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Histórias diferentes, desejos iguais: tatuar o corpo
Homenagem a aqueles que se amam, a um hobby ou apenas 
por “modinha”, deixar a pele marcada tem se tornado cada 
vez mais comum. Idade e sexo, nesses casos, não influenciam

MEMÓRIAS
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Seja para marcar um 
momento da vida ou 
por estética, as tatua-

gens vêm ganhando cada vez 
mais espaço. Independente-
mente da idade e do sexo, 
marcar o corpo para eternizar 
alguma lembrança faz com 
que os estúdios recebam 
todos os tipos de públicos. 
Tatuadores de Santa Cruz do 
Sul revelam fatos curiosos e 
inusitados ocorridos em seus 
estúdios e orientam sobre 
alguns cuidados. 

Há cerca de sete anos ta-
tuando, Frantz Correa diz 
que gosta de trabalhos ex-
clusivos, mas já teve clientes 
que o procuraram para fazer 
tatuagens da modinha. “Já 
chegaram aqui e pediram 
a tatuagem que o jogador 
Neymar tem no pescoço”, 
conta. O tatuador diz que 
assim como muitas pessoas 
procuram desenhar algo que 
gostam ou tenha algum signi-
ficado, há aqueles que fazem 
por fazer. “Achou a tatuagem 

LUCAS BATISTA

Após pensar no 
que deseja tatuar, 
é importante ficar 
atento ao local onde 
fará a tattoo, bem 
como se o profissio-
nal tem experiência 
e está habilitado 
para realizar o 
procedimento. Veja 
alguns cuidados 
importantes:

| Confira se o espaço 
possui alvará sanitá-
rio e se o ambiente é 
limpo;

| O estúdio deve ser 
um espaço espe-
cífico e adequado 
para a realização de 
tatuagens;

| Confira os equipa-
mentos e condições 
de higiene (hoje, os 
itens utilizados são 
descartáveis);

| Tome cuidado com 
as fotos. Muitas pes-
soas usam fotos fal-
sas nas redes sociais, 
que não são traba-
lhos do tatuador;

| Peça informações 
de algum amigo ou 
conhecido que tenha 
se tatuado com o 
profissional para ter 
referência do traba-
lho. Visite o estúdio, 
converse com o 
profissional, confira 
os trabalhos feitos 
por ele, conheça o 
ambiente;

| Na hora de tatuar, 
a sala deve estar 
muito bem organiza-
da. A bancada onde 
o profissional traba-
lha deve estar bem 
isolada, os materiais 
bem isolados. Tudo 
plastificado para 
que nada, nenhum 
produto que tenha 
esteja próximo, entre 
em contato com a 
pessoa que está sen-
do tatuada. Somente 
a agulha e a tinta.

O ESTÚDIO 

Para marcar o amor e a relação entre mãe e filha

Mãe e filha tatuaram juntas, evidenciando a cumplicidade

Aos 59 anos, 
sete tatuagens

A tatuagem de família é 
uma forma de registrar todo o 

carinho e admiração por aque-
les que se amam, independen-

bonita na amiga ou gostou do 
desenho”, exemplifica.

Maiquel Moraes é tatuador 
há 23 anos e avalia que cada 
tatuagem tem uma história, 
seja algum momento da vida 
ou mais conceitual. Nos úl-
timos tempos, está na moda 
motivo de viagem. “Algumas 
tendências aparecem, sendo 
a vez de bússolas, mapas, 
aviões”, comenta. Mas assim 
como têm as tendências e as 
mais comuns, há aquelas inu-
sitadas e íntimas.

PEDIDOS INUSITADOS
Tanto Frantz como Maiquel 

já tatuaram genitais de clien-
tes. Frantz diz ter ficado nervo-
so e constrangido, assim como 
acredita que o cliente tenha 
tido o mesmo sentimento, mas 
o profissionalismo prevaleceu 
e deu tudo certo. Na ocasião, 
o cliente escreveu o nome 
da mulher. Em mulheres, já 
tatuou asas na parte íntima 
e as conhecidas Underboob 
Tattoo, a tatuagem entre os 
seios. Maiquel também já teve 
esta experiência e foi extrema-
mente profissional. Já fez al-
gumas  tattoos sensuais, como 

pimentas e cerejas em locais 
íntimos, que não aparecem. 
“Geralmente, a escolha é liga-
da à sensualidade”, aponta. 

SEM LIMITE DE IDADE
Assim como tatuam uma 

infinidade de motivos, os pro-
fissionais também acompa-
nham muitas histórias. Frantz 
lembra da primeira tatuagem 
de uma senhora com mais de 
60 anos. “Ela tatuou uma meia 
lua com flores no braço. Me 
marcou, pois achei legal ela 
com aquela idade vir fazer”, 
recorda. Quando questionou a 
senhora do porquê estaria fa-
zendo, ela relatou que sempre 
teve vontade, porém, o marido 
não havia deixado. “Quando 
ele faleceu, ela realizou o so-
nho de se tatuar”, disse. 

Hoje, de fato não há idade 
para tatuar. Maiquel recorda 
também de uma cliente ido-
sa, que o sonho era se tatuar, 
mas o marido não há deixava. 
Quando descobriu que estava 
com aneurisma se permitiu 
fazer antes que não pudesse 
realizar o desejo. “Ela realizou 
a vontade dela e depois de um 
tempo veio a falecer”, lamenta.

A psicologia por trás da tattoo

Tem época para se tatuar?

Fiz e me arrependi, o que faço?

Afinal, por que as pessoas mar-
cam o corpo? Segundo a psicóloga 
Maria Angélica Marmitt, elas se 
tatuam por muitas justificativas, 
mas um fato é certo: as tatuagens 
têm como função principal elevar 
a autoestima, “já que essas marcas 
demonstram a quem utiliza um 
certo tipo de poder em relação às 
demais pessoas”, avalia. 

Para Maria Angélica, as pessoas 
que fazem a tatuagem querem sen-
tir-se significantes no mundo. “Se 

destacar e, obviamente, se sentir 
mais atraente”, aponta. “É uma 
forma de se fazer pertencer a um 
grupo”, observa. 

É fato também que há um mo-
dismo, pois cada vez mais pessoas 
fazem tatuagem, na percepção da 
profissional. “O que se percebe no 
consultório é que muitas pessoas 
fazem em um momento da vida 
em que estão mais insatisfeitas com 
o corpo ou com a sua própria vida. 
Não é regra. Mas tem”, sublinha. 

Para fazer tatuagem não existe 
época específica. O que as pessoas 
precisam é ter alguns cuidados. 
“Se for um trabalho grande, e 
serão necessárias mais sessões, é 
indicado que comece a ser feito 
numa estação mais fria, pois até 
chegar o verão está pronta e pode-
rá ser exposta”, ressalta Maiquel. 

No entanto, para aqueles que 
quiserem tatuar no verão, alguns 

cuidados são extremamente im-
portantes para evitar que queime 
o pigmento da pele. A primeira 
dica é evitar a exposição ao sol por 
pelo menos 20 dias, pois a pele é 
um tecido que está cicatrizando. 
Também deverá se evitar banho 
de mar e piscina. Após, utilizar 
sempre o protetor solar, pois evi-
tará de queimar o pigmento e terá 
durabilidade maior.

A remoção de tatuagem tem 
diversos motivos. Entre eles, 
arrependimento, por questões 
profissionais, porque a razão pela 
qual foi feita perdeu o significado, 
entre tantos outros. Mas, atual-
mente, o principal, apontado por 
Maiquel Moraes, é pelo fato do 
desenho não estar bem feito. “O 
mercado da tatuagem ainda não 
é regulamentado, infelizmente. 
Então, há tatuador em barbearias. 
Há em tudo que é lugar. Acharam 
uma forma de ganhar dinheiro 
fácil, sem técnica alguma, o que 
acaba prejudicando o resultado 
final”, lamenta. Em alguns casos, 
o cliente se arrepende, pois fez a 
tatuagem há muito tempo.

Em Santa Cruz, não são muitos 
os locais que realizam a remoção 
feita a laser, que despigmenta 
a pele - ou seja, tira a tinta. No 
estúdio de Maiquel, cada sessão 
custa a partir de R$ 250. O tatua-

dor explica que o procedimento 
é utilizando dependendo de 
cada caso. “É muito específico. 
Não são todos que precisam do 
laser”, afirma. “Se a pessoa tem 
o desenho pequeno, não muito 
escuro, consigo cobrir com outro 
desenho, não sendo necessário o 
laser”, explica. O laser também é 
utilizado em micropigmentação 
de sobrancelhas, onde o resul-
tado sai errado e a sobrancelha 
fica torta.

Há 23 anos, quando iniciou 
como tatuador, Maiquel conta que 
não havia como despigmentar a 
pele. “Hoje conseguimos tirar a 
tinta e eu consigo cobrir com dese-
nhos mais leves”, revela. Embora 
tenha a alternativa, o profissional 
explica que não é tarefa fácil. “É 
um quebra-cabeça, pois quando 
removemos um desenho e cobri-
mos com outro, tudo precisa se 
encaixar”, conta.

Natural de Porto Alegre, mas morando há mais 
de 20 anos em Santa Cruz, a aposentada Christiane 
Gouvêa, de 59 anos, tem tomado gosto pelas tatua-
gens. São sete ao todo e ela adianta que não deve 
parar por aí. No início do mês, procurou Maiquel 
Moraes, com quem fez todas suas tatuagens para 
homenagear seus cães, com o desenho de uma 
patinha e um coração na perna. “Sou apaixonada 
por eles e quis fazer a homenagem”, conta.

Faz 14 anos que Christiane se tatuou pela 
primeira vez. De lá para cá, coleciona momen-
tos marcados pelo corpo. A primeira tatuagem 
foi uma tulipa. Depois veio uma escrita no pé, 
borboleta no pescoço, uma tattoo nas costas que 
removeu com laser e cobriu com flores, flor de 
lótus no braço, próximo ao ombro, e outra na 
perna. Apaixonada por suas tatuagens, a projeção 
é aumentar a que tem no braço. “Já faço pensan-
do em tantas outras, mas vou com calma para 
ter certeza que é isso que quero”, diz. Quando 
questionada quanto à dor, responde: “no pé senti 
mais, mas é uma dor que vale a pena”, revela. 
E você sabe onde a dor é mais forte? Veja na 
ilustração, conforme apontam os profissionais.

Através da arte, tatuadores gravam momentos na pele

No início do mês, tatuagem no pé
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temente de qual é o estilo. Nos 
estúdios de tattoo, essas ho-
menagens sempre aparecem. 
“Há as conhecidas como Match 
Tattoo, que é quando mais de 
uma pessoa faz a mesma tatua-
gem, o mesmo desenho, sejam 
amigas, mãe e filhas, irmãs. E 
geralmente são mais feitas por 
mulheres”, conta Maiquel. As 
tatuagens com relação a pais, 
filhos, avós também têm cada 
vez mais procura.

Os desenhos para expressar 
o amor e o afeto por um ente 
querido são os mais variados. 
Alguns preferem escrever os 
nomes (sejam dos filhos, na-
morada, marido), outros fazer 

desenhos com relação a coisas 
que viveram e que ficaram 
marcadas, alguns reproduzem 
fotos de momentos, num for-
mato mais realista. 

CUMPLICIDADE
De Candelária, a mãe Lie-

ge Kellermann e a filha Ana 
Luiza Pinheiro foram até o 
estúdio de tatuagem juntas 
para marcar para sempre o 
amor que sentem uma pela 
outra. Apaixonadas por giras-
sóis, a flor foi a escolhida para 
representar a cumplicidade. 
“Eu gosto muito de girassol e 
ela também. Ele está sempre 
virado para o sol, para a luz e 
ela é quem ilumina meus dias. 

Então, não poderia ser outro 
desenho que não esse”, diz a 
mãe, emocionada. 

Ana Luiza, que há quatro 
anos havia feito uma tatuagem 
em homenagem à mãe, voltou 
para reforçar o vínculo forte. 
Embora para Liege tatuar te-
nha sido novidade, já que foi 
a primeira, a expectativa era 
grande antes mesmo do tatua-
dor iniciar o trabalho. Sendo 
encorajada pela filha que foi 
a primeira a se tatuar, sem 
deixar de lado o olhar atento 
às expressões faciais da jovem, 
ao final, sentou-se na cadeira 
e deixou marcado na pele o 
amor que sente pela filha.

Independe do desenho das 
tatuagens, elas são marcas, 
contam histórias e guardam 

momentos. Quando feitas com 
materiais de qualidade, duram 
por décadas.


