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É fato relevante a tatuagem surgir como elemento na publicidade atual, pois de 

acordo com Ferrés (1998) apud Giacomini e Licht (2006, p.51) “a publicidade não 

vende outra coisa a não ser projeções do próprio sujeito”, pois “nada atrai mais as 

pessoas do que elas mesmas”. Logo, percebe-se que a estrutura cultural de nossa 

sociedade passa por mudanças, com a transição da percepção negativa de uma prática 

cultural para o início de uma relação mais aceitável.  A tatuagem está saindo da 

obscuridade e ganhando território como elemento simbólico para um maior número de 

grupos e tribos urbanas, assumindo papel relevante na criação das identidades 

contemporâneas e causando identificação com diversos nichos sociais.  

Segundo Correia (2004, p.24) no ocidente, “há algumas décadas, eram poucas 

as pessoas que faziam tatuagem. Esse costume estava restrito a marinheiros, 

prisioneiros e marginais, sendo visto com maus olhos pela sociedade em geral”. No 

entanto, “a tatuagem têm servido como fonte de inspiração a escritores, 

compositores, teatrólogos, cineastas” (ibid, p. 26) e, aparentemente, também aos 

publicitários. Sendo utilizada na publicidade, sua linguagem visual carrega 

significados ao receptor e algo indica aos publicitários que este argumento causará 

identificação com o público-alvo. Por ser uma aparição recente na publicidade, ainda 

são poucos os trabalhos referentes ao estudo da tatuagem inserida na comunicação 

mercadológica, mas isso não quer dizer que esta prática cultural não seja alvo de 

antigas discussões.  

Este trabalho busca verificar como a prática cultural da tatuagem funciona 

enquanto elemento simbólico persuasivo na publicidade, por meio da análise da 

campanha da marca de jeans Levi’s, que tem como principal argumento o corpo tatuado 

dos modelos. A metodologia desta pesquisa consiste em levantamento bibliográfico 

sobre estudos culturais, imaginário social, identidades, análise de conteúdo e sobre a 

prática da tatuagem, além de levantamento documental sobre tatuagem e sobre a marca 

de jeans Levi’s. O desfecho do trabalho se dará com a análise das peças da campanha 

Need More Space?, da marca de jeans Levi’s, a partir de categorias de interpretação do 

conteúdo. 

Para a autora, realizar este estudo tem grande importância, pois acredita que 

através da tatuagem se expressam ideias, crenças, personalidades e estilos de vida e, 

assim como outras práticas culturais, compõe a história de diversas tribos, comunidades 

e sociedades, unificando seus membros através da identificação construída, causando-

lhes a sensação de fazer parte de algo maior e trazendo-lhes mais significados à suas 
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vidas. Na publicidade, a tatuagem vem encontrando desde meados do século XXI uma 

nova forma de inserir-se nas sociedades contemporâneas e aumenta cada vez mais o 

número de adeptos aos seus significados.  

Para que a pesquisa fosse realizada com eficácia, o trabalho foi dividido em três 

capítulos de referencial teórico, sendo que o primeiro trata de identidade cultural e dos 

aspectos que levam as identidades a serem construídas, o segundo traz um apanhado 

histórico sobre a tatuagem e suas origens e o último relata sobre a campanha da marca 

de jeans Levi’s Need More Space?, objeto de análise deste estudo. Após o referencial 

teórico encontra-se o capítulo metodológico da pesquisa, que aborda os aspectos do 

método utilizado: o estudo de caso. Para finalizar seguem os capítulos referentes aos 

resultados e discussão e as conclusões, apresentando as análises das peças e sua ligação 

com os conceitos apresentados no referencial teórico.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 IDENTIDADE CULTURAL  

 

Ao mesmo tempo em que é utilizada para tornar possível a comunicação 

mercadológica, a linguagem publicitária cria e reproduz identidades a partir do contexto 

cultura e social em que as pessoas estão inseridas,  

 
sendo a linguagem da propaganda até certo ponto reflexo e 
expressão da ideologia dominante, dos valores em que se acredita, 
manifestando a maneira de ver o mundo de uma sociedade em 
certo espaço da história. (SANDMANN, 2003, p.34) 

 

Este tipo de linguagem se distingue pela criatividade e pela busca de recursos 

expressivos que chamem a atenção do leitor, expondo as informações de maneira 

persuasiva com objetivo de vender um produto, serviço ou ideia. (ibidem). “Acima de 

tudo, publicidade é discurso, linguagem, e, portanto manipula símbolos para fazer a 

mediação entre objetos e pessoas” e, “embora nem todas as mensagens publicitárias 

surtam o efeito desejado, a onipresença da publicidade comercial na sociedade de 

consumo cria um ambiente cultural próprio, um novo sistema de valores.” 

(CARVALHO, 2000, p.12).  

A sociedade de consumo produz e desfruta de seus objetos, norteada pela 

ideologia de que possuir bens materiais é sinônimo de alcançar a felicidade 

representando o bem-estar e o êxito pessoal, e é a publicidade que se encarrega de 

sustentar este universo no qual os objetos adquirem atributos da condição humana. 

(ibidem) 

As identidades se formam a partir das práticas culturais, das mídias e das 

opiniões, sendo transmitidas e disseminadas através da troca de informações pelas 

próprias pessoas, que dão permanência ao ciclo comunicacional, sendo ao mesmo 

tempo emissoras e receptoras, lançando e absorvendo novas informações, novas práticas 

ou mesmo reciclando as antigas. “Essas identidades adquirem sentido por meio da 

linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas” (SILVA, 2000, 

p.8) e, “fornecem o vínculo entre o que os homens são intrinsecamente capazes de se 

tornar e o que eles realmente se tornam, um por um.” (GEERTZ, 1989, p. 37).  

A estes sistemas simbólicos denominamos cultura, que de acordo com 

Rodrigues (2003) é o que organiza o que os homens têm de semelhante, distinguindo-os 
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das demais formas de vida e atribuindo sentido às suas relações. Estes sistemas 

simbólicos partem de identidades já criadas e contribuem para a formação de novas 

identidades ao serem transmitidos pela linguagem da comunicação mercadológica, 

sendo que: 

 
[...] mais que um somatório de valores, artefatos, crenças, mitos, 
rituais, comportamentos, etc., cada cultura é uma gramática que 
delineia e gera os elementos que a constituem e lhe são pertinentes 
[...] As culturas não se definem apenas por seus vocabulários, mas 
principalmente pelas regras que regulam a sintaxe das relações entre 
os seus elementos. (ibid, p.114) 

 

Essas identidades então são uma representação da cultura e das relações sociais 

do indivíduo, sendo criadas para sua auto-afirmação perante outros, semelhantes ou não 

a ele. Cada pessoa é capaz de escolher suas identidades e comunicar através delas aquilo 

em que pensa, acredita e faz, entre outros significados que dão sentido à sua vida como 

ser único e humano, proporcionando segurança emocional e psíquica perante a 

sociedade. Rapidamente percebe-se que a criação das identidades está ligada tanto ao 

processo de individualização do ser quanto ao seu processo de coletivização.  

Semprini (1999, p.21) explica que “o papel dos símbolos e das representações na 

produção da realidade social e as lutas pelo seu controle são fenômenos antigos. 

Todavia, eles se aceleraram consideravelmente depois da era moderna”, mas são “as 

sociedades pós-industriais que constituem seu contexto de manifestação mais 

completo”. Ou seja, a construção do sentido social através da cultura não é um 

fenômeno recente, mas tem se intensificado e continua a apresentar mudanças e 

novidades em suas práticas e formas de representação.  

O homem vem aperfeiçoando a técnica de expressar sua subjetividade por meio 

dos elementos que compõem o sistema simbólico correspondente a sua cultura, 

ganhando domínio sobre as identidades que o representam como indivíduo único e 

como parte integrante de um grupo de semelhantes. “A cultura molda a identidade ao 

dar sentido à experiência e ao tornar possível optar, entre as várias identidades 

possíveis, por um modo específico de subjetividade.” (SILVA, 2000, p.18).  A 

sociedade busca então sentido para sua existência através da cultura, pois é ela que 

apresenta os simbolismos que mantém a unidade de seus integrantes em um sentimento 

de fazer parte de algo superior a si mesmo. 

Tendo compreendido que a linguagem utilizada na comunicação mercadológica 

cria e reproduz identidades a partir da cultura vigente, pode-se entrar no campo dos 
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tipos de linguagens, tomando como foco a linguagem imagética dos anúncios 

publicitários.   

Vivendo em uma cultura pós-moderna da imagem, na qual aquilo que é 

mostrado através da publicidade cria e reproduz identidades oferecendo inúmeras 

posições de sujeito, Kellner (2001, p.318) nos traz que: 

 

as imagens simbólicas na propaganda tentam criar uma associação 
entre produtos oferecidos e certas características socialmente 
desejáveis e significativas, a fim de produzir a impressão de que é 
possível vir a ser tornar certo tipo de pessoa comparado aquele 
produto.  

 

Essas imagens projetam modelos sociais e sexuais, formas apropriadas e 

inapropriadas de comportamento, estilo e moda, lançando novas possibilidades de 

identidades, que em contrapartida à suas variadas opções, são de caráter instável e 

transitório.  

A imagem é de fato uma linguagem como nos traz Joly (2003), sendo específica, 

heterogênea e distinguindo-se do mundo real por meio de signos que propõem uma 

representação escolhida e orientada. Isso quer dizer que seu significante é proposital, 

mas existe na imagem uma mensagem implícita a ser decodificada através de 

significados previamente mapeados. A descrição destes aspectos constitui a 

transcodificação das percepções visuais para a linguagem verbal, respondendo a questão 

da forma de funcionamento de uma mensagem visual.   

Como elemento específico dentro dos sistemas simbólicos imagéticos neste 

estudo destaca-se a tatuagem, que passa por uma releitura perante a opinião pública e 

ganha território como símbolo criador e transmissor das identidades pós-modernas, 

tendo conexão com as forma tribais de identificação coletiva, sendo que “[...] o próprio 

signo da tatuagem em si tem suas origens nas culturas indígenas, tribais.” (MACHADO, 

2009, p. 284). Em meio a era da tecnologia, este fenômeno chama a atenção pelo seu 

aspecto primitivo de identificação. No entanto, os jovens que compõem o cenário 

contemporâneo buscam cada vez mais estes símbolos para compor suas identidades e 

como forma de inserção nas tribos urbanas. A publicidade o está usando em seus apelos 

imagéticos, representando-a atrelada a produtos e serviços que criam os significantes de 

associação entre o consumo, a tatuagem e o estilo de vida. Sobre o significado da 

tatuagem na atualidade, Machado nos traz que: 
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Hoje a tatuagem manifesta-se como uma expressão estética de 
um novo tribalismo urbano, mostrando que, no mundo 
contemporâneo, este signo, ato de linguagem, é resgatado e 
ressignificado de acordo com os códigos culturais de jovens 
urbanos, permitindo a constituição de traços expressivos, 
estéticos, de identificação e de pertencimento a um dado 
momento histórico de suas vidas. (MACHADO, 2009, 
p.284) 

 

O tribalismo volta à sociedade tornando-se uma característica peculiar de nosso 

tempo e a partir disso, passam a existir novos nichos sociais que detém subculturas 

específicas. Fazer parte de um grupo e estar inserido nessas subculturas é tão importante 

como afirmar-se enquanto indivíduo; logo, os jovens buscam em suas subjetividades 

algo que ao mesmo tempo os torne únicos e coletivos, sendo que:  

 
a busca de identidade está mais intensa do que nunca. Está 
havendo uma espécie de rebelião contra a produção de 
identidade apenas como efeito individual, dando-se maior ênfase 
às formas de identidade tribais, nacionais e grupais, além de 
outras coletivas. Em muitos lugares do mundo, ouve um retorno 
ao tribalismo, a formas antigas de identidade coletiva [...]. No 
entanto, continua viva a busca de individualidade e do 
particularismo no que se refere à aparência, à imagem, ao modo 
de ser, ao estilo de vida. (KELLNER, 2001, p.331) 

 
 

Este comportamento pode ser a resposta a uma sociedade marcada pela cultura 

do consumo, uma reação ao comportamento transitório, pois os jovens buscam o 

acolhimento e a proteção nos grupos e tribos urbanas, utilizando elementos simbólicos 

que identificam e expressam seu desejo inconsciente de sair do anonimato, de 

permanência e até de imortalidade. (CORREIA, 2004) 

A tatuagem vem a se tornar então algo muito além de um símbolo de 

autoflagelo, como é frequentemente vista e alvo de conclusões precipitadas, e traz à 

sociedade contemporânea uma releitura das marcações simbólicas primitivas 

expressando as identidades das novas tribos urbanas. O desenho marcado na pele torna 

a pessoa única, pois é provável que não haja um desenho idêntico ao seu, e coletiva, ao 

compartilhar da identificação com a prática em si como ritual tribal com outros 

pertencentes ao seu grupo.    
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2.2 TATUAGEM 

 

Ao longo da história da humanidade, a prática da tatuagem flutuou por várias 

culturas e castas sociais, carregando combinações infinitas de signos e significados e 

utilizando o corpo como um suporte desta forma de linguagem. (RODRIGUES, 2006) 

Nas sociedades tradicionais a tatuagem, o piercing e os adornos corporais funcionam 

como uma carteira de identidade, que possibilita reconhecer a origem de um povo, a 

posição que cada membro ocupa dentro da tribo ou clã e em alguns casos, é possível 

mapear até as formas de organização social. (ARAUJO, 2005) 

A arte pré-histórica deixou vestígios sobre a tatuagem ao registrar desenhos e 

estatuetas de figuras humanas exibindo pinturas nos corpos, numa evidência da 

existência dessa prática há centenas de milhares de anos. Estudos antropológicos 

revelaram que cicatrizes de guerra na pele dos homens significavam sinais de bravura e 

por essa representação eles passaram a se marcar voluntariamente, fazendo desenhos 

com espinhos e pigmentos naturais. (RODRIGUES, 2006) 

De acordo com o que nos traz Araujo (2005) o primeiro ser humano tatuado de 

que se tem notícia é Otzi, o “homem de gelo”, que viveu há 5.200 anos e foi encontrado 

na região dos Alpes, entre a Itália e a Austrália, trazendo cinquenta marcas de tatuagem 

na pele, todas nas costas e atrás dos joelhos. 

A existência da tatuagem na Antiguidade foi confirmada não somente pela 

descoberta de múmias milenares com a pele pintada, que traziam em seus desenhos 

prováveis sinais de magia ou medicina e embelezamento, mas também por relatos do 

historiador Heródoto, do explorador Marco Polo e do navegador inglês James Cook. 

Tatuagens medicinais ainda são encontradas do Egito à África do Sul onde, por 

exemplo,  jovens do Sudão as usam como uma forma tradicional de vacinação, pois o 

incentivo a pequenos ferimentos fortifica o sistema imunológico, reduzindo o risco de 

infecções durante a gravidez e o nascimento. (RODRIGUES, 2006) 

Na Grécia antiga a tatuagem era utilizada para marcar o rosto de escravos 

fugitivos que eram recapturados, facilitando assim sua identificação e repreensão. Os 

romanos seguiram este costume fazendo com que gladiadores prisioneiros entrassem na 

arena de batalha exibindo na testa a marca de seus delitos. Durante algum tempo, 

prisioneiros continuaram a ser marcados conforme o crime que haviam cometido, e os 

escravo, com o nome de seus senhores. (ARAUJO, 2005) 
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Séculos mais tarde, nos primórdios da era cristã, a tatuagem assumiu funções 

diversas: os seguidores de Cristo se reconheciam e se protegiam da submissão aos 

pagãos tatuando peixes ou letras gregas em seus corpos. Durante a Idade Média este 

significado cristão se revertou e a tatuagem foi banida por ser associada a práticas 

demoníacas e de bruxaria, sendo que qualquer cicatriz ou desenho na pele levava 

invariavelmente a pessoa para a fogueira. (RODRIGUES, 2006) 

Em interpretação oposta, Rodrigues (2006) ainda nos diz que estudos sobre 

diferentes tipos de sociedade mostram que a tatuagem guarda aura religiosa, e um 

exemplo disso são os índios Sioux da América do Norte, que diziam que depois da 

morte uma divindade exigia ver as tatuagens para permitir a entrada no paraíso. Ainda 

afirma que na Índia e no Tibet a tatuagerm também é praticada com base em crenças e 

uma das intenções de ter a pele desenhada é dar forças às pessoas nos períodos difíceis 

da vida, como puberdade e gravidez, também ajudando a superar doenças e desgraças.  

Um dos significados mais conhecidos de tatuagem está relacionado com os 

rituais de iniciação ou de passagem, que indica o começo da transição para outra fase da 

vida, como o nascimento, a adolescência, a festa, a guerra e o luto. Provas da 

diversidade dos significados da tatuagem chegaram ao Taiti, onde a origem da prática 

seria divina. (RODRIGUES, 2006) 

Na era da Grandes Navegações, durante uma das viagens do capitão James Cook 

(1728-79) pelo Pacífico, ele aportou no Taiti em abril de 1769. Foi ele o primeiro 

ocidental a ouvir e registrar tattoow (tatau) – palavra utilizada pelos nativos para a arte 

de pintar o corpo de modo que não saísse mais da pele. Na verdade, trata-se de uma 

onomatopéia do som feito durante a execussão da tatuagem nas ilhas da Polinésia, onde 

se utilizavam ossos finos como agulhas e dentes de tubarão, nos quais se batia com uma 

espécie de martelinho de madeira para introduzir o pigmento na pele. (ARAUJO, 2005) 

A tatuagem da Polinésia (Figura 1) existe antes da chegada de europeus ao 

Pacífico Sul e é considerada uma das mais artísticas do mundo antigo. Evoluiu por 

centenas de anos e foi caracterizada pelos desenhos geométricos elaborados na cor 

preta, que eram retocados e ampliados durante toda a vida do indivíduo, até que 

cobrissem o corpo inteiro. (CORREIA, 2004) 
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Figura 1 – Homem tatuado das ilhas Marquesas, na Polinésia, onde os espanhóis chegaram 

em 1595. 1 

 

Os maoris da Nova Zelândia tatuavam o rosto (Figura 2) como sinal de distinção 

e evolução na cultura e sociedade (Figura 3). O desenho, denominado moko, tornava o 

indivíduo único e inconfundível. Tratava-se de uma prática bastante dolorosa que 

cumpria o ritual de iniciação. Hoje em dia, seus decendentes substituíram as tatuagens 

faciais permanetes por pinturas removíveis, porém muitos deles retomaram o costume 

em busca de suas raízes culturais. (CORREIA, 2004) Já no ocidente atualmente é feita 

uma releitura deste tipo de desenho, transformando o Maori em um estilo de tatuagem 

com significado e objetivo mais plástico e estético do que cultural. 

 

                                                 
1 ARAUJO, 2005, p.15 
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Figura 2 – Mulher maori, início do séc. xx.2  Figura 3 – Chefe maori, início do séc. xx.3 

 

A tradicional tatuagem japonesa (Figura 4) – um processo lento e doloroso feito 

com a incisão manual de tinta a partir de um cabo de bambu afiado ou com agulhas na 

ponta – parece ter chegado ao porto de Nagasaki pelas mãos de chineses e coreanos, 

durante o período em que o Japão mudou sua capital para Edo (hoje Tóquio) e se fechou 

para o mundo ocidental (1660 – 1867). (ARAUJO, 2005) 

Figura 4 – Tatuagem no Japão, feita com incisão artesanal de tinta.4 

                                                 
2 Ibidem, p.40 
3 Ibidem, p.41 
4 Ibidem, p.61 
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A nova capital atraiu grande quantidade de artistas, lutadores, cantores, 

bailarinos, estrangeiros e artesãos, resultando no crescimento do comércio e no 

enriquecimento dos mercadores. Mas apesar da prosperidade de Edo o povo sofria com 

as proibições dos chefes militares do governo – os xóguns. As mulheres não podiam 

atuar como atrizes de teatro kabuki e os mercadores não podiam usar roupas preciosas 

nem ter outros privilégios. Não foi à toa que os plebeus do Edo tenham se identificado 

tanto com as aventuras dos heróis do Suikoden – como foi chamada no Japão a novela 

chinesa Shuihu Zuhan, do século XVI, atribuída a Shih Nai’na, cujas primeiras edições 

japonesas datam de 1751. Os 108 heróis desta espécie de romance de cavalaria chinês 

lutavam em favor do povo e contra a corrupção burocrática do governo. Entre os bravos 

guerreiros pelo menos dezesseis são tatuados, como Shishim (Figura 5), com nove 

dragões no corpo, Rochishim, todo coberto de flores, e Busho, com um tigre nas costas. 

(ARAUJO, 2005) 

 

 
Figura 5 - Esta ilustração de 1868 retrata Shishim, um dos heróis  
do Suikoden, com nove tatuagens de dragões nas costas.5 

 

No início do século XIX, as edições do Suikoden feitas com ilustrações de 

artistas japoneses – como Hokusai e, mais tarde, Kuniyoshi – vendiam como água e a 

                                                 
5 Ibidem, p.57 
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população de carpinteiros, pedreiros e carregadores de palanquim (Figura 6) reproduziu 

as mesmas imagens em tatuagens pelo corpo inteiro (menos nas mãos, rosto e cabeça), 

que ganhavam vida conforme os movimentos dos músculos. Há quem diga que, no final 

do período Edo, quem não tivesse tatuagem não era um trabalhador. A luta entre 

plebeus e samurais fanfarrões se tornou tema da cultura popular japonesa – tanto do 

kabuki como das gravuras em madeira, os ukiyoye. (ibidem) 

 

 
Figura 6 - Carregadores de palanquim reproduziam imagens do Suikoden no corpo.6 

 

Em 1812 a prática da tatuagem no Japão foi definitivamente condenada, mas em 

contrapartida passou a atrair cada vez mais atenção dos europeus. O mestre Hori Chyo 

tatuou alguns estrangeiros famosos: o czar Nicoulau II e os dois filhos da rainha Vitória. 

Um deles veio a ser George V: o primeiro rei da Inglaterra com um dragão tatuado no 

braço. Com a popularização da tatuagem, os temas dessa tradicional arte japonesa 

refinada voltaram à moda especialmente no ocidente, pois no Japão sua prática ainda é 

vista com restrições e associada a máfia japonesa Yakuza, e com o comércio ilegal de 

peles humana tatuadas. (ibidem) 

Durante o século XIX, a tatuagem se transformou em atração de circo em toda a 

Europa e na América. Homens e mulheres com o corpo inteiramente coberto de 
                                                 
6 Ibidem, p.59 



                                                                                                                                          14                    
 

desenhos (Figura 7 e Figura 8), apresentavam-se ao lado de esquimós, bezerros de cinco 

pernas, leopardos, gigantes, anões, homens invisíveis – todo tipo de criatura que na 

época fosse considerado fora do normal. O tatuado mais famoso era o grego Capitão 

Constantino, cujo corpo exibia 388 imagens de animais fantásticos, no estilo da 

tatuagem de Burma (Índia). Ele dizia ter sido marcado à força por uma tribo chinesa de 

mongóis. Muitos brancos também passaram a inventar que tinham sido sequestrados por 

nativos e tatuados à força – alimentando com suas histórias a venda de livros e de 

jornais. Foi o caso de John Hayes, que tinha estampados 780 desenhos em seu corpo. 

Um tempo depois, soube-se que na verdade ele havia sido tatuado pelo americano 

Samuel O’Reilly, inventor da máquina elétrica de fazer tatuagens: o tatuógrafo. 

(ibidem) 

                   
           Figura 7 - Estrela de circo dos anos 1930. 7  Figura 8 - Betty Broadbent (1909 – 83),  
                                                                                      a Lady Tattoo.8 
 

Na esteira de várias invenções da Revolução Industrial, o americano Samuel 

O’Reilly se baseou num dispositivo para desenho e pintura patenteado por Thomas 

Edison para criar, em 1891, a máquina elétrica de tatuar. Agora, muitas agulhas podiam 

trabalhar ao mesmo tempo e em velocidade, diminuindo a dor do ritual e transferindo 

                                                 
7 Ibidem, p.49 
8 Ibididem. 
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com rapidez o desenho para a pele. A tatuagem entrava na era da reprodutibilidade. 

(ibidem) 

Mas como muitas vezes aspectos da cultura são pervertidos e utilizados contra a 

sociedade com intuito de desintegrá-la, a tatuagem também apresenta distorções durante 

sua história, aplicadas com finalidade de repressão e domínio político, econômico e 

social. Os ingleses que se recusaram a servir como soldados na Primeira Guerra (1914-

18) foram punidos com a marca D, de desertores, no braço. O mesmo recurso foi usado 

pelos nazistas durante a Segunda Guerra (1939-45), no qual a tatuagem marcava os 

judeus no campo de concentração com seus números de registro, além dos próprios 

soldados da SS, a guarda de elite nazista, que tinham o tipo sanguíneo inscrito no braço 

para facilitar um eventual salvamento. Com a derrota de Hitler, esse sinal na pele teve 

efeito contrário, pois foi uma das maneiras de identificar e punir os soldados nazistas. O 

caso dos soldados também é revelador do jogo entre a transitoriedade humana e o 

desejo de perpetuar a vida. Na partida para a guerra, tatuam as próprias iniciais, o 

símbolo do regimento e até mesmo o emblema de sua pátria para serem reconhecidos 

em qualquer parte do mundo (Figura 9). Durante a Segunda Guerra, virou moda nos 

Estados Unidos tatuar, além dos símbolos patrióticos, o desenho das mulheres que eles 

deixavam à espera (Figura 10), sem saber se um dia voltariam para casa. (ibidem) 

 

 
Figura 9 - Soldado da Marinha Britânica tem o número 

de seu regimento tatuado no ano de 1942.9 

                                                 
9 Ibidem, p.53 
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Figura 10 - Soldado da Legião Estrangeira 
  com o retrato da mulher no peito.10 

 

Mas ao retornar, aquelas imagens já não eram bem-vindas e todos queriam 

apagar as lembranças da guerra. Então, como ser um cidadão comum e conviver 

normalmente em sociedade depois de viver os horrores da guerra?  Este foi o 

questionamento de muitos jovens ao retornar da Segunda Guerra, nos anos 40 e 50, que 

passaram a formar clubes de motoqueiros e a usar insígnias bizarras, como caveiras, 

abutres, tanto nas jaquetas de couro como tatuadas na própria pele. O desejo de uma 

vida livre e rude nas estradas estimulou a formação de gangues violentas de como os 

Hell’s Angels (Anjos do Inferno), assim como outras tribos que pregavam apenas a 

liberdade sobre duas rodas. (ibidem) 

Nos anos 60, os hippies imaginaram voltar a ser uma grande tribo, em paz com a 

natureza e protestaram contra a Guerra do Vietnã com símbolos de paz, amor e flores. 

Através das pinturas faciais, dos cabelos longos e dos seus casacos afegãos, 

manifestaram respeito e interesse pela cultura de diferentes povos. São eles herdeiros 

dos beatniks dos anos 50 – no que diz respeito à atração que tinham pela cultura oriental 
                                                 
10 Ibidem, p.51 
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(o zen e a meditação transcendental) e pela nostalgia de conhecer outros mares, num 

cargueiro da marinha mercante, lavando o porão. (ibidem) 

O desejo de viver a vida sobre as ondas do Havaí, em harmonia com a natureza, 

expresso pela prática do surf, começou a ganhar o mundo a partir dos anos 50. Mais 

uma vez, o espírito dos marinheiros que atravessaram o mundo está de volta, com seus 

dragões e estrelas tatuados no braço. (ibidem) 

No Brasil, a tatugem elétrica começou em 1959, no porto de Santos, pelas mãos 

do dinamarquês Knud Harld Likke Gregersen (Figura 11), mais conhecido com Lucky 

Tattoo e sua prática ganha força com os surfistas durante os anos 70. (RODRIGUES, 

2006) 

 

 
Figura 11 – Lucky Tattoo, primeiro tatuador da Brasil.11 

 

                                                 
11 Disponível em http://maistatuagem.com.br/artigos/20-de-junho-dia-do-tatuador/. Acesso em 22 de 
novembro de 2010. 
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No final dos anos 70, jovens ingleses dos bairros pobres espetaram os cabelos, 

furaram as bochechas com alfinetes de fralda, cravavam tachas de metal nas roupas e 

penduraram coleiras de cachorro no pescoço. Tudo para chamar a atenção do resto do 

mundo para um sistema econômico que desemprega, escraviza e submete o homem. Em 

vez da era de Aquarius anunciada pelos hippies, a palavra de ordem dos punks é No 

future (Sem futuro), conceito que influenciou, a partir dos anos 80, o aparecimento de 

inúmeras tribos urbanas. (ARAUJO, 2005) 

Entre 1965 e 1984 surge nos Estados Unidos o movimento hip hop, nome dado 

às manifestações da cultura negra das periferias marginalizadas, que têm no rap (estilo 

musical), no grafite (arte com tinta spray, a tatuagem na “pele” da cidade), na dança (o 

break) e nas técnicas de discotecagem suas maiores expressões. A geração hip hop, 

formada inicialmente por negros e depois se estabelecendo para o resto do Ocidente, 

denuncia o racismo, a violência policial e as condições carcerárias. Isso fez ressurgir 

mais uma vez a função da tatuagem, como diário de vida dos detentos ou como símbolo 

religioso e de protesto. Os desenhos de mulheres, santas, caveiras, corações flechados 

viraram uma linguagem dentro dos presídios. Além de servirem para cobrir cicatrizes de 

facadas e outros ferimentos, cada imagem na pele pode significar o tipo de punição e de 

vida que o preso levou dentro e fora da cadeia: um cadeado ou molho de chaves 

denunciam os maus-tratos sofridos na cadeia, o revólver na perna significa assalto 

seguido de morte, e assim por diante. (ibidem) 

Primeiro como distintivo de pequenos grupos, depois como expressão dos 

movimentos jovens, até ganhar a adesão de pessoas de todas as idades e estilos, a 

tatuagem se populariza a partir da metade dos anos 90, trazendo para as ruas signos de 

liberdade, resistência e salvação, chamados de body art (arte do corpo), onde a pele é a 

tela do artista. Além de tornar mais ágil o processo da tatuagem, o surgimento da 

maquia elétrica permitiu a utilização de uma grande gama de cores e a produção de 

verdadeiras obras de arte.  (ibidem) 

Na visão de Araujo (2005, p.65) tudo isso “é o corpo que não pára de emitir 

mensagens, como um velho sobrevivente feito de carne, na grande máquina de produzir 

imagens e espetáculos”,  ou seja são as identidades nascendo, se modificando e se 

afirmando em meio a uma sociedade que carrega fortes características e exercendo a 

difícil tarefa de se afirmar em meio a uma sociedade que pratica a transitoriedade e a 

descartabilidade de objetos, práticas e crenças culturais e até de pessoas. Talvez seja 

então o corpo o maior representante da transitoriedade da vida, sendo este o motivo de 
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marcá-lo, como uma forma de protesto ao desejo inconsciente de permanência ou até de 

imortalidade que a sociedade almeja e que a mídia comunica. A tatuagem é um signo e 

seu portador se transforma num outdoor ambulante, é a forma não-verbal de 

comunicação que emite uma mensagem visual o tempo todo e como diz Correia (2004, 

p.21) “quem a vê, é capaz de sentir uma identificação imediata (ou repulsa) e saber logo 

sobre a vida, desejos e sentimentos desse indivíduo.” . 

Hoje em dia essa arte deixou o underground e alcançou os spots com uma elite 

tatuada vinda do cinema, das artes e da música. São pessoas de personalidades tão 

distintas quanto Sean Connery, Whoopi Goldberg, Johnny Depp, Julia Roberts, David 

Bowie ou Lenny Kravitz, que, para felicidade dos tatuadores, se transformaram no 

melhor divulgador da tatuagem. Basta notar os atores e atrizes que ostentam tatuagens, 

verdadeiras ou não, nas novelas globais, ou até mesmo Gisele Bündchen, o maior ícone 

da moda do início dos anos 2000, que fez uma campanha para uma fábrica de sandálias 

de plástico exibindo seu corpo nu coberto por tatuagens feitas digitalmente, com 

desenhos de emaranhados de flores, folhas e pássaros.  (RODRIGUES, 2006) 

Sobre os significados que a prática da tatuagem assume na atualidade, Correia 

(2004, p.24) nos traz que: 

  

Na realidade, sinais duradouros sobre a pele denotam um desejo 
de sair do anonimato e, por isso, passaram a ser adotados por  
jovens de ambos os sexos em busca de auto-afirmação e de 
individualização, pois a tatuagem torna a pessoa única. Ao 
mesmo tempo, funciona como um fator de integração desse 
jovem a uma determinada tribo urbana, transformando-se num 
rito de iniciação, a exemplo do que acontecia nas sociedades 
primitivas. 

 

Tornar-se único, pertencer ao coletivo e sentir-se seguro são então os 

principais desejos que levam os jovens a buscar comunicar-se através da tatuagem.  

Numa sociedade de identidades transitórias o corpo é para ele o meio mais durável de 

expressar seu estilo de vida, e a pele o suporte ideal para fazer suas idéias durarem por 

muito tempo. 
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2.3 CAMPANHA  

 

2.3.1 Campanha Publicitária 

 

O conceito de campanha publicitária é apresentado por Sampaio (1999, p.237) 

como “a soma de diversos esforços publicitários integrados e coordenados entre si, e 

realizados pra cumprir determinados objetivos de comunicação de um anunciante”, ou 

seja, é o conjunto de peças ou anúncios publicitários ligados pela existência de um tema 

central de campanha com o propósito de vender serviços ou produtos, criar uma 

disposição, estimular um desejo de posse, ou para divulgar e tornar conhecido algo 

novo que interesse o público em geral ou algum de seus segmentos. 

Por tema de campanha, Sampaio (ibidem) traz em seu texto como sinônimo de 

“slogan, frase, conceito visual, gráfico ou sonoro que resume a essência do 

posicionamento de um produto, serviço, marca ou empresa.” É o elemento que integra 

as diversas peças de comunicação, uma vez que se faz presente em todas, transmitindo 

aquilo que é mais importante dizer em toda a campanha, sendo assim a própria 

expressão comunicativa da estratégia de comunicação adotada. 

Como elemento integrante da campanha, o anúncio se caracteriza por ser a peça 

de comunicação veiculada em jornais, revistas, rádio, televisão e todos os outros meio 

de comunicação, sendo considerado por Sampaio (1999, p.235) como “sinônimo de 

qualquer peça de propaganda”. O anúncio publicitário apresenta duas funções 

essenciais de acordo com Martins (1997), sendo a primeira de interessar o público pela 

mensagem e a segunda de transmitir o conteúdo por meio de funções comunicativas. 

Uma dessas funções refere-se ao produto, apresentando suas características objetivas e 

intelectivas, fazendo-o compreender pelo público através da captação de sua realidade 

concreta e verificável. A outra função relaciona-se com o receptor e destina-se a fazê-lo 

sentir emoções perante o objeto percebido, sendo que estas emoções que se manifestam 

no indivíduo são resultados se seus valores e experiências relacionadas com a realidade 

captada. 

De acordo com Sant’Anna (2003, p.78) “o anúncio deve basear-se no 

conhecimento da natureza humana. Para atrair a atenção é imprescindível saber como 

captá-la; para interessar é necessário conhecer cada uma das reações do ser humano, 

seus instintos e sentimentos.” Isto quer dizer que aquele que emite as mensagens 

publicitárias deve conhecer os princípios da comunicação e saber as limitações que 
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impõem os diferentes meios de comunicação com o público, devendo também possuir 

amplo conhecimento da estrutura e dos fatores do anúncio, para que este seja potente, 

atrativo e alcance seu objetivo prático que é de vender o produto ou serviço anunciado. 

 

2.3.2 Publicidade na Pele 

 

As tatuagens têm experimentado uma recente onda de popularidade em várias 

partes do mundo, particularmente na América do Norte, Japão e Europa e mais 

recentemente na Austrália. O crescimento da cultura da tatuagem também levou à 

crescente incidência do uso de tatuagens em formas criativas na publicidade. A seguir  

estão alguns anúncios que já utilizaram a tatuagem de forma interessante e como 

argumento perdsuasivo para digulgar e vender seus produtos. 12  

 
Figura 12 – Anúncio Levi’s Red Tab Jeans.13 

 

A Levi’s consegue através da utilização do conceito da tatuagem comparar suas 

calças jeans à própria pele humana. Neste anúncio (Figura 12) a tatuagem é 

                                                 
12 Disponível em http://inventorspot.com/articles/skin_tattoos_best_ads_7495. Acesso em 14 de maio de 
2010. 
13 Disponível em http://www.designontherocks.xpg.com.br/page/7/?s=campanhas. Acesso em 12 de 
dezembro de 2010. 
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representada de forma realista com continuidade do desenho para a calça do modelo. Já 

neste outro anúncio da mesma marca (Figura 13), a tatuagem assume um papel mais 

estético decorativo, atribuindo características de sensualidade e beleza ao modelo, 

tendo o significado diferente do anúncio anterior no qual o aparecimento da tatuagem 

está ligado ao argumento persuasivo de venda do produto. 

 
Figura 13 – Anúncio Levi’s 501 Jeans.14 

 

Outra marca conceituada que também utilizou a tatuagem como tema de suas 

campanhas foi a Chanel, que veiculou este anúncio (Figura 14) nas revistas Elle e 

Vogue. A tatuagem aqui apresenta um função diferente das vistas anteriormente, pois o 

                                                 
14 Idem. 
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desenho tatuado trata-se do símbolo que representa a  marca Chanel no corpo da 

modelo, destacando então a importancia da marca em si. 

 
Figura 14 – Anúncio Chanel.15 

 

A Converse optou por uma forma extrema de mostrar a tatuagem (Figura 15), 

com formas tribais cobrindo a cabeça e o rosto do modelo, que além das tatuagens 

incomuns, veste o tênis da Converse como se fosse uma camiseta.  

 

 
Figura 15 – Anúncio Converse.16 

                                                 
15 Disponível em http://inventorspot.com/articles/skin_tattoos_best_ads_7495. Acesso em 14 de maio de 
2010. 
16 Idem. 
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Como representante dos anúncios nacionais com tatuagem temos a campanha da 

Grendene, criada pela agência W/Brasil, que mostra a modelo Gisele Bündchen nua e 

completamente tatuada (Figuras 16 e 17). As peças divulgam o lançamento da coleção 

2006 da sandália Ipanema Gisele Bündchen, com o tema “Brasil à flor da pele”. As 

tatuagens foram feitas digitalmente com temas típicos brasileiros como pássaros e 

flores, a partir de uma tatuagem verdadeira de estrela que a modelo tem. 17  

 
Figura 16 – Anúncio Ipanema Gisele Bündchen 1.18     Figura 17 – Anúncio Ipanema Gisele  

                                                                                             Bündchen 2.19 

 

Este anúncio do achocolatado pronto para beber Rush (Figura 18) trás em seu 

texto a justificativa da tatuagem como algo um pouco atrevido, comparando com o 

“atrevimento” da composição de seu produto, com 99% livre de gordura e 30% menos 

açúcar, ao do ato de se tatuar. 

                                                 
17 Disponível em http://www.portaldapropaganda.com/vitrine/tvportal/2005/10/0003?data=2005/10. 
Acesso 12 de dezembro de 2010. 
18 Disponível em http://inventorspot.com/articles/skin_tattoos_best_ads_7495. Acesso em 14 de maio de 
2010. 
19 Idem. 
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Figura 18 – Anúncio Rush.20 

 

A campanha a seguir foi feita para a organização não-governamental WWF 

(Figura 19) e utiliza uma linguagem mais dramática com o auxilio da tatuagem 

representando animais feridos. A imagem dos animais na pele cria uma aproximação 

entre o público e a causa da organização, focada em um apelo emocional. 

 

  

Figura 19 – Campanha WWF.21 

                                                 
20 Ibidem. 
21 Disponível em http://www.designontherocks.xpg.com.br/page/2/?s=an%C3%BAncios. Acesso em 12 
de dezembro de 2010. 
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Por último, mas não menos importante, está a campanha criada para a marca 

Bepantol (Figura 20), que divulga em seus anúncios uma pomada cicatrizante que 

geralmente é recomendada para uso no período pós-tatuagem. O objetivo da marca foi 

mostrar o quão vívida ficará a tatuagem com a utilização do seu produto. 

 

 
Figura 20 – Campanha Bepantol.22 

 

2.3.3 Levi’s 

 

Em 1853 é inventada a primeira calça jeans que o mundo teve notícia: a Levi’s 

501. A empresa criada por Levi Strauss, na cidade de São Francisco nos Estados 

Unidos, confeccionou o jeans como conhecemos hoje, atravessando gerações e 

incentivando movimentos sociais e culturais. A marca é sinônimo de pioneirismo e 

inovação, ao mesmo tempo em que cultiva ícones, como o modelo 501, atende aos 

desejos do consumidor. Exemplos disso são a linha Imprint, que se molda ao corpo, e 

seus modelos de calça com compartimentos específicos para iPod. Foi uma das 

                                                 
22 Ibidem. 
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primeiras marcas do mundo a criar suas próprias lojas, e ao longo de sua história já 

vestiu nomes como Elvis Presley e uma geração inteira: os hippies. 23 

O maior bem da empresa são seus valores de autenticidade e pioneirismo, que 

guia seu trabalho mostrando aquilo em que ela acredita. A marca tenta estar sempre 

conectada com quem ela veste e antecipando o que o cliente deseja, pois acredita que a 

roupa é uma ferramenta que as pessoas usam para demonstrar sua personalidade.  

A Levi’s intencionou unir dois elementos simbólicos que ajudam a construir 

identidades em sua campanha: o jeans, conceituado pela marca e produto de consumo 

global, e a tatuagem, que traz a bagagem de todo uma evolução de significados 

históricos; um símbolo material representante da sociedade de consumo e outro cultural 

representante das sociedades tribais. Como nos traz Silva, “a mídia nos diz como 

devemos ocupar uma posição-de-sujeito particular” (2000, p.17), e Kellner 

complementa que “a moda oferece modelos e material para a construção de 

identidades.” (2001, p.336).  Isso quer dizer que a comunicação mercadológica nos 

oferece os elementos para construção das identidades e nos diz como aplicá-los. 

 

2.3.4 Campanha Need More Space? 

 

A Levi’s é uma empresa que pratica a inovação, tanto em relação aos seus 

produtos como em sua comunicação, mas sem perder o foco nas calças jeans. Na 

campanha Need More Space (Precisa de Mais Espaço?) não foi diferente, sendo 

utilizada uma linguagem formada essencialmente por fotografias, unindo a significação 

da tatuagem e do jeans.  

O serviço divulgado trata-se de gravações de desenhos artísticos feitos a laser 

no jeans, oferecidos para pessoas que se identifiquem e tenham tatuagens em seus 

corpos, mas que gostariam de expandir esta arte para suas calças. O conceito da 

campanha trabalha com a inovação da calça jeans enquanto uma extensão do corpo, de 

forma a expandir os desenhos que a pessoa já tenha na pele para a roupa, sendo assim a 

representação da tatuagem o principal argumento de venda do serviço. Esta foi a forma 

como a Levi’s encontrou de dizer que seus produtos e serviços são uma ferramenta de 

formação de identidade na vida dos seus consumidores, apresentando-os como jovens 

homens e mulheres tatuados.  

                                                 
23 Disponível em http://www.mundodomarketing.com.br/1,13260,o-segredo-do-sucesso-centenario-da-
levi-s.htm. Acesso em 26 de maio de 2010. 
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A campanha é composta por três anúncios: Man (Figura 21), Woman (Figura 

22) e Couple (Figura 23), apresentando estilos específicos de tatuagens em seus 

modelos e vestindo-os somente com o produto divulgado. Eles são os únicos elementos 

figurativos do anúncio, que ainda apresenta mais três frases: o título da campanha, Need 

More Space?, o nome do produto, Laser Art Levi’s e a assinatura da marca na parte 

inferior direita.  

 

 

Figura 21 - Man 24 

                                                 
24 Disponível em http://www.coloribus.com/focus/most_creative_ads_for_levis/197627/. Acesso em 4 de 
julho de 2010. 
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Figura 22 - Woman 25 

 

Figura 23 - Couple 26 

                                                 
25 Idem. 
26 Ibidem. 



                                                                                                                                          30                    
 

3 METODOLOGIA 

 

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, pois o objetivo foi verificar de 

que forma a tatuagem é utilizada como elemento imagético na publicidade, sendo 

que o foco esteve na análise subjetiva da campanha selecionada e não na 

quantificação de dados.  

 O método escolhido foi o estudo de caso que, de acordo com Duarte (2006), 

apresenta um levantamento detalhado e profundo do assunto indo muito além do foco 

tradicional e redutor de coleta de dados ou do trabalho de campo. Este “é o método que 

contribui para a compreensão dos fenômenos sociais complexos, sejam individuais, 

organizacionais, sociais ou políticos.” (ibid, p.234). Entendido como o estudo das 

peculiaridades e das diferenças, distinguindo ou aproximando o corpus dos demais 

fenômenos existentes, o estudo de caso é uma análise sobre um fenômeno específico, 

que neste caso são as peças da campanha Need More Space?, da marca de jeans Levi’s, 

que utiliza a imagem da tatuagem como elemento significativo de linguagem.  

Partindo deste método, a pesquisa foi realizada através de três técnicas: 

levantamento bibliográfico, documental e análise de conteúdo. O levantamento 

bibliográfico foi realizado através de obras referentes à identidade cultural, tatuagem, 

imagem e campanha publicitária. A análise documental teve como base pesquisas em 

revistas e sites que abordassem sobre a tatuagem e seus estilos, pois se trata de um 

assunto que recentemente está sendo documentado e ainda não são encontradas muitas 

publicações bibliográficas. Tanto o levantamento bibliográfico quanto o documental 

têm função de construir o embasamento teórico que deu sustento as análises e 

conclusões. 

O método de análise de conteúdo foi utilizada para compreender as mensagens 

visuais e significados que os anúncios trazem, pois, de acordo com Fonseca (2005), é o 

método que ocupa-se basicamente com as análises das mensagens, cumprindo requisitos 

de sistemacidade e confiabilidade. O autor ainda trás a divisão da análise de conteúdo 

em três etapas: 1) Pré-análise, que consiste no planejamento do trabalho e na 

sistematização das ideias; 2) Exploração do material, que é a análise propriamente dita 

envolvendo operações de codificação; e 3) Tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação: que se trata da interpretação dos resultados brutos para ser utilizados de 

forma válida. 

 



                                                                                                                                          31                    
 

 

Nesta pesquisa o objeto de análise é uma campanha publicitária composta 

por três peças: Man (Anexo 1), Woman (Anexo 2) e Couple (Anexo 3), nos quais, de 

acordo com Coutinho (2006, p.340), “a função da imagem se aproximaria da persuasão 

do receptor, utilizando como recursos emoções, símbolos, marcas culturais”, tornando 

assim o resultado de sua análise rico em descobertas e válido para os estudos culturais. 

Para o estudo das peças foram construídas sete categorias de análise da imagem, 

compondo um quadro de características referentes a cada peça da campanha (Apêndice 

A). As categorias criadas foram: sexo, faixa etária, características físicas do modelo, 

pose, partes tatuadas do corpo, partes tatuadas da calça e estilo de tatuagem.  

Na categoria sexo, distingue-se o modelo masculino do feminino; na 

categoria faixa etária, é identificada uma idade biológica média para os modelos de 

acordo com suas características físicas. Na categoria características físicas do modelo, é 

traçado um perfil de acordo com a aparência de seu corpo e traços estereotipados. Na 

categoria pose, foi analisada a disposição dos modelos na imagem e a posição corporal 

que eles apresentam.  No tópico de partes tatuadas do corpo, são identificados os locais 

da pele do modelo em que estão presentes desenhos tatuados. Na categoria partes 

tatuadas da calça, são identificados os locais da calça onde se apresentam desenhos de 

tatuagens. E por último, na classificação de estilo de tatuagem, são identificados através 

dos desenhos que cada conjunto apresenta (corpo mais calça) os estilos de tatuagem de 

cada peça. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Análise da peça Man 

 

O modelo apresentado é do sexo masculino (Figura 21) e aparenta estar em uma 

faixa etária entre 22 e 27 anos de idade. O rapaz tem cabelo raspado, corpo atlético e 

magro, com a barba levemente por fazer. Tem a pele clara e estatura mediana. Veste 

somente a calça jeans e está com os pés descalços. Ele está sentado no chão, 

centralizado na imagem, apoiando-se na mão e perna esquerda, tendo o braço direito 

suspenso sobre o joelho direito. Sua cabeça está voltada para baixo. O modelo apresenta 

todo o tórax, ombros, braços e antebraços tatuados, formando praticamente um desenho 

único. A calça detém desenhos extensos nas áreas das coxas e nas canelas, que são 

continuações dos desenhos do corpo.  

 

 

Figura 21 - Man 

 

Este anúncio traz tatuagens na linguagem Maori ou Polinésia, que se trata de 

desenhos geométricos gravados na cor preta por todo o corpo do indivíduo durante toda 

sua vida. Esta vertente da tatuagem tem origem na Nova Zelândia, Indonésia, Papua e 
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Nova Guiné. Seus motivos geralmente representam elementos da natureza, como a 

água, o fogo, o vento, a terra e os animais apresentando significado de homenagem e 

agradecimento.  

O único elemento imagético figurativo é o modelo: sentado com as pernas 

cruzadas, vestindo somente a calça jeans da Levi’s e coberto por tatuagens no estilo 

Maori que se estendem por sua roupa. A linguagem imagética apresentada no anúncio 

não é tão direta quanto a linguagem verbal, sendo que a imagem apresenta significados 

implícitos a serem decodificados.  

A pose do modelo faz menção a uma reverência tribal, como se ele representasse 

um guerreiro. Ele parece estar confiante e sua cabeça voltada para baixo conota 

introspecção e atemporalidade, sendo a identidade pessoal do modelo posta em segundo 

plano. A calça jeans é o objeto exclusivo, mas do modo como é apresentada transcende 

a utilidade básica da roupa, de somente proporcionar proteção ao corpo, pois passa a 

tornar-se uma extensão do próprio corpo e da pele, funcionando então como um 

símbolo representante da cultura que compõe a identidade e expressa a subjetividade. 

As características do modelo são ocidentalizadas, transmitindo esta posição de sujeito 

que é identificada através do formato de seu corpo, da sexualidade e de sua pose. 

As cores deste anúncio são de uma forma geral escuras, com o fundo 

apresentando um degradê do preto para o azul-marinho, que remete a cor do jeans, 

dando assim mais destaque para a pele clara e tatuada do modelo.   

  

 

Análise da peça Woman 

 

A modelo é feminina (Figura 22) e aparenta estar em uma faixa etária entre 23 

e 28 anos de idade. Trata-se de uma jovem mulher morena e de pele clara. Seus cabelos 

estão presos para cima da cabeça. Desconhece-se seu rosto, pois ela está de costas para 

a câmera. Novamente a única peça de roupa é a calça jeans, sendo que seus pés também 

estão descalços. 
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Figura 22 – Woman 

 

Ela está deitada de lado, apoiada em seu braço e perna direita de costas para a 

imagem. Sua perna esquerda está suavemente dobrada sustentando seu braço esquerdo. 

A modelo apresenta as costas, ombros, braços e antebraços cobertos de desenhos que 

aparentam formar um painel, uma única imagem composta de vários elementos. A calça 

tem a continuação do desenho das costas, estendendo-se por toda a parte de trás da 

perna esquerda. 

O estilo de tatuagem apresentado nesta peça é o Oriental, onde grandes 

desenhos cobrem partes inteiras do corpo formando painéis, geralmente nas costas e 

braços, reproduzidos com uma rica paleta de cores. Inicialmente seus motivos eram de 

protesto político das classes inferiores do Japão feudal, mas expandiram-se também 

para motivos religiosos e com sentido de proteção espiritual. Os desenhos mais 

encontrados são dragões, tigres, guerreiros (Suikoden), gueixas, carpas, fênix, pavões e 

serpentes, além de flores como sakuras (flor de cerejeira), peônias e lótus. Também são 

encontradas representações dos elementos naturais água, fogo, ar e terra que dão 

contexto às ilustrações. 

Neste anúncio foi observada uma mudança na pose da modelo. Ela continua a 

ser o único elemento figurativo e central do anúncio, e a calça jeans também continua a 
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ser o único objeto mostrado. A diferença está em como a identidade pessoal da modelo 

é ocultada, pois ela está de costas para a câmera e não somente com o rosto para baixo 

como na peça anterior, o que denota mais enfoque na formação da identidade pelos 

desenhos tatuados do que pela própria face.  

O estilo Oriental de tatuagem é representado nesta peça através do pavão, que 

cobre praticamente todas as costas da modelo, como um painel multicolorido, e se 

estende pela perna da calça. A imagem se completa com flores que cobrem os ombros e 

braços parcialmente. O cabelo além de estar preso para mostra a tatuagem remete uma 

forma oriental de arrumar os cabelos, além de serem lisos como os cabelos das gueixas, 

completando a representação do estilo.  

As cores do fundo deste anúncio também se detêm no degradê do preto para o 

azul-marinho, que causam destaque na pele da modelo e nas cores dos desenhos nela 

tatuados. 

 

Análise da peça Couple  

 

Os modelos desta peça são masculino e feminino (Figura 23) e aparentam estar 

em uma faixa etária entre 25 e 30 anos de idade. Parecem pessoas comuns de pele clara 

e corpos delgados. O homem tem o cabelo raspado e a barba levemente por fazer. A 

mulher tem o cabelo loiro, com corte reto e liso, repartido ao meio e sem franja, no 

comprimento do ombro. Ambos estão trajando somente a calça jeans coberta de 

desenhos estendidos de suas peles, tendo assim os pés e o torso desnudos. 

O casal está sentado no chão, na parte central da imagem sendo que o homem 

está com seu braço direito apoiado no chão e com as pernas sobrepostas e voltadas para 

o lado direito da imagem; a mulher está um pouco atrás dele com suas pernas também 

sobrepostas e voltadas para a esquerda, com seus braços envolvendo suavemente o 

ombro esquerdo, o peito e o braço direito do companheiro.  Ambos estão com os olhos 

fechados e com as cabeças voltadas para baixo. 

O homem apresenta tatuagens na parte interna e externa do antebraço direito, do 

braço direito, nos ombros, peito, pescoço, costelas e barriga. A mulher apresenta 

tatuagens na parte interna e externa do braço direito e no antebraço direito. A calça do 

homem apresenta desenhos do lado direito do quadril, nas coxas, na parte interna da 

coxa esquerda e nas canelas. A calça da mulher apresenta desenhos nas coxas, e na 

panturrilha e canela direita. 
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Figura 23 - Couple 

 

Este anúncio traz nos modelos tatuagens na linguagem Old School de desenho, 

ou Velha Escola, chamados também de desenhos tradicionais ou linha clássica da 

tatuagem. Este estilo surgiu juntamente com a máquina elétrica de tatuar em 1891 e que 

popularizou a atividade no ocidente por volta de 1920. No contexto da Revolução 

Industrial, os personagens que difundem a tatuagem são marinheiros, estivadores, 

soldados, trabalhadores braçais e prostitutas. Os marinheiros trazem nos braços os 

símbolos do mar: sereias, peixes, âncoras, estrelas e caravelas. No coração, o nome do 

cais, da mulher amada, e uma frase para protegê-los da morte e dos castigos corporais 

que sofriam nos navios. No caso dos soldados tatuavam as próprias iniciais, as suas 

mulheres, o símbolo do regimento e até mesmo o emblema de sua pátria para serem 

reconhecidos em qualquer parte do mundo. Neste estilo os desenhos encontran-se 

espalhados pelo corpo, feitos com traços grossos e formas simples. A paleta de cores é 

limitada aos tons neutros: preto, vermelho, azul, marrom e amarelo, sem muitos efeitos 

de profundidade ou de volume. 

Os olhos fechados e as cabeças voltadas para baixo dos modelos indicam sua 

impessoalidade e introspecção. A expressão é atemporal e serena, demonstrando uma 

tranqüilidade romântica, como se fossem cúmplices dos mesmos sentimentos e desejos. 
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A mulher demonstra pelo abraço que o casal tem certo grau de intimidade, podendo 

representar namorados ou amantes, denotando um desejo de proteção. Suas tatuagens na 

linguagem Old School completam o quadro da campanha, que detém as três vertentes 

mais significantes de estilos de desenhos: Tribal, Oriental e Clássico. Os desenhos 

espaçados de seus corpos se estendem na mesma linguagem para suas calças, com 

motivos dos navegantes exploradores dos mares, como âncoras, caravelas, estrelas, 

mulheres, adagas, entre outros elementos que simbolizavam este etilo de vida e época 

da história. 

A posição de sujeito representada pelos modelos neste anúncio é a mais 

ocidentalizada das três peças, pois além dos modelos apresentarem características 

físicas que os identificam desta forma, a linguagem dos desenhos tatuados em suas 

peles remete a um período histórico vivido por personagens principalmente nas 

Américas e na Europa, sendo dos três estilos o mais próximo à nossa cultura atual.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A publicidade se utiliza dos sistemas simbólicos de acordo com a cultura em que 

está inserida para criar linguagem que estabeleçam vínculos com seus públicos. A partir 

disso, são lançadas no mercado campanhas com argumentos de vendas que expõem 

implicitamente estas linguagens, transmitindo uma associação entre os produtos e 

serviços oferecidos e características de comportamento, a fim de produzir a impressão 

de que é possível vir a se tornar certo tipo de pessoa aderindo àquela marca, produto ou 

serviço. 

A campanha analisada uniu características de divulgação de marca, com a Levi’s 

que é uma marca de importância no mercado mundial e de produto, pois encontra-se a 

calça jeans como objeto único nos anúncios, mas seu foco está no serviço, que são os 

desenhos gravados a laser no jeans. Estes três elementos somados ao argumento visual 

simbólico da tatuagem criaram as identidades dos anúncios. Estes foram realizados por 

uma agência no Japão, fato que ajuda a sustentar a idéia da reestruturação da imagem da 

prática cultural da tatuagem perante a sociedade, pois este era um país que há pouco 

tempo apresentava muitas restrições e preconceitos com esta forma de linguagem. 

Percebe-se então que a tatuagem, neste caso, é o argumento sociocultural que 

conecta a marca ao seu público, oferecendo mais do que um molde pronto de identidade 

para quem aderir aos bens de consumo divulgados, pois busca nas raízes da prática 

cultural da tatuagem os significados que apresenta na campanha. A chamada da 

campanha Need More Space? (Precisa de Mais Espaço?) revela um pressuposto de que 

o público já possui traços de identidade formada, pois só vai “precisar de mais espaço” 

aquele que já ocupou o espaço que tinha, ou seja, aquele que já cobriu toda sua pele 

com desenhos tatuados e gostaria de tê-los mais. As posições de sujeito apresentadas 

consistem na auto-afirmação para pessoas que já são tatuadas, e não na conversão 

daqueles que não tem tatuagens a fazê-las. 

A publicidade e a tatuagem se unem para atingir um segmento de público que 

deseja ser único como indivíduo humano e coletivo como indivíduo social. A linguagem 

utilizada nos anúncios cria laços com o público tatuado, com aqueles que aderem as 

formas primitivas de identificação e estão em busca da integração nas tribos urbanas.  

Como forma de expressar o subjetivo que diariamente é submetido a uma 

cultura de consumo que cultua a transitoriedade e a descartabilidade, muitos jovens 

utilizam-se da tatuagem para exprimir um desejo inconsciente de sair do anonimato, de 
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permanência e até de imortalidade. São vários os motivos que levam as pessoas a se 

identificarem com a prática da tatuagem e a comunicação mercadológica ainda conta 

com muitos caminhos de significados a serem descobertos e utilizados, pois este estudo 

é somente a porta de entrada para a relação complexa que pode ser observada entre o 

público e suas formas de linguagem e expressões culturais. 
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APÊNDICE A 
 

Tabela de análise das peças 
 
Sexo   

Faixa Etária  

Características 
físicas do modelo 

 

Pose  

Partes tatuadas 
do corpo 

 

Partes tatuadas da 
calça 

 

Estilo de 
tatuagem 

 

 



                                                                                                                                          44                    
 

ANEXO 1  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 


