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INTRODUÇÃO

Se, num passado não muito distante a
tatuagem era encontrada em grupos sociais
muito específicos, hoje em dia é possível
encontrar pessoas tatuadas de todas as
camadas sociais e de diversas faixas etárias.
Quais estilos de tatuagem são os mais
atrativos para pessoas tatuadas e não
tatuadas?
É
possível
estabelecer
proximidade entre estilos de tatuagem com
os quais as pessoas mais se identificam?
Estas são as perguntas que nortearam essa
pesquisa de campo cujo referencial teórico
baseou-se no design emocional.

OBJETIVOS

O objetivo desta pesquisa é analisar a
proximidade entre estilos de tatuagens
definidos e apresentados aos participantes,
observando a constância com que se
aproximam as preferências pelas imagens
representativas dos estilos.

MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa básica, de natureza mista,
exploratória quanto aos objetivos, subjetiva
quanto aos dados primários coletados em
campo. Dela participaram 30 indivíduos , com
idade média de 28 anos (DP = 9,15; de 18 a
53 anos), os quais foram divididos em 3
categorias,
utilizando
do
fator
de
“experiência” com a prática da tatuagem:
SEM TATUAGEM: 10 pessoas; DE 1 A 3
TATUAGENS: 10 pessoas; e MAIS DE 3
TATUAGENS: 10 pessoas. Definiram-se 14
estilos de tatuagem, sendo a determinação
dos estilos difícil devido à complexidade e
riqueza presente no trabalho das ilustrações
que permitem contrabalancear valores e que
em uma única imagem pode-se conectar
variadas formas de acabamentos. Aplicou-se
um protocolo (formulário) de identificação,
um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido, propiciando que o participante
(individualmente) classificasse de forma
gradual sua identificação e gosto com os
estilos propostos, seguindo de responder um
Protocolo de diferencial Semântico sobre o
estilo de maior identificação.
Foram apresentados 14 estilos de
tatuagem, apenas para fator didático, sem
definição absoluta, aos quais os participantes
puderam organizar linearmente de acordo
com o grau de identificação ou atratividade
(CAMPOS, 2014). Por fim, os dados foram
tabulados,
verificando-se
tendências
referentes à proximidade e semelhanças
entre os estilos e gostos frequentes do
público de participantes.

RESULTADOS E DISCUÇÃO
Figura 1 – Revela a proximidade de estilos
apontados pelos participantes da pesquisa.
Fonte: Elaborado pelos autores
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Figura 2 – Gráfico de como
observavam o desenho do estilo
de maior identificação
Fonte: Elaborado pelos autores

CONCLUSÕES

Inicialmente o projeto se
propunha investigar os elementos
estéticos e simbólicos que
determinam os estilos escolhidos
por um grupo de usuários de
tatuagem no estado de São Paulo.
Entretanto, um dos aspectos
descobertos neste estudo apontou
proximidades de caráter formal
entre os estilos escolhidos, como
os classificados na tabela 2:
linear/plano; opaco/transparente;
geométrico/orgânico. Os aspectos
simbólicos
são ainda mais
subjetivos e difíceis de precisar.
Seja para os tatuados quanto para
os não-tatuados, observa-se um
elemento relacionado então a
proximidades mais de caráter
visual e estético no sentido de
agradável ao olhar. O corpo vira,
então, um suporte para uma composição com imagens diversas tatuadas, apontando a uma elaboração
fluída de um projeto corporal, ao qual o usuário quem utiliza de suas bases de informações para usufruir
da complexidade e riqueza que a concepção artística imagética permite para compor. Observa-se que
há uma sinergia entre as formas de trabalhar as ilustração nas áreas do corpo , visto como estrutura para
um design visual, certamente reunidas por elementos ligados à atratividade visual e, eventualmente por
cargas afetivas e simbólicas. A pesquisa aponta muitas possibilidades de investigação.
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