


Dói. como todo mundo sabe 
ou suspeita. Pais, cônjuges e, 
principalmente, tias sofrem 
de rejeição terminal a elas. A 

marca é para sempre — só sai a po-
der de laser, que dói mais ainda, e dei-
xa sempre um resquício. Apesar dos 
argumentos contrários, as tatuagens 
invadem corpos e às vezes viram um 
hábito quase obsessivo. "As idéias 
vão se amontoando na minha cabeça. 
A próxima será uma caveira mexica-
na". diz a roqueira Pitty. 32 anos, que 
entrou para a tribo dos peles-pintadas 
aos 15, quando mandou desenhar rosas 
acima do tornozelo, e não parou mais. 
"Fui trabalhar como recepcionista em 
um estúdio de tatuagem. Cada vez que 
ouvia o barulhinho da máquina, me 
dava vontade de fazer outra", lembra a 
cantora, que já perdeu a conta dos seus 
adornos definitivos. Usada no passado 
para marcar escravos e criminosos, a 
tatuagem começou a ser assumida em 
estratos marginais da sociedade como 
fator de orgulho dos excluídos. Em al-
gum momento do século XX ela saiu 
dos braços de marujos inebriados para 
os bíceps de roqueiros calibrados, daí 
para as pernas de surfistas movidos a 
orégano e. de repente, apareceu sob a 
forma de estrelinhas no pulso de meni-
nas chamadas pelo diminutivo de Pa-
tricia. "As tatuagens eram uma marca 
de comportamento rebelde, mas. à me-
dida que as pessoas foram adquirindo 
maior liberdade de expressão, acom-
panharam o percurso da moda", diz 
o antropólogo carioca Carlos Alberto 
Messeder. 

O Sindicato das Empresas de Tatua-
gem e Body Piercing do Brasil, conhe-
cido, sem ironias, pela sigla Setap-BR. 
registra desde 2007 aumento de 20% ao 
ano no número de tatuagens feitas por 
seus laboriosos integrantes. "Tem gen-
te que na primeira vez quer fazer vá-
rias. ou deixa as próximas agendadas. 
Já recebi cliente que não linha nenhu-
ma e queria de cara 'fechar' uma parte 
do corpo", diz o tatuador Antonio Car-
los Ferreira, o Carlinhos. do Scorpions 
Tattoo, em São Paulo. Os profissionais 
escolados costumam recusar esse tipo 
de serviço. Também não tatuam rostos 
nem fazem desenhos como a suástica 



ou a folha de orégano. Brincadeirinha. 
De cannabis mesmo. 

"Além de adornar, a tatuagem ser-
ve para expressar recomeços, marcar 
momentos da vida e prestar homena-
gens", enumera Manuela Sousa, psi-
coterapeuta especialista em imagem 
corporal, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. E aí mora o pe-
rigo. como sabe toda menina que não 
suporta nem falar o nome do fulano, 
que dirá vê-lo tatuado no pulso. Ange-
lina Jolie, a mais bela das tatuadas do 
universo, apagou o nome do ex-marido 
Billy Bob Thornton e colocou no lugar 
coordenadas do. local de nascimento 
dos filhos. O dragão nas costas virou 
tigre e apareceu uma homenagem 
misteriosa a Brad Pitt na coxa. Outras 
tatuagens virão, com certeza — An-
gelina é tatuada compulsiva, da mes-
ma forma que sua imagem espelhada, 
Megan Fox. "São um vício", admite a 
atriz. "Tento me controlar para não me 
arrepender depois. Não quero chegar 
aos 40. olhar para meu braço no espe-
lho e dizer: 'Meu Deus, o que foi que 
eu fiz??". 

Outro adicto confesso, o jogador 
David Beckham, que no momento se 
dedica a cobrir totalmente o braço es-
querdo (o direito já foi), chuta mais 
longe: "Sei que parece estranho, mas 

' eu gosto da dor". Beckham, que já de-
clarou sofrer de transtorno obsessivo-
compulsivo. tem espalhados pelo cor-
po desde o nome dos três filhos até um 
Jesus no Calvário e uma reprodução 
de quadro renascentista. "A compul-
são por tatuagem pode ser uma mani-
festação do TOC. Quando o indivíduo 
sofre por não fazer a tatuagem, sente 
ansiedade ao parar e não percebe que 
o corpo já está coberto de desenhos, 
isso pode indicar também um distúr-
bio de autoimagem corporal", alerta 
Manuela. Nada que preocupe Henri-
que Fogaça, 36 anos. que aos 12 já se 
tatuava em casa com um compasso e 
depois entrou para a tribo dos chefs de 
cozinha modernos, em que a arte cor-
poral é quase compulsória. "Faz parte 
do universo em que circulo. A moleca-
da toda aqui já fez", comenta Fogaça, 
contemplando garçons e ajudantes que 
imitam o chefe. "Brinco que um dia os 
pais deles vão vir aqui reclamar que eu 
sou mau exemplo." 
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