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social, sendo tambem a

Corpo, Trabalho e Estilo de Vida: A Concretiza~ao de

dos signos que

mundo social se apropria e categoria 0

urn Projecto Identitario entre os Profissionais da

0

corpo emite que

0

s~jeito.

Deste modo, sob formas expressivas de natureza mais

Tatuagem e Bodypiercing

imagetica ou cinetica,
Vitor Sergio Ferreira·

0

corpo passa a ser investido de urn valor

de troca simb6lica sem par no

na estrutura<;ao da

identidade social e pessoal dos jovens, dele se servindo, cada vez
A adolescencia, esse tempo recentemente inventado e cada
vez mais dilatado nas sociedades ocidentais contemporaneas, e
urn momenta de reconstrur;:ao identitaria por excelencia. Apesar
da identidadc, hoje em dia, ja nao ser teoricamente tomada como
algo definitivo c cristalizado, mas em con stante recstrutura<;ao ao
longo do cielo de vida,

0

facto

e que a adolescencia marca uma

o jovem ganha (ou, senao, tenta

condir;:ao de transir;:ao

conquistar) alguma autonomia na escolha das suas pr6prias
escolhas referenciais.
Nesse processo de «procura de si», para fazer alusao
tcmatica desta mesa,

0

corpo,

0

que com elc se faz e

0

a

que dele

actual mente se pode fazer, toma urn lugar cada vez mais central,
investido de urn valor de expressao e experimentar;:ao individual
dificil de ser alcan<;ado por qualquer outro refcrente identitario.
Propriedade de primeira ordem do jovem, que muitas vezes se
encontra despossuido de outros potenciais recursos simb6licos, e
atraves do corpo que ele experiencia e se apresenta ao
• Investigador Assoeiado Junior do Instituto de CiCnei.s Sociais ill Universidade de Lisboa
Doutorando no Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da EmpTesa (ISCTE);
Doutoramento da Funda~iio de Cioneia e Tecnologia (FCT).

mais

visivelmente,

como

instrumento

simb6lico

de

individualiza<;ao, de experimenta<;ao, de seduyao, de emancipayao
ou ate de contesta<;ao social.
No trabalho a executar sobre 0 corpo, os individuos tern hoje
disponivel uma pleiade cada vez mais diversificada de escolhas e
opr;:oes em temws de regimes corporais a seguir. De facto, os
anos 90 em Portugal viram expandir e diversificar largamente a
industria de produ<;ao e comercializar;:ao de design corporal e da
I

imagem. Entre as suas multiplas actividades - que vao, entre
muitas outras,

cabeleireiros aos ginasios cada vez malS

sofisticados, da produyao e comercializayao de

produtos

dieteticos ate aos anabolizantes - a pratica mais ou menos
extensiva de tatuagem e/ou de bodypiercing difundiu-se e
adquiriu uma importante visibilidade social, nao s6 com
alargamento

dos

seus

consumidores,

como

0

tambem,

simultaneamente, com a proliferayao de estudios onde essas
mesmas intervenyoes corporais sao praticadas, que passaram a
pontuar a paisagcm urbana .
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Quem esteve na genese deste movimento em Portugal? Que

adaptayao as tradicionais estruturas sociais onde dominam 16gicas

condiyoes favoreceram a OpyaO destes jovens pela actividade que

prescritivas, rigidas, uniformes, rotineiras e coercivas. Em

hoje em dia desempenham profissionalmente? 0 que significa

alternativa a estas, preferem integrar as estruturas performativas

trabalho para esses jovens?

que emergem das elou nas ilhas de dissidencia que pontuam os
UUUUHUlUll

1. Comeyando por responder

a primeira

questao, quem

juvenis, no quadro de agrupamentos sociais que se

pretendem nas "margens" e ,,.,It,,...... .,t;

a urn sistema social que

esteve na genese deste movimento em Portugal foram justamente

contestam e ao qual se opoem de formas mais passivas ou activas.

que, na epoca, comeyaram por expcrimentar neles pr6prios

As ditas ilhas de dissidencia que habitam correspondem a

algumas versoes mais exacerbadas de corporeidade, fora das

novas formas de filiayao social, habitualmente designadas de

e

"subculturas", "contra-culturas" ou, mais recentemente, "tribos",

disciplinam socialmentc os corpos. Sao jovens cuja adolescencia

"ondas" ou "cenas" juvenis. Estes cemirios correspondem a

e scntida como urn ponto de viragem biografico, ou seja, urn

estruturas socialmente mais flexiveis, voluntaristas, opcionais e

momento marcado por acontecimentos que os levam a tomar uma

conviviais, baseadas em Jayos sociais mais afectivos e emocionais

direcyao distinta daquela que estava seguindo. Esse periodo e por

que vinculativos.

tradicionais convenyoes fisicas e simb6licas que

eles percepcionado como urn tempo dc ruptura existencial, na

Por outro l'ado, sao estruturas que disponibilizam, sob

medida em que se sente que se e outro -- ou que se pretende ser

modalidades bastante diversificadas, ehisticas e pi<isticas, estilos

outro -- diferente de si no passado, e diferente dos outros restantes

de vida escapatorios UU que fogem, ou tentam fugir, aos modelos

e urn

periodo narrado como urn

prescritivos e estandardizados da dita "cultura dominante" ou da

tempo de ruptura vivencial, na medida em que se passa a estar

pr6pria cultura de origem dos jovens em causa. Sao espayOS em

com novos outros, tambcm eles percepcionados como diferentes.

que a ctica do desvio e a norma, onde os seus protagonistas

no prcsente; simultaneamente,

Sao, portanto, jovens que, a dada altura da sua adoleseencia,

encontram disponibilidade a inovayao c margem de

para

encetam urn processo de construyao de uma subjectividade auto

a experimentayao. Sao espayos de dcriva, sem grandes principios

proclamada como "diferentc" e que, em decorrencia, comeyam a

de navegayao, que glorificam a liberdade, a extravagancia, tudo

sentir dificuldades de enquadramento nos marcos societais

I1It Urn estilo de vida pode definir-se como urn conjunto de pnitic.s .traves das quais os individuos se
eSfOTyam por estllizar a sua vida, isto e, fazel1do corresponder diferentes dominios da sua vida
(.limenta,ao, vestuirio, habital'ao, etc.) com modelo, que nao emanam necess.riamente da cultur.

simbolicamente representativos do norn1ativo, dificuldades de

0
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que possa cnocar a moral burguesa mais tradicional, assegurando

diferenya individual e, simultaneamente, suporte plastico de

a possibilidade de romper com
normativo,

0

0

normal,

0

banal,

0

saturado,

°

convencional, de se ser original e criativo.

contestas;ao social.
Assim acontece com os perfumdores de corpos objecto do

As cellas juvellis transportam assim os seus protagonistas

nosso estudo. Sao jovens que, naqueles contextos, comes;aram por

para urn espas;o conectado com uma logica de autellticidade,

o corpo como instrumento de rebeldia, de desafio, de

permitindo-Ihes perseguir

que entendem ser a individualidade

violencia simb6lica perante as nomlatividades que (pre)tendem

onde se

estandardizar a imagem social do juvenil e as instituis;oes que

descobrem como protagonistas da sua propria trajectoria, na

(pre )tendem prescrever normativamente as suas trajectorias de

medida em que lhes concede a oportunidade de (re)inventar a sua

vida, como a familia, a escola,

propria identidade pessoal e social. Nestes cenarios os jovens

exemplo. Como uma tela, a sua epiderme vai sendo colonizada de

sentem que exercitam urn poder sobre si proprios, que tomam 0

objectos e de tintas, dotada de uma densidade simbolica para

0

do seu "eu", projectando-o num universo

1>lllllJVII'-'V

destino nas suas proprias maos, vontade nascida de uma

0

estado au a religiao, por

habitual suoerficialidade nomlativa da came,

0

que concede

deliberas;ao so possivel devido ao desprendimento de amarras que

aos seus portadores uma visibilidade social marcada pc1a

tais

originabdade e a diferens;a.

contextos

socials

propiciam.

num

dado

campo

de

1

oportunidades, reivindicas;oes e de utopias.

A sua pretensao em viver 'na margem' incorpora-se

As designadas "tribos", "cenas" ou "ondas juvenis" tomam

literal mente, com recurso a objectos e a tecnicas seculares de

se, portanto, estruturas grupais sedutoras, espas;os experienciais

marcas;ao corporal, como a tatuagem e 0 bodypiercing.

de autonomia pessoaJ cujas possibilidades tentam constantemente

leitura social esta desde hci 101llW tempo associada a tra«os

ser ampliadas em imprevisiveis rotas de aventura. Nessas

de 'marginalidade', 'agrcssividade' e 'mutilas;ao'.

comunidades emergem os valores

mals

Apesar de bastante mais difundidas actualmente, sao inscris;oes

muitas vezes expressivamente manifestos em versoes mats

corporais que continuam a ser socialmente percepcionadas como

exacerbadas da imagem e de corporeidade. Pelo que

excessivas, transgressoras do espa90 de limites e possibilidades

0

corpo de

muitos destes jovens passa a ser criativamente investido,

legitimas de utilizas;ao decorativa do corpo,

adquirindo 0 estatuto de eixo estruturante da construs;ao da

quando os objectos e tintas comes;am a colonizar largas extensoes
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Assim sendo, a incorporayao desses recursos continua a ser
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reflexivamente organizado e integrado num determinado est110 de

largamente entendida como urn gesto de ruptura nao so em

vida. Tal acontece quando comeyam a

relayao a uma corporeidade convencional, mas a uma sociedade

"vfcio", estando constantemente a fommlar pIanos futuros de

prescritiva, normativa e disciplinadora. Apesar de corresponder a

perfurayoes e desenhos no corpo, mantendo a regularidade da sua

formas de mobilizayao corporal que, na sua intenyao manifesta,

concretizayao. A este

poderao nao ser informadas por qualquer especie de consciencia

corporais come9a entao verdadeiramente a constituir uma

politica (para si), sao investimentos que acabam por conter

estrategia de distin9ao e realiza9aO pessoal, onde

uma ideologia radicalmente lihertaria e emancipatoria,
indiciadora de uma atitude politica (em si) que pressupoe

em "gosto" e em

a utilizayao extensiva de marc as

0

espa90 lisa do

corpo assume uma dimensao autoral.
Quer isto dizer que

0

projecto corporal, quando

e encarado

mudanya social e cultural, mas induzida de forma atomizada,

como tal, surge frequentemente associ ado a urn projecto

pessoalizada na intimidade individual ou grupal. E por que?

identitario de construyao e apresentayao do eu, urn projecto

Porque ao tentarem superar as convenyoes simb6licas que

reflexivo de individualiza9ao social que toma

disciplinam os corpos, estes jovens acabam por foryar a abertura

territ6rio existencial privilegiado para a constru9ao de uma

do espayO dos possiveis corporais a novas praticas ludicas e

identidade pessoal distintiva. Embora individualmente vivenciado

hedonistas, fazendo emergir novos modelos de corporeidade

com propositos singularizadores por parte do individuo que

atravessados por uma ideia desnatumlizada do corpo, ja nao

agencia,

como realidade pre-definida e fixa, intocavel e sagrada, ou destino

frequentemente associado a uma politica de vida ancorada em

biologico geneticamente hcrdado, mas como materialidade sujeita

determinadas visoes pessimistas do mundo e da sociedade

a actos de vontade,

grupalmente partilhadas.

realizando

0

intencional5, voluntarios,

planeados,

corpo como uma entidade volatil, compos ita,

inacabada, como uma ohm aberta.
Com efeito, se a marca inaugural destes jovens, tenha eia

0

corpo como

I

Dai

0

projecto corporal e social mente contextualizado e

0

0

entrevistados

facto de os nossos tatuadores e bodypiercers
terem

em

comum,

numa

fase

inicial

da

adolescencia, a proximidade geogrMica, social ou emocional

side tatuagem ou piercing, comeyou por ser encarada como uma

relativamente

experiencia, urn desafio ou uma estrategia de emancipayao,

conotados com "vidas altemativas", que passam a ser seus

rapidamente eles passaram da experiencia ao projecto corporal

espayos privilegiados de vivencia e referencia. Sao grupos onde

a

determinados

grupos

sociais

vulgarmente
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se estruturam os seus quadros de interac,(ao nucleares e onde se

percepcionadas como socialmente arriscadas, nomeadamente na

modelam as suas perspectivas e atitudes perante a vida,

area das artes visuais, que podem ir ate

funcionando, simultaneamente, como grupo de acolhimento ou

superiores e pintura ou cursos medios de fotografia, valencias que

aceitayao para quem, noutros contextos, nao tem facilidade de

tendem a ser mais encontradas entre os tatuadores.

a frequencia de

curs os

Em contextos de vida precarios, instaveis, arriseados e

integrayao.

flexfveis, estes jovens encontraram no corpo um espayo de
2. Sao estes, para responder a segunda questao fonnulada ha

permanencia, um topos de realizayao pessoal e de expressao

pouco (que condiyoes favoreceram a opyao destes profissionais

utopica dotado de um valor referencial sem par na actual

pela actividade dcsempenhada hoje em diat os contextos

sociedade

particulares de vida que acabaram por condicionar as suas

multiplicam nos seus corpos asseguram, entao, uma relativa

cstrategias de inseryao profissional, induzindo atitudes especfficas

consistencia

perante 0 trabalho.

perfurayoes corporais sao rituais que, no contexto das sociedades

ocidental.

e

As

marcas

durabilidade

que

extensivamente

identitaria.

Desta

forma,

se

as

Sao jovens que, desde a sua adolescencia, seguiram rotas de

contemporaneas ocidentais, ja nao demarcam propriamente

ruptura, de desvios multiplos, itinenlrios que nao sao encarados

"estatutos de passagem", como outrora, noutras civilizayoes, mas

como os caminhos "mais apropriados". Tais itinenirios abrangem

que se constituem em marcas de pennanencia, fonnas metaiorieas

tres tipos basicos de trajectorias de vida: uma que decorre do

de tomar para si proprio as amarras da construyao do seu proprio

abandono precoce do espayo prescritivo da escola depois de uma

destino. Ao dominar

trajectoria educativa relativamente mal sucedida, muitas vezes

vida.

0

corpo, sentcm que dominam a sua propria

aproximando-se tangencialmente ou ate mesmo mergulhando na

Assim sendo, a passagem destes jovens pelas ditas "tribos

delinquencia; um outro tipo de trajectoria que implica um saltitar

juvenis" acaba por nao ser tao fugaz, esporadica ou fortuita

constante entre varios cursos ou empregos, sempre sentidos como

quanto se poderia preyer, enquanto fase de "descarrilamento"

pouco estimulantes ou ate contraditorios relativamente ao projecto

juvenil que acaba, mais tarde ou mais cedo, por voltar a entrar nos

identitario do individuo, procurando assim uma OpyaO que

eixos.

satisfaya os seus anseios de realizayao expressiva; ou ainda a

nao apenas atraves da memoria social que

OpyaO por trajectorias de fonnayao artistica, habitualmente

E um tempo que tende a ter uma relativa perdurabilidade
0

corpo e as marcas

infligidas constantemente recorda e para onde remete

0
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individuo, mas tambem atraves do encontro com a possibilidade
de urn meio de vida, uma actividade profissional que propicia a
concretiza<;ao de urn determinado estilo de vida que se pretende
'dissidente',

"altemativo"

ou

"marginal",

atraves

do

seu

exacerbados, como urn obstaculo
projecto identitario.

realiza<;ao plena do seu

zona social onde entram em jogo

constrangimentos normativos dos visuais que levam a que
individuo nem sempre pareya
do dever-parecer.

prolongamento na esfera da produyao.

E uma

a

E,

0

0

que e, por imperativos da ordem

portanto, urn espa<;o que impele

a

Com efeito, nao raras vezes as pniticas implicadas nesses

reflexividade sobre os principios da realidade (0 que posso fazer),

projectos corporais mais "radicais" tomam ou anseiam tomar a

do dever (0 que devo fazer) e do querer (0 que quero fazer),

forma de pnitica profissional, em grande parte decorrente da
abertura e alargamento de determinados segmentos de mercado

a

dando

nossos varios entrevistados, apenas uma bodypiercer encarava a
sua actividade como um "biscate", ou seja, urn ponto de passagem
para "desenrrascar"

0

companheiro -- que havia ficado sem

bodypiercer no seu estudio -- e para se "desenrrascar" a ela
propria, que via nessa actividade uma forma de arranjar dinheiro
enquanto nao acabava do seu cursu de design e iniciava
trajecto profissional nessa area,

0

0

seu

seu verdadeiro sonho laboral.

a

interessantes

fenomenos

de

desdobramento

identitario no desempenho individual de papeis sociais.
Oai a dimensao profissional ser uma das dimensoes da vida

produyao e difusao da 'inovayao' e do 'altemativo' como forma de
estrategia empresarial com os jovens como publico-alvo. Entre os

azo

quotidiana onde a gestao da visibilidade social das mare as
corporais por parte dos seus praticantes e mais notoria. Ou seja,
on de

0

acto de exibiyao ou ostenta<;ao das marcas a outrem e

bastante ponderado pe\os jovens que as detem, por antecipa<;ao de
potenciais san<;5es decorrentes da leitura simbolica que tais
mare as poderao ter em detemlinados contextos ou situayoes
sociais. Oe facto, e sobretudo no confronto com

0

mercado de

trabalho que se assiste por parte dos nossos protagonistas a uma
mais profunda gestao social do projecto (com a dissimula<;ao das

3. Estamos, agora, em condiyocs de responder
pergunta inicialmente formulada:

0

a terceira

que significa trabalho para

estes jovens que fazem da perfurayao corporal, na sua versao de
tatuagem ou de bodypiercer,

o

0

seu meio de vida?

mercado de trabalho e habitualmente percepcionado pelos

jovens quc assumem projectos corporais de contornos mais

marcas), ou ate a alguma ou total reconversao do visual. Este,
recorrentemente, passa a ser assumido apenas na esfera convivial
e do lazer. Oaf a valorizayao por parte destes jovens de
actividades profissionais onde as marcas poderao ser nao apenas
assumidas, como ate apreciadas, entre as quais as actividades

66

relacionadas com

0

campo da musica, por exemplo, ou da propria

produyao corporal.

67

possibilitanto-lhes a assunyao de uma identidade estavel e
duravel, sem ter que sair de si durante uma fase da vida ou uma

Nesta perspectiva, a possibilidade de perfurar corpos, na sua

parte do dia, qual despojo de urn "eu oprimido".

E, portanto, uma

versao de tatuador ou de bodypiercer, nao e apenas a

escolha que tern por motivayao primeira assegurar uma margem

concretizayao de urn projecto profissional, na medida em que

de autonomia pessoal e de liberdade existeneial, que eonfira

E uma

espayo de manobra ao desenvolvimento da sua identidade pessoal

possibilidade laboral que nao se revela pre-determinada no

e do projecto corporal que a espelha. Isto para alem de ser

horizonte convencional de expectativas dcstes jovens, mas que, a

tambem um trabalho valorizado pela margem de independencia,

dada altura, se lhes abre como possibilidade de meio de vida.

criatividade,

justamente nao se sonhou ser bodypiercer ou tatuador.

Mais do que urn sonho estritamente profissional, fazer das
marcas corporais

0

seu metier, acaba por ser uma oportunidade

originalidade,

experimentayao,

ludicidade,

comunicayao, satisfayao pessoaJ e bem-estar material que
proporciona.

estrategica para a realizayao plena de urn dado projecto

Se, num primeiro momenta das traj ect6rias de vida destes

corpo detem uma importante centralidade

j ovens , podeni haver alguma dessocializayao relativamente ao

enquanto recurso expressivo de uma determinada politica de vida,

mundo do trabalho, orientada por um forte etica convivialista e

pautada pela liberdade, tolerancia, autonomia, autenticidade e

hedonista quc os' leva a diferir a inseryao profissional e a

singularidade pessoal. Acaba por servir os prop6sitos de

prolongar

realizayao de uma subjeetividade que se conhece e se quer ver

momento desenvolve-se urn modelo de busca autonoma de

plenamente reconhecida como diferente, singular e autentica,

insen;;ao profissional, onde se descobrem vocac;oes e eapitais

atraves da demarcayao do "banal" e do "estereotipos" do que e

sociais e culturais acumulados em socializayoes de rua e

identitario, onde

0

0

visual comum, e que, por isso mesmo, habitualmente ve na
dimensao profissional urn entrave

a

das coayoes sociais que normalmente confinam
de

uma

As portas de um mercado de trabalho saturado, lotado,
creem que, ao opiar por este rumo de vida, perdem-se os demais,

E urn meio de vida que permite aos seus protagonistas fugir
exercicio

mais possivel a sua condiyao juvenil, num segundo

socialmente mais marginais.

sua plena assunyao e

reconhecimento social.

0

actividade

pro fissional

0

espayO de
tradicional,

sem grande possibilidade de reversibilidade na trajectoria. 0 que,

a

partida, poderia ser visto pelos proprios como um facto

limitativo, acaba por ser por eles extremamente valorizado, na
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medida em que percepcionam as convencionais estruturas do
mercado de trabalho como espartilhos quanto

a sua forma de ser,

de estar, de se apresentar e de viver. Dai ser uma etapa em que
muitas das tatuagens e outras marc as
os

comeyam a

corporais potencialmente disfaryaveis com

0

uso de indumentaria.
A estilizayao de que

0

corpo se reveste acaba por inundar a

vida do seu protagonista. Projecto corporal, projecto de vida e
projecto profissional fundem-se assim numa unidade individual
de sentido subjectivo, como se tudo

0

que

0

jovem viveu no

passado fac;:a scntido no presente e se projeete no futuro.

