (...).” (Entrevistado H)

No caminho da construção dos significados da tatuagem para os homossexuais
masculinos, também foi averiguado se haveria algum tipo de padrão para a escolha
dos desenhos. Para tanto, também foram feitos questionamentos junto a dois
tatuadores profissionais, partindo-se da premissa de que estes poderiam trazer
subsídios interessantes à melhor compreensão da pesquisa desta dissertação. No
caso, foi questionado se haveria alguma preferência no que tange a desenhos e ou
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a representações por parte dos clientes identificados como homossexuais
masculinos.
A opinião obtida foi que o processo de escolha tradicionalmente se dava por
nomes de companheiros, ou por desenhos pequenos e delicados. No caso destes
últimos, o ponto de vista dos profissionais é que a visão dos gays foi mudando aos
poucos, e que eles hoje buscam desenhos maiores e que simbolizam força (por
exemplo, estrelas, que são brilhantes e estão sempre em destaque) e de beleza (por
exemplo, flores, que são coloridas, diferentes, bonitas e muito delicadas).
Depoimentos de alguns dos gays entrevistados nesta pesquisa corroboram
estas afirmativas dos tatuadores, sendo mencionado o contraste da delicadeza do
desenho com a agressividade representada pelo corpo musculoso:
“O gato me identifica, ele me cativa, expressa minha personalidade
gay, o gato é doce, de fato, quando ele tem que ser felino (risos).
Mostra que ele ataca na hora que tem que atacar, mas ele é uma
criatura muito doce. É assim que eu me noto, que eu quero me
mostrar para as pessoas, ou seja, posso ser bem felino, bem voraz,
porém bem doce, bem meigo (risos).” (Entrevistado B)
“Foi difícil chegar à conclusão de como seria a tatuagem, já que
queria algo com traços fortes, porém algo mais fino, nada grosseiro...
Tinha que ser um desenho bem feito e muito bem trabalhado... Esse
desenho exigiu muito do tatuador, mas o resultado final ficou ótimo,
quando as pessoas elogiam significa que está bonito... Se bem que
não é só o trabalho do tatuador, tem o contraste da tatuagem com
um corpo bem cuidado, sarado, sem pelos. Me depilo pra deixar mais
evidente a tatuagem e também os músculos, as pessoas dizem que
sou Barbie25 , mas acho que não chego a tanto (risos).”
(Entrevistado G)

Ainda confirmando a informação dos tatuadores, alguns dos gays entrevistados
trazem na pele a inscrição do nome do namorado ou suas iniciais, o que se encaixa
na observação de Ahuvya (2005) de que as posses amadas podem indexar
lembranças de eventos importantes ou de relações ocorridas em alguma fase da
vida:
“(...) quando decidimos fazer as tatuagens [a dele com as iniciais do
namorado, e a do namorado com as iniciais dele], sabíamos que
__________

25

Subgrupo que engloba os homossexuais masculinos caracterizados por serem musculosos, por
modelarem o corpo através de horas de exercícios e ou do uso de hormônios, e que raspam os pelos
para que a musculatura se destaque (NUNAN; JABLONSKI, 2002).
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seria uma marca na pele de uma história de amor, independente se
acabaria ou não. Decidimos simbolizar esse sentimento pra sempre,
ele significou muita coisa pra mim.” (Entrevistado A).
“(...) O nome do meu ex-namorado foi o que mais representou pra
mim, em uma das vezes que terminamos e quando voltamos
pensamos em fazer algo pra representar nossa união, a história que
vivemos juntos. Tive a ideia de tatuar o nome dele, e certo dia
cheguei em casa com a tatuagem em sua homenagem, ele ficou
super feliz, foi algo muito bom. Dias depois ele apareceu com a
tatuagem escrito meu nome, também fiquei muito feliz com a
demonstração de carinho dele, acho que esse é o motivo dessa
tatuagem ter tanto significado pra mim. Apesar de não estar mais
com ele, ela representa os momentos bons que tivemos. Apesar de
ser um nome do ex-namorado, não me arrependo de ter feito.”
(Entrevistado C)

A observação dos tatuadores de que a preferência dos gays estaria se voltando
para desenhos maiores, mais ornamentados e coloridos, com um novo conceito de
beleza onde se inclui uma maior visibilidade da tatuagem em si, ficou transparente
em vários depoimentos:
“Tenho observado como as tatuagens vêm crescendo, as pessoas
estão escolhendo desenhos cada vez maiores, alguns fecham as
costas, outros o braço todo. Tenho inclusive um amigo que também é
gay, e que está terminando um desenho oriental, com dragão, carpa,
uma lua, várias estrelas, que vai da canela até as costas. Na verdade
é uma encaixe de desenhos muito bem escolhidos, todos muito
coloridos e está ficando linda a tatuagem dele. Quando escolhi as
minhas, não queria algo muito grande, se bem que, se fosse fazer
hoje, acho que faria a mandala um pouco maior pra ocupar as costas
todas... Exagerado, mas é bonito.” (Entrevistado C)
“A tatuagem tem ganhado cada vez mais força, antigamente
observava pessoas com desenhos pequenos, em lugares
escondidos, eram poucas as pessoas que ousavam fazer desenhos
grandes. Hoje não, isso mudou, tenho visto tatuagens cada vez
maiores e em todos os lugares do corpo... Os gays, principalmente,
acho que eles querem ousar mais ainda, tanto nos tamanhos como
nas cores. Quando fiz a minha pensei nisso, adoro tatuagens
coloridas e todos estão usando muito.” (Entrevistado A)
“A tatuagem caiu no gosto das pessoas mesmo, quase todo mundo
tem tatuagem, meus amigos todos têm, acho que um ou outro que
ainda não fez... São desenhos deferentes, não sei de onde o povo
tira criatividade pra inventar tantas tatuagens bonitas, uma que se
junta a outra e vira uma só, tatuagens muito grandes, lindas... Mas
imagina a dor que a pessoa sentiu! A minha que é media eu quase
morri de tanta dor, imagina quem fez uma grande... Fica lindo, mas
deve ser uma dor infernal (nesse momento o entrevistado faz cara de
dor).” (Entrevistado H)
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Já no que diz respeito a preferências quanto a figuras específicas, na pesquisa
ficou bem claro que não há símbolos que sejam estereotipados pelos gays:
Todas as minhas tatuagens [ele possui três: gato, mandala e nome
do ex-parceiro] são símbolo da minha homossexualidade sim, pois
quando estava no curso [de salva-vidas] elas chamavam muito a
atenção, pois eu ficava só de sunga no meu treinamento de salvavidas. Então, todos os caras tinham no corpo escorpião, cobra,
dragão, tribal dentre outras, e eu com um gatinho, uma mandala e o
com o nome de Ricardo no pulso (risos)... E todos perguntavam, mas
por que o gatinho, tanta coisa pra colocar ai, colocar um gatinho...
(risos) E a mandala, a minha tem uma borboleta dentro, entendeu, e
eles ficavam perguntando por quê? E a estrela [a mandala] ficou
como um símbolo de aliança pra nós. (Entrevistado C)
“De repente vi uma fênix que me chamou muito atenção e decidi
fazer, um desenho lindo, grande e forte, fiz nas costas e é enorme.
Mas não teve nada prévio, não pensei no que representa, escolhi ao
acaso, vi o desenho e me encantei com os traços.” (Entrevistado F)

A escolha do desenho se traduz em um momento muito especial e pessoal
para o tatuado, quando o que é levado em conta é que a imagem a ser incorporada
ao seu corpo. Além de ser escolhida a partir de critérios plásticos como visto acima –
ela tem que ser considerada bonita – a tatuagem também o será a partir de um
critério social. Isto porque, num reforço à contribuição da tatuagem na formação do
eu estendido, o tatuado acredita que as demais pessoas poderão admirá-lo a partir
deste desenho. E este último passa a ser fundamental, central, carregado de
simbolismo:
“Essa segunda tatuagem [tribal, parecida com uma figura geométrica]
eu pensei muito antes de fazer, queria algo diferente, um desenho
que fosse feito pra mim. Como eu conheço um tatuador, fui no
estúdio e falei o que queria, pensando e desenhando juntos. O cara é
muito bom, entendeu na hora o que eu queria, acho que ele já está
acostumado com esses pedidos de desenhos exclusivos (risos).
Ficou muito bom, é uma mistura de tribal com figura geométrica.
Todos que veem a tatuagem logo perguntam o que significa, parece
que a figura se movimenta.” (Entrevistado A)
“Não tinha um desenho especifico pra fazer. Procurei um tatuador
indicado pelo meu amigo, ele me deu várias opções de tatuagens,
gostei da pimenta, fomos mexendo, incrementando, colocamos umas
folhinhas, uns galhos, tem uma sombra de fundo... Quando vi o
desenho pronto não tinha pensado que na pele ficaria tão bem feito e
bonito. Adorei o resultado final e a cada dia me identifico mais com o
desenho, fui muito feliz na escolha.” (Entrevistado E)
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Por outro lado, não é incomum que a escolha da figura se origine de desejos
afastados por completo da sexualidade, sejam eles ligados a valores simplesmente
familiares ou até mesmo religiosos:
(...) a minha primeira tatuagem é o nome da minha mãe, é uma
pessoa que representa muito na minha vida. Antes das tatuagens eu
era diferente, não me sentia tão bem como sinto hoje, além de ter o
nome da minha mãe na minha pele, ela é uma pessoa muito
especial, representa demais pra mim (...) (Entrevistado A).
(...) A terceira [tatuagem tribal] é uma homenagem à família, tem as
iniciais de todos os meus sobrinhos, pai, mãe e minha irmã. Essa
sim, diferente da segunda eu fiz pra representar a continuidade da
minha família. Tive o cuidado de pensar em um desenho e encaixar
as iniciais de todos da família, queria representar todos eles na
minha pele (Entrevistado F).
“(...) e o significado dela [da tatuagem de um mantra] pra mim é
compaixão. É um mantra tibetano, escrito em tibetano que os
monges pronunciam mais nas rezas deles. Quer dizer várias outras
coisas, mas o principal é compaixão. E embaixo tem um símbolo do
oun, é um semi-Deus ganexa, que é o semi-Deus da prosperidade,
de quebra de obstáculos. Enfim, o significado dela pra mim é
também é um pouco de religiosidade, mas no que eu acredito é mais
pelo significado que pela estética. É lógico que eu fiz de uma forma
que tivesse uma estética legal, mas o objetivo mesmo é o
significado” (Entrevistado G).
“(...) quis fazer, por ser uma coisa bonita, por ser uma arte também,
eu acho que pra se tatuar tem que ter um significado, fazer um tribal
maori26 com um símbolo om27, que é um mantra de cura. Mas
também é mais por esse lado mesmo, por eu gostar e achar bonito.
Ela tem um significado pra mim, e as pessoas acabam percebendo e
gostam da tatuagem, ela significa a vida, é o sol do universo”
(Entrevistado H)

Interessante notar que, até mesmo quando a escolha do desenho tem um
propósito prático, ela pode se dar obedecendo a uma representação. No caso do
entrevistado E, as duas pimentas tatuadas para ocultar uma cicatriz indesejada
remetiam a homens muito especiais que passaram pela sua vida, embora não
necessariamente namorados. E, curiosamente, com o passar do tempo estes
desenhos passaram a adquirir outro significado, conforme contribuíram para lhe dar
uma imagem considerada sexy:
__________
26
27

Povo primitivo da Nova Zelândia.
Símbolo da meditação indiana.
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(...) ela mostra o que eu sou, uma pessoa quente, fogosa, capaz de
apimentar qualquer relação... Engraçado isso, né, as pessoas olham
as minhas pimentas e dizem na minha cara que seu sou “quente na
cama” (risos)... Nunca pensei que aconteceria assim, pensei que não
teria esse significado todo para as pessoas, que fossem capazes de
ver a tatuagem e fazer um levantamento de como sou. (Entrevistado
E)

4.2 RESULTADOS DO PREENCHIMENTO DA ESCALA DE ATITUDES FRENTE À
TATUAGEM (EAFT-D)
Antes de se passar à análise dos resultados deste preenchimento, é
importante frisar que os entrevistados, de uma forma geral e apesar dos
esclarecimentos do autor desta dissertação sobre o que se esperava deles neste
ponto da pesquisa, via de regra tiveram certa dificuldade em compreender o
procedimento. Trata-se de algo corriqueiro quando se trata de público não
familiarizado com o preenchimento de escalas, e fenômeno que já se esperava que
ocorresse.
Por outro lado, entende-se que as explicações que foram dadas no momento
das marcações foram suficientes para que os resultados não tenham apresentado
viés que os comprometa.
Os resultados do preenchimento da EAFT-D se encontram na Tabela 2,
lembrando-se que a marcação se deu a partir da resposta à pergunta “Considero
estar usando tatuagens...” em escala Likert de cinco pontos, com o número 1 mais
próximo do primeiro adjetivo do par, e o número 5 mais próximo do segundo adjetivo
do par.
A análise das marcações mostra que, em maior ou menor grau, elas
apresentaram modulações que evidenciam as diferenças de pensamentos de cada
entrevistado. No caso, pode-se dizer que houve três situações;
1) pares de adjetivos com grandes concentrações das opiniões;
2) pares de adjetivos com menores concentrações das opiniões; e
3) par de adjetivos com unanimidade nas opiniões.
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Tabela 1. Resultados do preenchimento da EAFT-D por parte dos oito entrevistados
da pesquisa

Fonte: Elaboração própria

As grandes concentrações das opiniões compreendem duas situações: 1)
marcações em mais do que dois números diferentes, porém com mais de cinco
marcações em apenas um deles; e 2) marcações em apenas dois números
diferentes. Como exemplo do primeiro caso, o par desagradável/agradável
apresentou marcações em três números da escala (5, 4 e 3), mas o número 5
sozinho recebeu seis das oito marcações. Como exemplo do segundo caso, o par
convencional/anticonvencional recebeu marcações apenas nos números 1 e 4 da
escala.
Consideram-se

menores

concentrações

das

opiniões

aquelas

cujas

marcações se deram em mais do que dois números diferentes, e onde as marcações
em cada um destes números tenha sido inferior a cinco. Por exemplo, no caso do
par delicado/agressivo, houve marcações em três números da escala (1, 3 e 2), sem
concentração expressiva das marcações em nenhum deles: quatro no número 1,
três no número 3, e uma no número 2.
Finalmente, no último caso – unanimidade das opiniões – encaixou-se apenas
um par de adjetivos: positivo/negativo.
No caso de grandes concentrações, encaixaram-se oito dos 10 pares de
adjetivos, conforme pode ser visto na Tabela 3, após a qual se segue uma análise
de cada uma das situações.
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Tabela 2 – Identificação das concentrações e dos autores das marcações da escala
Likert para os pares de adjetivos com grandes concentrações das marcações
Par de adjetivos

1) Desagradável/Agradável

2) Desejável/ Indesejável

3) Feio/ Bonito

4) Errado/ Certo

Marcações dos Entrevistados


A, C, E, F, G, H: 5 (completamente
agradável)



B: 4 (quase completamente agradável)



D: 3 (nem agradável nem desagradável)



A, B, E, F, G H: 1 (completamente desejável)



D: 2 (quase completamente desejável)



C: 3 (nem desejável nem indesejável)



A, E, F, G, H: 5 (completamente bonito)



B: 4 (quase completamente bonito)



D: 3 (nem feio nem bonito)



C, D, E, F, G, H: 5 (completamente certo)



B: 4 (quase completamente certo)



A: 3 (nem certo nem errado)



B, C, D, E, F, G: 1 (completamente
responsável)



A, H: 2 (quase completamente responsável)



D, E, F, G, H: 5 (completamente adequado)



A: 4 (quase completamente adequado)



B: 3 (nem adequado nem inadequado)



B, C, D, E, G, H: 1 (completamente pacífico)



A: 3 (nem pacífico nem rebelde)



F: 4 (quase completamente rebelde)



A, B, C, D, E, G, H: 1 (completamente
convencional)



F: 4 (quase completamente anticonvencional)

5) Responsável/ Irresponsável

6) Inadequado/ Adequado

7) Pacífico/ Rebelde

8) Convencional/ Anticonvencional
Fonte: Elaboração própria

1) Desagradável/agradável: a maioria entende que a tatuagem é agradável, e
nenhum entende que ela seja desagradável - no limite, ela é neutra neste sentido.
Vários extratos das entrevistas citados no item anterior corroboram o sentimento de
prazer em tê-la(s), e estas opiniões convergem com a literatura: a pesquisa de
Leitão (2004) mostra que os tatuados masculinos e femininos consideram suas
tatuagens tão agradáveis ao ponto de serem símbolos para atração sexual; isto
justifica seu uso a partir do desejo de sentir-se bem consigo mesmo, representando
um valor importante na contemporaneidade. Já no caso do entrevistado D, que foi o

97

único que se manifestou pela neutralidade, isto parece convergir com seu discurso:
ele diz claramente que prefere não “ficar vendo o desenho o tempo todo”, e chega a
esquecer que o carrega no seu corpo:
“Sempre gostei de tatuagens, queria fazer uma, acho bonito o
desenho na pele, os traços, o lugar do corpo onde é feito... No meu
caso preferi tatuar nas costas pra não ficar vendo o desenho o tempo
todo. Como fiz em um lugar pouco visível pra mim, tem hora que até
esqueço que tenho tatuagem.” (Entrevistado D)

2) Desejável/indesejável: aqui ocorreu o mesmo que no caso do par anterior, com a
grande maioria entendendo que a tatuagem é desejável, e nenhum entendendo que
ela seja indesejável - no limite, ela é neutra neste sentido. Vários extratos citados no
item anterior corroboram o desejo de tê-la(s), e esta posição converge com o estudo
conduzido por Gouveia et al. (2010), que identificou que, se a subfunção normativa28
promove atitudes negativas frente à tatuagem, a subfunção experimentação29
favorece aquelas mais positivas. Já no caso do entrevistado C, que possui três
tatuagens (gato, mandala e nome do ex-parceiro), ele foi o único que se manifestou
pela neutralidade na escala. Esta posição pode se dar porque ele hoje pensa que
uma outra figura – um dragão – representaria melhor seu momento de vida, embora
frise que sua escolha pela figura de um gato, feita tempos atrás, foi algo muito
consciente, indo inclusive contra a opinião do tatuador. Esta firmeza faz lembrar o
estudo de Pérez (2006), que verificou que uma tatuagem pode ser adquirida por
impulso ou por modismo/convenção, mas em grande parte existem significativos
momentos de reflexão, principalmente durante a interação entre tatuador e tatuado,
como, por exemplo, quanto à escolha de um desenho, do estilo, do significado, e
quanto a preferências individuais:
“Quando decidi fazer o gato foi algo pensado. No balé você tem que
ser um pouco assim, esperto, ágil, rápido, mas também sensível,
delicado, os movimentos são muito precisos... A escolha do gato foi
por isso, ele consegue representar tudo isso muito bem. Levei o
desenho para o tatuador e lembro que ele ficou tentando mudar
minha opinião, queria fazer um tigre, arranhando a pele e tal, mas
falei pra ele que queria mesmo o gato, era o desenho que ia fazer...
__________

28

Inclui obediência, religiosidade e tradição; compreende uma orientação social, sendo enfocada em
regras sociais, e um motivador materialista, que reflete a importância da preservação da cultura e das
normas sociais.
29
Inclui emoção, prazer e sexualidade, representando o motivador humanitário, mas com uma
orientação pessoal.
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Apesar de achar o tigre bonito, era essa tatuagem que queria fazer,
não adiantou nada ele tentar mudar o meu desenho, tanto é que fiz
mesmo foi o gato.” (Entrevistado C)

3) Feio/bonito: aqui ocorreu o mesmo que no caso dos pares anteriores, com a
grande maioria entendendo que a tatuagem é bonita, e nenhum entendendo que ela
seja feia - no limite, ela é neutra neste sentido. Vários extratos citados no item
anterior corroboram a opinião sobre a beleza, e estas opiniões convergem com a
literatura, conforme discutido por Leitão (2004): embora existam diversos moldes nos
quais os indivíduos se apóiam para se modificar, eles são reafirmados como
individuais, especialmente pelo desejo ou “quereres individuais” de ser mais bonito.
Já no caso do entrevistado D, que foi o único que se manifestou pela neutralidade,
seu discurso é aparentemente contraditório, por ser muito assertivo a respeito da
beleza plástica que ele vê no seu único desenho:
“Minha tatuagem tem traços diferentes, mais grossos [nesse
momento ele tira a camiseta para mostrar a tatuagem], tá vendo?
Acho que ninguém tem uma tatuagem igual a essa... Gosto de
dragão e o meu ficou legal, é um desenho diferente. Normalmente os
dragões são coloridos, o meu não, ele é sem cor e sombreado... Se
bem que todos eles são bonitos [referindo-se a todos os dragões,
independente de serem coloridos ou não].” (Entrevistado D)

Por outro lado, já foi apontado que este entrevistado também se manifestou
neutro quanto ao desenho ser desagradável ou agradável, e que revelou tê-lo feito
nas costas “pra não ficar vendo o desenho o tempo todo”, o que pode explicar o
porquê de, novamente aqui, no caso dos adjetivos feio/bonito, ele se ter revelado
neutro.
4) Errado/certo: aqui ocorreu o mesmo que no caso dos pares anteriores, com a
grande maioria entendendo que a tatuagem é algo certo, e nenhum entendendo que
ela seja errada - no limite, ela é neutra neste sentido. Vários extratos citados no item
anterior corroboram a opinião sobre ser algo certo, visão aderente ao momento que
as sociedades atuais vivem com relação ao uso e à aceitação crescente da
tatuagem, inclusive vista como parte do eu estendido (LEITÃO, 2004; MEDEIROS,
2010). Já no caso do entrevistado A, que foi o único que se manifestou pela
neutralidade, sua situação profissional seria o elemento que o faz refletir a respeito
da conveniência de ele carregar os desenhos em seu corpo:
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“Tem hora que fico pensando nas minhas tatuagens, adoro todas
elas, e por ser militar sempre tem aquela história de que, no meio
militar, não pode ser tatuado... Só acho que poderia ter feito em
lugares mais escondidos, essa do braço mesmo, todos veem, até
quando coloco camiseta para fazer exercícios no quartel aparece um
pedaçinho dela, não sei se isso pode influenciar em alguma coisa
minha vida profissional.” (Entrevistado A)

5) Responsável/irresponsável: todos os respondentes entendem que ter uma
tatuagem traduz uma atitude responsável, muito embora os respondentes A e H
achem que esta opinião não se dá de forma completa. Extratos de suas entrevistas
mostram que, de fato, estes dois entrevistados entendem que desenhar no corpo
pode traduzir uma certa ousadia, eventualmente chegando à irresponsabilidade,
embora por motivos diferentes – o entrevistado A teme interferência em sua carreira
profissional, o entrevistado H lamenta as dimensões exageradas do tamanho da
primeira tatuagem:
“Não sei bem se é responsável ou não ter feito minhas tatuagens,
não pelos desenhos, adoro todos eles, só tenho receio pelo fato de
ser militar e isso acarretar algum problema, essa é minha dúvida...
Mas acho que não daria nada não, se tivesse que acontecer alguma
coisa no quartel já teria acontecido... Se bem que me tatuei depois
que entrei para a vida militar.” (Entrevistado A)
“Eu acho que deveria ter começado com uma tatuagem menor, não
tinha feito ainda nenhuma tatuagem e de cara escolho uma desse
tamanho... Ela dá a volta na perna toda...” (Entrevistado H)

6) Inadequado/adequado: a maioria entende que o uso da tatuagem é algo
adequado, e nenhum entende que ela seja inadequada - no limite, ela é neutra neste
sentido. Vários extratos citados no item anterior corroboram a opinião de que usar
tatuagem é algo adequado, e estas opiniões convergem com a literatura pois a
tatuagem é parte de um conjunto de comportamentos que tem sido cada vez mais
adequado e aceito (LEITÃO, 2004), sendo uma forma de adornar o corpo muito
popular atualmente (SOLOMON, 2011). Já no caso do entrevistado B, que foi o
único que se manifestou pela neutralidade, esta marcação é aderente ao seu
discurso, no qual ele se mostra claramente em dúvida quanto a suas escolhas
quanto aos desenhos:
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“Será que foi mesmo adequado ter feito a estrela?... Poderia ser mais
conveniente ter deixado toda atenção para o gato [referindo-se ao
desenho que possui nas costas]... Não sei... Mas também gosto da
estrela, acho que foi sim [adequado]...” (Entrevistado B)

7) Pacífico/rebelde: a grande maioria dos entrevistados entendeu que usar
tatuagem traduz uma atitude completamente pacífica, enquanto um entendeu que
traduz uma atitude neutra neste sentido. Este resultado é aderente aos resultados
de pesquisa realizada com homens e mulheres nos Estados Unidos citada por
Solomon (2011)30 no qual tatuados tendem a achar que esta ação não se dá junto a
pessoas tatuadas transviadas ou rebeldes, mas que, ao contrário, julgam tornar-se
mais sexy com esta iniciativa. Já o entrevistado F divergiu dos demais: para ele, a
tatuagem se configura como atitude quase completamente rebelde. É necessário,
contudo, interpretar esta marcação à luz do discurso muito particular deste
entrevistado: se ele foi muito explícito quanto ao composto de rebeldia contido na
decisão de se tatuar, por outro lado outras passagens do seu discurso incluíram a
menção a amargos momentos pelos quais passou no processo de saída do armário.
Portanto, a rebeldia na escala pode ter sido pontuada também por este sentimento
difícil na assunção da homossexualidade:
“(...) fui meio rebelde em fazer todas essas tatuagens, não precisava
de tanto, sendo que uma delas ocupa as costas todas, não sei se
hoje faria novamente, acho que não (...)” (Entrevistado F)
“(...) acho errado quando escuto dizerem “opção sexual”. Ser gay
não é uma opção, isso tem que ficar claro, ninguém escolhe um
caminho mais difícil (...) viver todas essas dificuldades, sofrer
preconceito, ser olhado diferente... Quem gostaria de viver uma vida
assim?” (Entrevistado F).

8) Convencional/anticonvencional: aqui o resultado foi muito parecido com o par
de adjetivos anterior: sete dos oito entrevistados entenderam que usar tatuagem
indica uma postura completamente convencional – o que pode ser explicado pelo
fato de hoje em dia encontrarem-se os mais diversos tipos de pessoas (jovens ou
velhas, homens ou mulheres, de todas as classes sociais) adeptas destes desenhos.
O trabalho de Lise et al. (2010) mostrou que, embora homens e mulheres tatuados
não se sintam discriminados nem mesmo no local de trabalho, a maioria deles opta
por esconderem seus desenhos quando neste ambiente, por temerem o preconceito
__________
30

O autor não especifica qual seja esta pesquisa.
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em alguma ocasião. No caso, a pesquisa destes autores indicou que esconder uma
tatuagem é algo extremamente corriqueiro devido aos vários cenários de retraimento
em que tatuados podem ser expostos. E que uma atitude favorável dos outros com
relação à tatuagem é uma questão-chave, pois, se outras pessoas não são
favoráveis à tatuagem, podem-se criar obstáculos para o relacionamento do
indivíduo nos locais que ele frequenta. Já sob o ponto de vista do entrevistado F, o
uso de tatuagens é uma atitude quase completamente anticonvencional, o que pode
encontrar explicação nas particularidades do seu discurso indicadas no item anterior.
Segundo este homossexual, sua primeira tatuagem, feita para representar uma
união com o namorado, foi localizada no pé com intuito de permanecer escondida,
ou pelo menos disfarçada:
“(...) no pé [referindo-se à tatuagem do ideograma japonês], é um
lugar mais fácil de esconder, não preciso mostrar o tempo todo a
tatuagem, ainda mais quando é feita com esse propósito [simbolizar
a relação afetiva entre os dois]... Já pensou, eu do lado dele [do exnamorado], e as pessoas observando as duas tatuagens iguais, no
mesmo lugar, o mesmo desenho... (risos).” (Entrevistado F)

Passando-se às menores concentrações das opiniões na marcação da escala
(aquelas que se deram em mais do que dois números diferentes, e onde as
marcações em cada um destes números tenha sido inferior a cinco), neste caso
enquadrou-se apenas o par de adjetivos delicado/agressivo. No caso, quatro
entrevistados (A, B, C e G) consideraram que estar usando tatuagens é algo
completamente

delicado,

um

(entrevistado

E)

achou

que

é

algo

quase

completamente delicado e três (entrevistados D, F e H) entendem que não é nem
delicado nem agressivo. Estas diferenças nas atitudes podem estar relacionadas
ao(s) desenho(s) adotado(s) pelo entrevistado, e como ele se vê estendido nos
símbolos em sua pele. Sintomaticamente, as escolhas dos entrevistados A, B, C e G
variaram entre nomes de pessoas queridas, letra de música, figura de gato, estrela,
mandala, e um mantra que simboliza a compaixão.
Finamente, o par de adjetivos que recebeu uma unanimidade de opiniões foi
positivo/negativo, com todos os respondentes indicando que entendem que usar
tatuagens é algo completamente positivo. Esta postura faz sentido: caso assim não
fosse, eles não as teriam adotado. Observa-se aqui que, mesmo nos casos muito
específicos dos usuários cujos desenhos perderam – total ou parcialmente - sua
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significância original, na esteira de alterações ocorridas nas características
identitárias do seu portador (por exemplo, o entrevistado C achar que um dragão
hoje em dia estaria mais de acordo com sua personalidade do que o gato)
permanece o entendimento de seu positivismo. E este último se origina de vários
elementos: é uma expressão da identidade do seu portador, torna o corpo mais
bonito, traz uma diferenciação, marca um momento especial, homenageia alguém.
Visto isto, pode-se passar ao capítulo final desta dissertação, onde se
apresentam suas conclusões e contribuições, e as sugestões para futuros estudos.
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES
Quanto à questão-problema central - verificar como se dá o uso de
tatuagens enquanto expressão da identidade do consumidor homossexual
masculino assumido – na seleção de sujeitos realizada ficou evidenciado que esta
expressão se dá conforme os desenhos são claramente utilizados na projeção das
personalidades de seus donos e de seu modo de vida, da representação de eventos
que lhe sejam relevantes e de sentimentos especiais.
Por outro lado, esta expressão de identidade nem sempre se mostrou
relacionada à sexualidade – na verdade, na seleção de sujeitos realizada, muito
poucos destes indicaram haver esta relação. E, quando esta ocorre, ela pode
apontar não para uma “declaração” direta de homossexualidade, como ocorreria
caso fosse estampado um símbolo iminentemente gay (por exemplo, um arco-íris),
mas para uma declaração sentimental na direção de outro homem. Ou seja, para
alguns dos homens aqui pesquisados, a ligação da tatuagem à homossexualidade é
encoberta pela maior importância dada a homenagear o parceiro, que – por acaso é do mesmo sexo.
Estas verificações, portanto, levam à confirmação parcial da suposição
desta pesquisa: para os consumidores homossexuais masculinos assumidos, a
tatuagem de fato é formadora do seu eu estendido. Por outro lado, seu uso como
expressão de identidade relacionada à sua sexualidade se dá caso a caso, e,
mesmo quando ocorre, esta expressão pode ocorrer de forma secundária, conforme
seja eclipsada pelo desejo de se homenagear um homem-parceiro.
Os cinco objetivos intermediários delineados no início desse estudo também
foram atendidos, conforme abaixo:
1) Avaliar a centralidade do corpo para o homossexual masculino: todos
os oito indivíduos entrevistados – sem exceção – foram muito assertivos a respeito
da corpolatria. Todos concordam que corpo bonito é a chave para se conseguir um
parceiro, com esta busca pela perfeição podendo inclusive induzir à adoção de
atitudes nocivas à saúde. Ademais, a corpolatria é vista como uma forma de buscar
“enganar” a passagem do tempo, conforme o envelhecimento é uma questão de
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estresse constante para o homossexual masculino. A única especificidade a respeito
se deu quanto à modulação desta centralidade: ela é mais forte junto aos sarados, e
um pouco menos exacerbada junto aos não sarados.
2) Avaliar como a tatuagem reforça essa centralidade: ficou evidente que
a tatuagem reforça a centralidade do corpo, com vários discursos indicando que a
tatuagem colabora para obtenção de um corpo mais bonito até mesmo quando ela
representa algo espiritual. Uma frase do entrevistado D é emblemática a respeito:
“Eu queria usar meu corpo como um tela para estampar uma arte”. Contudo, a
intensidade com que este reforço se dá varia caso a caso.
3) Avaliar se a tatuagem compõe o eu estendido do homossexual
masculino: muitos discursos deixaram claro que a tatuagem é uma autocomplementação simbólica da identidade homossexual masculina, sendo portanto
parte do eu estendido destes homens. Trata-se de símbolos estampados na pele,
cuja grande diferença em relação a bens físicos que são adquiridos para
complementar a identidade de seus donos é que não são facilmente descartáveis.
4) Verificar se a escolha de tatuagens por parte dos homossexuais
masculinos obedece algum tipo de padrão: Por meio do contato subsidiário com
dois tatuadores verificou-se que as preferências deste tipo de cliente existiriam, e
que estariam se alterando atualmente. No caso, estes profissionais informaram que
as escolhas teriam passado de nomes de companheiros, ou de desenhos pequenos
e delicados, para desenhos maiores, mais ornamentados e coloridos. Por seu turno,
no caso da seleção de sujeitos desta pesquisa, o que se verificou foi que, se estas
condições por assim dizer “macro” podem existir, no que tange à representação do
desenho em si a diversidade impera. O nome da mãe, um mantra, uma frase de letra
de música, o nome do parceiro, um animal mitológico (fênix, dragão) e até o
desenho de um legume (pimenta), qualquer opção é válida desde que combine com
aquilo que o gay queira expressar, com sua personalidade e com seu momento de
vida.
5) Verificar se há particularidades individuais intervenientes no consumo
de tatuagens por parte dos homossexuais masculinos: Na seleção de sujeitos
desta pesquisa ficou muito claro que estas particularidades existem e que intervêm
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forte, direta e constantemente neste consumo, inclusive oscilando conforme seu
usuário passa por transformações em seus momentos de vida. Fatores tão diversos
como homenagear a família, apresentar conceitos filosóficos ou até chamar a
atenção de terceiros estão por trás da decisão de usar tatuagem – muito
provavelmente como acontece junto aos heterossexuais – reforçando a percepção
de que a homossexualidade em si influencia apenas de forma subsidiária nestas
escolhas.
Considera-se que esta dissertação traz duas contribuições relevantes à
subárea do comportamento do consumidor dentro da ciência da Administração de
Empresas:
1) Aumenta o conhecimento sobre o consumidor homossexual masculino no
País, subgrupo que não tem recebido maior atenção dos estudiosos, em que pese
seu peso na sociedade brasileira; e
2) Situa este maior conhecimento no caso específico do consumo de
tatuagens, considerando-se que a busca bibliográfica para a composição do
referencial teórico não apontou nenhum trabalho a respeito realizado no Brasil, na
área de comportamento do consumidor, muito menos no que diz respeito a
consumidores homossexuais.
Também se pode dizer que essa dissertação traz contribuições práticas:
1) Trata-se de uma investigação especificamente aplicada ao mercado de
tatuagens, cujo consumo se vem espalhando rapidamente conforme se diluem os
preconceitos que tradicionalmente o cercavam. Este maior conhecimento, embora
aplicado a um subgrupo específico de consumidores, com certeza traz descobertas
que podem ser utilizadas por empresários do setor no sentido de melhor
conhecerem os hábitos de seu público;
2) O maior conhecimento sobre a forma como os gays compreendem sua
identidade é insumo valioso para a elaboração de estratégias de Marketing mais
bem direcionadas e, por consequência, mais eficientes para este nicho,
especificamente no que diz respeito ao mercado de tatuagens; e
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3) Suas descobertas podem subsidiar iniciativas empresariais de empresas
que, se não desejam se qualificar especificamente voltadas para o nicho gay, muito
podem se beneficiar de uma postura simplesmente gay friendly.
Finalmente, apresentam-se algumas sugestões para estudos futuros:
• Estratificar este tipo de estudo para diferentes faixas de idade e de renda, e
para diferentes localizações geográficas;
• Realizar estudo semelhante, mas com corte longitudinal que acompanhe os
diferentes momentos do processo de assunção da homossexualidade, de
forma a buscar eventuais particularidades entre estes momentos e as
decisões de escolha de tatuagens;
• Realizar estudo com o mesmo propósito deste, mas com abordagem
quantitativa sobre amostra significativa, que possibilite a generalização
estatística que o estudo de caso não admite;
• Avaliar o comportamento do consumidor homossexual de tatuagens pela ótica
dos tatuadores; e
• Replicar estudo semelhante junto a homossexuais femininas.
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APÊNDICE A
FOTOS DE ALGUMAS
DAS TATUAGENS DOS
ENTREVISTADOS
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Entrevistado A - Frase de música

Entrevistado A - Nome da mãe
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Entrevistado A – Inicial do nome do ex-namorado

Entrevistado A – Tribal
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Entrevistado B - Gato

Entrevistado B - Estrela
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Entrevistado C - Mandala

Entrevistado C - Gato
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Entrevistado C - Nome do ex-namorado

Entrevistado D – Dragão
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Entrevistado E - Pimentas

Entrevistado G – Religiosa (mantra)
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Entrevistado H – Religiosa (mantra)

