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NA HISTÓRIA DA H U M A N I D A D E . DESDE CICATRIZES FEITAS EM RITOS DE
PASSAGEM POR DIFERENTES TRIBOS AO REDOR DO GLOBO, PASSANDO PELAS
PRISÕES, ATÉ CHEGAR À A T U A L T E N D Ê N C I A DE TATUAR MARCAS FAMOSAS
PELO CORPO, AS TATTOOS U N I R A M PESSOAS SEJAM PELAS SUAS C R E N Ç A S ,

is.

IDEIAS OU A F I N I D A D E S E, ASSIM, F O R A M U T I L I Z A D A S C O M O BRASÕES DE

na

DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS. UNS À M A R G E M DA SOCIEDADE, OUTROS

cio

COMO S I N A L DE P R E S T Í G I O SEJA PELA R A Z Ã O QUE FOR, AS T A T U A G E N S
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TRAÇAM UM PERFIL H I S T Ó R I C O DA H U M A N I D A D E E F A L A M SOBRE O
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S I G N I F I C A D O D O H O M E M E M QUERER D E I X A R SUA M A R C A NESSE TRAJETO.

pronunciadas", explica o dicionário

Planet, em matéria publicada dia 15

Papua Nova-Guiné, que representa

Pibreram. Os membros desse clã

de agosto de 2010.

a metade oriental da ilha Nova

continuam a realizar tal cerimônia

Guiné, existe uma tribo chamada

devido ao significado espiritual
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Em uma das ilhas da Oceania, na

A escarificação, segundo matéria
escrita por Alex Inghan, no site

e a conotação simbólica com os

muitos por causa de um de seus

crocodilos, por acreditarem que

rituais de passagem realizados

esses animais foram os criadores da

outras tribos estabelecidas próximas à

para marcar a saída de um jovem

humanidade. Por isso, as cicatrizes

linha do equador, ao longo do globo.

da adolescência para a vida

feitas nos peitos, costas e nos

Muitas vezes, essas cicatrizes são

adulta, utilizando o método da

glúteos dos jovens representam os

feitas principalmente em mulheres,

escarificação. Ou seja, uma "técnica

dentes dos crocodilos, que em sua

por serem consideradas sexualmente

de modificação corporal que consiste

crença engolem o adolescente para

excitantes. E ainda, por significarem

em cortes superficiais na pele,

transformá-lo em homem crocodilo.

a essas tribos uma forma de

produzindo cicatrizes mais ou menos

Essa informação é do site Lonely

estabelecer sua identidade, posição
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Sepik. Essa tribo é conhecida de

Environmental Graffiti, é comum em

e religião dentro de um clã. Segundo

Conhecida pelos nativos

Ingran, a escarificação em mulheres

neozelandeses como ta moko e

se assemelha ao ato da tatuagem

pela tripulação do navio do capitão

tribal, mas longe do sentido moderno

James Cook - que foram os primeiros

com que é feita hoje.

europeus a entrarem em contato com
a arte e os maoris - como tattows,

Muito presente na sociedade atual,

is.

originada da palavra taitiana tatau,

a tatuagem se inseriu dentro de

apreendida em uma expedição da
embarcação ao Taiti, em 1969, elas

aos grupos que a utilizavam dentro

não eram simples ornamentações

de seus clãs por diferentes motivos,

para aquele povo. Elas "serviam para

como da tribo Sepik. Um bom

indicar desde a tribo e linguagem da

exemplo, até um pouco espantoso

pessoa que a ostentava até seu local
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para algumas pessoas, são as
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muitas culturas, boa parte, devido

de origem, ocupação e status sociais.

tatuagens maoris, o primeiro povo
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a habitar a ilha da Nova Zelândia,

e nas nádegas dos homens e nos
lábios e nos queixos das mulheres",

Oceania. Quando um dos tatuadores

escreveu Jennifer Goldstein, para

do estúdio curitibano Treze Tattoo

a revista Inked, na matéria "Marca

brincou ao falar que tatuaria qualquer

Maori", em que viajou 13.000

coisa, com tanto que não fosse

quilômetros para entender de perto

Maori, fica fácil de entender o motivo

o que essas tatuagens representam
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também localizada na região da

para seu povo, uma vez que a Nova
Zelândia, bem diferente da Austrália,

antigos maoris com fortes traços

ainda preserva muito da cultura

negros tatuados em seus rostos.

nativa no país até hoje.
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Tais desenhos eram feitos no rosto

Para alguns, o ato de se tatuar já tem mais de 2.000
anos de história, mas para outros ela é ainda mais antiga.
Data da época dos faraós do Egito, de aproximadamente
2000 antes de Cristo. Quem afirma esse dado, ao dizer
que "foram encontradas tatuagens em múmias egípcias"
naquele tempo é Cezinando Vieira Paredes, o autor da
monografia "A influência e o significado das tatuagens nos
presos no interior das penitenciárias". Em seu trabalho de

is.

final de curso, Paredes traça um histórico e um perfil das

na

tatuagens dentro das prisões, ao entender como necessário
para os que trabalham lá dentro conhecerem e saberem
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as linguagens adotadas pelos presos dentro do cárcere.
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"Muitas vezes codificadas, sejam por sinais, palavras ou
marcas, como por exemplo, as tatuagens, marcas estas

ed
u

que revelam a personalidade do criminoso, como também
muitas vezes demonstra o delito de quem a possui,
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servindo como código que manda recados", explica ele.

delas estavam inseridas no mundo do crime. Isso é o que
percebeu Parades em sua pesquisa. No Japão, elas eram
fossem, dessa forma, reconhecidos pela sociedade e,
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originalmente utilizadas para punir criminosos, para que
consequentemente, marginalizados por seus membros.

Para cobrir essas marcas, esses considerados criminosos
resolviam tatuar seus corpos inteiros, explicou o Lonely

Planet. Já no antigo Império Romano, as tatuagens eram
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feitas em escravos. Na França do século 18, os criminosos

o

eram marcados a ferro quente. Além de marinheiros,
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prostitutas e piratas se tatuarem "há séculos, como sinal
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de valentia e também para demarcar seus grupos sociais",
ressaltou em sua monografia, Paredes.

Indo um pouco mais adiante, o pesquisador vai a fundo

de

ao tema tatuagem em prisões e diz que quem lá entra
[nos presídios] deverá adquirir ao menos uma marca ao

ão

longo do tempo gasto entre as grades. Isso é motivado,
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principalmente, pelo ócio e o tédio inerentes à boa parte
dos sistemas penitenciários, pois os presos não têm muito
o que fazer dentro dos presídios. E o tema a ser tatuado,

ut

pode estar relacionado a diferentes causas e efeitos. "Nos
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presídios, as tatuagens vão muito além do puro prazer da
estética. Estima-se que hoje, na população carcerária de
30% a 35% dos presos do sexo masculino tenham algum
tipo de desenho estampado no corpo demonstrando,
através de códigos, um dos segredos da prisão, que
vem a ser quem é o dono daquela marca, qual é a
especialidade do preso no mundo do crime", escreveu
ele. Tais dados datam do ano de 2001.
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antigos, a pessoas à margem na sociedade, onde muitas

pa
ra

Podia-se ligar a tatuagem, em outros tempos, diria mais

pele para as telas", explicou. Saindo

"Quem está inserido nesse mundo,

da marginalidade, como foi a forma

consegue diferenciar e perceber essas

para se inserir cada vez mais dentro

pela qual a tatuagem começou a se

questões, que são iguais e diferentes

das esferas sociais como um todo.

inserir dentro do cenário nacional,

ao mesmo tempo. Comparando com

As motivações que levavam pessoas

na atualidade os tatuadores atuam

uma escola de tango, na Argentina,

de tempos passados a se tatuarem

como profissionais e já tem a

haverá uma escola que ensina o

não são tão diferentes dos motivos

oportunidade, de acordo com ele, de

clássico. Se você fizer uma tatuagem

de hoje. Ao menos, esse é o

terem seus trabalhos reconhecidos

americana, consegue reconhecer o

pensamento do tatuador Fame, um

como manifestações artísticas e,

estilo de traço, os símbolos, etc. Em

dos donos do ZEROSEN. Pelo fato

até mesmo, estarem inseridas no

outros países como Brasil, Espanha,

de as pessoas estarem inseridas na

mundo do design. Visto isso, ao ter

Japão, haverá o estilo característico

sociedade e de a tatuagem ter se

convidado 38 daqueles tidos como

tornado mais popular, com a mídia,

os melhores do mundo, até entre

em geral, contribuindo para torná-la

os tatuadores se enxergam grupos,
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Há muito, a tatuagem sai dos
presídios e de grupos à margem

daquele lugar. O local onde você vive

s

tem grande influência no traço e/ou no
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desenho, com características peculiares.

podendo serem considerados escolas

Existem as grandes tradições, mas

hoje se tatua o faz para mostrar

de tatuagem espalhadas pelo globo e

há a criatividade de cada artista e da

aos membros de sua comunidade

que se diferenciam entre elas devido

maneira como ele elabora o trabalho",

onde ele está inserido, por meio

as suas características locais.

ressaltou o tatuador.
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conhecida da massa, alguém que

a

do símbolo ou frase escolhida para
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marcar em seu corpo. "Os motivos
não mudaram muito. Antes, eram
tatuagens para os padrões daquela
época. Atualmente, são de acordo

o
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No final do ano de 2012, Fame foi
o curador da exposição "A better

é

com a nossa realidade", completa.
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place", que reuniu 38 tatuadores de
todo o mundo com o objetivo de
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mostrar "a migração da arte feita na

Quem se aproveita dessa história de tatuagem relacionada a grupos sociais são
as empresas. O símbolo da Harley Davidson é de longe o mais tatuado pelos
amantes da marca em diversos países. Tatuar o brasão da empresa os insere
dentro desse grupo de motoqueiros "seletos", por assim dizer. A Red Nose,
marca relacionada ao kaiak, skate, surf, mma e outros esportes radicais, de
olho nessa tendência, após fazer alguns posts sobre tatuagem no Facebook,
fez uma enquete com seus seguidores e descobriu que 100 pessoas topariam

is.

tatuar em seu corpo o cachorro ícone da marca.

na

Os motivos que levam a tatuar a marca da empresa em seu corpo e os
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benefícios que isso traz para as companhias são entendidos por Fabio Brauner,
gerente de marketing da Red Nose como "a admiração da pessoa pela marca,

ca

não só pelos produtos, mas por aquilo tudo que ela transite. O beneficio é a
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fidelização dos fãs. Eles já fazem parte da marca, e marcar a mesma no corpo
é a prova máxima dessa fidelidade".

s

Mesmo que a tatuagem já possa ser vista também inserida dentro do design e

fin

da moda, podendo ser encontrada em produtos, roupas, acessórios e até em
o design e nem que seja algo que possa ser considerado como manifestação
artística. Isso soa muito mais como algo comercial, em um momento em que
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peças gráficas, um evento como esse para Fame não tem "alguma relação com
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grandes marcas estão se aproveitando desse boom da tatuagem", enfatizou ele.

FASHION, E SEM SIGNIFICADO

Na perspectiva de Charlotte Hughes, uma fotógrafa de Mancherster, na
Inglaterra, esse elo entre as empresas e seus clientes tem se fortalecido

é

pelo fato de que tattoos passaram a estar em moda, e um novo gênero

o

de modelos passou a ser aceito dentro da sociedade. Ela também coloca

tig

que muitas celebridades passaram a lançar moda ao longo dos anos e isso

ar

finalmente aconteceu com a tatuagem também. Hoje, ela acredita que
as tattoos são um bom meio de se expressar e não mais visto como um
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comportamento agressivo, mas como uma forma do belo.

de

Charlie, como assim é conhecida pelos amigos, tem duas tatuagens e se diz uma
apaixonada por essa forma de expressão. Uma delas é uma flor que começa

ão

no topo de sua perna e se espalha ao logo de seu quadril. Essa tatuagem vai
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aumentando à medida que ela conhece um novo lugar. A tattoo que começou
em casa, já foi modificada em sua passagem pela a Austrália e Nova Zelândia.
A forma como ela enxerga a tatuagem atualmente, em relação aos grupos mais

ut

antigos, é que no atual momento as marcas nas pele tem perdido muito de seus

A

significados. "Muitas pessoas fazem uma tattoo pela pura razão da arte corporal
e criatividade, ao invés de representar de onde vieram ou pelo que passaram
pela vida. Todos os tipos de pessoas têm tatuagem, em todas as gerações; desde
adolescentes, mães, pais, até avós. Hoje, quando você vê um homem andando
pela rua com uma/u// sleeve (tatuagens cobrindo o seu próprio braço) não fica
com medo e pensa que ele é durão. Agora uma sleeve representa alguém que é
descolado e até garotas têm uma".

Fonte: Abcdesign, Curitiba, n. 42, p. 36-41, jan./ fev./ mar. 2013.

