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SER TATUADOR/A, SER ARTISTA: UMA ANÁLISE SOCIOLÓGICA SOBRE OS 

PROCESSOS DE ARTIFICAÇÃO DA TATUAGEM NA CAPITAL PAULISTA 

RESUMO 

Esta investigação propôs um estudo empírico sobre o processo de artificação da tatuagem e 
partiu da pergunta de pesquisa: quais são as estratégias e os discursos acionados por tatuado-
res para que a prática possa ser considerada uma forma de arte? Desde as décadas de 1980 e 
1990, no Brasil, a tatuagem passa pelos processos de profissionalização, comercialização, 
mercantilização, higienização, medicalização, regulamentação, normatização do campo e, por 
fim, artificação, mudando as formas como ela é concebida socialmente. Assim, a pesquisa ob-
jetivou compreender as relações de poder e as negociações entre tatuadores na construção de 
saberes sobre a artificação da prática em São Paulo. Também teve em vista: analisar como se 
deu materialmente a associação entre tatuagem e arte nos âmbitos de produção, mediação e 
recepção; compreender quais são as dimensões negociadas por tatuadores na construção do 
valor artístico da tatuagem; e, por fim, refletir como as diferenças de geração, gênero, raça e 
classe são reverberadas para a artificação da tatuagem. Para tal, esta pesquisa valeu-se de ob-
servação participante nas instituições que discutem a tatuagem como arte, entrevistas semies-
truturadas com tatuadores e tatuadoras que se inserem no processo de artificação da prática na 
capital paulista, exploração bibliográfica e discussão teórica sobre modificações corporais e 
arte.  

Palavras-chave: Arte. Artificação. Tatuagem. 

  



BE TATTOOIST, BE ARTIST: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS ON TATTOO 

ARTIFICATION PROCESSES IN THE CITY OF SÃO PAULO 

ABSTRACT 

This research proposes an empiric study on the tattoo artification processes and starts with the 
following question: what are the strategies and discourses developed by male and female tat-
too artists for the practice be artified? Since the 1980s and 1990s, in Brazil, tattooing has gone 
through the processes of professionalization, commercialization, commodification, sanitation, 
regulation, field standardization and, finally, artification, changing the ways it is conceived 
socially. Thus, the research aims to understand the power relations and negotiations between 
male and female tattoo artists regarding the knowledge construction about artification practice 
in São Paulo. It also seeks to analyze how the association between tattoo and art materialized 
in the fields of production, mediation and reception; understand the dimensions negotiated by 
male and female tattooists in order to construct the artistic value of tattoo; and, finally, to re-
flect how generation, gender, race and class differences reverberate in tattoo artification. 
These purposes will be achieved through participant observation in the institutions that dis-
cuss tattoo as art, semi-structured interviews with male and female tattooists inserted in the 
process of tattoo artification in São Paulo, bibliographic research and theoretical discussion 
on body modification and art.  

Keywords: Art. Artification. Tattoo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Quais são as estratégias e os discursos acionados por tatuadores para que a tatuagem 

seja artificada na capital paulista? Essa pergunta é o ponto de partida desta pesquisa, que pro-

põe uma investigação empírica sobre a temática do processo de artificação como “um proces-

so de transformação da não-arte em arte” (HEINICH; SHAPIRO, 2012a, p. 20) , para questi1 -

onar como as relações de poder são negociadas por tatuadores e sujeitos do campo nas defini-

ções de saberes sobre a prática.   

A artificação é o processo em que os sujeitos consideram como arte um objeto ou uma 

atividade que, anteriormente, não era visto como tal. Refere-se ao modo como práticas sociais 

e culturais do cotidiano são transformadas e construídas como arte, com “ênfase em aspectos 

materiais e situações concretas de mudança, em uma orientação dinâmica e pragmática, base-

ada na observação de ações, relações, modificações materiais e organizacionais” (SHAPIRO; 

HEINICH, 2013, p. 17-18), no cruzamento dos vértices da criação, recepção, mediação e de-

finição da obra de arte. 

A atribuição da nova categoria (arte) é acompanhada por uma transfiguração 
das pessoas, dos objetos, das representações e da ação. O processo é, ao 
mesmo tempo, simbólico e prático, discursivo e concreto. Trata-se de requa-
lificar as coisas e de enobrecê-las: o objeto torna-se arte; o produtor torna-se 
artista; a fabricação, criação; os observadores, público, etc. (HEINICH; 
SHAPIRO, 2007, p. 137) 

 Ela é entendida como um processo de mudança que pode englobar tanto o modo práti-

co quanto o simbólico, em que a atribuição de significado, o reconhecimento e a legitimação 

são o resultado de transformações concretas: do conteúdo e da forma de uma atividade, das 

qualidades físicas das pessoas, dos objetos e dos dispositivos organizacionais. Assim, Heinich 

e Shapiro (2012b) propõem pensar o processo de artificação a partir de três questões: quando 

há artificação? Em quais condições? Para quem? 

A tatuagem é uma modificação corporal em que, a partir de diferentes técnicas, são 

inseridos pigmentos coloridos na derme, segunda camada da pele, criando símbolos e dese-

nhos indeléveis. É a alteração intencional da pele para modificar a sua cor. Como uma forma 

de afirmar uma identidade pessoal, é eminentemente social, feita dentro de um campo de pos-

 Nous désignons par artification un processus de transformation du non-art en art.1
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sibilidades datadas e situadas. Seu significado envolve o sujeito que a contém e suas posições 

sociais. 

 Os sujeitos atribuem significados às suas tatuagens ao contar uma narrativa biográfica 

sobre si. Ao registrar no corpo momentos, lembranças, sentimentos e sensações, a marca cor-

poral atua como uma memória na pele. Além de marcar a biografia do sujeito, os desenhos 

podem homenagear, atrair sentimentos, expressar uma visão de mundo ou o gosto por algo, 

simbolizar algo com o qual o sujeito se identifique, ser uma forma de se incluir em um deter-

minado grupo ou adornar o corpo. 

Assim, registrar no corpo, por meio da tatuagem, um acontecimento é como um regis-

tro histórico, que ajuda a construir um processo identitário ao dar visibilidade à identidade do 

sujeito e explicitar suas ideias e seus ideais. O sujeito tatuado costuma construir um vínculo 

entre o desenho, a frase ou o símbolo tatuado e um sentido ou um significado que o justifique. 

Essa associação revela a identidade e as posições do sujeito que a possui. A tatuagem pode ser 

uma tentativa de ancorar uma identidade, mesmo que provisória e fragmentada. É uma tenta-

tiva de trazer na pele uma subjetividade. 

 Desde sua produção até sua recepção e mediação, a tatuagem necessita enquadrar-se 

em certos padrões para ser reconhecida como arte. Ao criar essas definições, tatuadores aca-

bam por delimitar o que é arte. Para obter o estatuto de arte, transformações políticas e sociais 

são acionadas, como sua ruptura com a marginalidade. Dessa forma, minha proposta é abor-

dar as relações de poder e as negociações entre tatuadores paulistanos e sujeitos do campo na 

construção de saberes sobre a prática a partir das estratégias e dos seus discursos atuais que 

apontam para a reivindicação e a inserção da tatuagem em meios artísticos, associados ao 

aprimoramento de técnicas e tecnologias, ao interesse por inovações e à circulação de práticas 

entre artistas, o que caracterizaria sua artificação. Considerando que esse processo envolve 

sujeitos que produzem materiais, cursos, eventos, conteúdos em sites e revistas, além de tatu-

adores. 

A literatura escolhida sobre modificação corporal dialoga e traz alguns aspectos em 

comum, como a identificação de uma crescente associação entre tatuagem e arte, apesar de 

trabalhar com diferentes perspectivas teóricas . Com foco na body modification, Pires (2005, 2

2009), ao estudar sua relação com a moda, destaca que as diferentes marcas corporais inscre-

 Os autores e as autoras aqui brevemente citados serão melhor explanados no corpo do texto.2
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vem nos corpos elementos identitários e estéticos. Braz (2006) enfatiza as práticas mais “ex-

tremas” e vê nestas um meio de questionar padrões estabelecidos.  

A partir de diferentes formas, Araújo (2005) entende a prática como uma forma artísti-

ca de expor uma mensagem no corpo. Berger (2009) defende que a marca, para além de uma 

memória, configura-se como um indicador de pertencimento a certos valores. E Pérez (2006) 

considera a tatuagem como uma manifestação de identidade, fazendo uma etnografia das eta-

pas de se fazer uma tatuagem.   

Vilar (2012) discute formas de construir e modificar o corpo, pensando que nada é 

permanente e tudo está em processo de transformação e mudanças. Já Osório (2008) analisa a 

organização e a administração de estúdios de tatuagem. Fisher (2002) defende que a tatuagem 

existe a partir da relação entre o social/cultural e psicológico. Conde (2014) compara a tatua-

gem a um projeto de design, ao considerar requisitos e desejos de quem será tatuado, aspectos 

simbólicos e culturais, além de envolver pesquisa, planejamento, adaptação e soluções criati-

vas, reconhecendo-a como uma forma de design corporal. 

Nesse sentido, Sweetman (2003) destaca a popularidade da tatuagem e do piercing e 

nota que, apesar da incorporação dentro da cultura de consumo, estes são percebidos e expe-

rimentados como mais do que meros acessórios. Enquanto Le Breton (2004, 2009) compreen-

de a tatuagem como um sinal que marca a identidade do sujeito. A tatuagem seria como um 

adereço definitivo que contribui para a afirmação do sentimento de identidade, uma forma de 

escrever na carne os momentos-chave da existência, em que “o corpo torna-se simultanea-

mente arquivo de si e decoração” (LE BRETON, 2004, p. 11).   

Isto posto, passam pela discussão da legitimação da tatuagem como arte, apesar de fo-

carem no processo profissionalização, Costa (2004), Ferreira (2006, 2008) e Ana Oliveira 

(2012). Em suma, eles defendem que a validação social da tatuagem está associada à legiti-

mação da profissão de tatuador e ao seu reconhecimento como potencial meio de expressão 

artística. 

Kosut (2006) atenta-se em como mudanças discursivas e estruturais afetam a categori-

zação de tatuagem, de arte e os objetos que elas produzem, como mudanças em concepções 

de arte e a recente elevação do status da tatuagem. Kosut (2013) também estuda o processo de 

artificação da tatuagem rastreando desenvolvimentos dentro do campo da tatuagem que resul-

tam na valorização de certas práticas diferenciadas como artísticas. Seguindo o paradigma de 
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Shapiro e Heinich (2012a), examinou aspectos materiais, situações concretas e analisou como 

artistas da tatuagem avançaram a ideia de que há uma tatuagem artística. 

Kosut (2013) e Echeverry (2015) estudaram o processo de artificação nos Estados 

Unidos e na Espanha, respectivamente. DeMello (2000), Gilbert (2000) e Sanders (2008) es-

tudaram a história da tatuagem. Marques (1997), Costa (2004) e DeLuca (2015), no Brasil, 

Ferreira (2006, 2008) e Ana Oliveira (2012), em Portugal, discutem o processo de profissiona-

lização e, em consequência, sua legitimação artística. Já na Inglaterra, Sweetman (2003) e Fe-

atherstone (2003), e, na França, Le Breton (2004, 2009) apresentam esse tópico de forma bre-

ve, apenas indicando a ocorrência da relação e priorizando outras áreas. 

 Na minha Monografia (PATRIOTA, 2013), refleti sobre o caráter artístico e a agência 

(GELL, 1998) da marca corporal. Na pesquisa de Mestrado (PATRIOTA, 2016), conclui que 

“a tatuagem, enquanto símbolo de identificações e diferenças, é negociada na construção de 

identidades, atuando como uma tecnologia do eu (FOUCAULT, 1990)” (PATRIOTA, 2016, p. 

145). Uma das dimensões trabalhadas na dissertação foi a das diferenças entre tatuagens “co-

merciais” e “artísticas”. 

 É visível que há uma necessidade de ampliar a discussão acerca das relações de poder 

e das negociações acionadas no processo de artificação da tatuagem. Atenta a esse cenário, 

essa pesquisa almejou compreender, como centro de sua abordagem, quando, em quais condi-

ções e para quem ocorre o processo de artificação da tatuagem em São Paulo. Discutir tatua-

gem, neste caso, inclui estudar arte e poder, temas-chave da Sociologia.  

 O primeiro trabalho associando arte e sociologia é de Jean-Marie Guyau, L’art au 

point de vue sociologique, de 1889, que buscou explicar a obra de arte a partir de suas própri-

as condições materiais de produção. Mas foi nos anos 1960 que a Sociologia da Arte emergiu. 

O trabalho pioneiro foi L’Amour de l’art: les musées et leur public, publicado em 1966 por 

Pierre Bourdieu e Alain Darbel (2007). Em 1967, Le Marché de la peinture en France foi pu-

blicado, sendo os estudos de Raymonde Moulin sobre o mercado da arte. As duas pesquisas 

formaram a base da Sociologia da Arte francesa. 

 No Brasil, Roger Bastide publicou, em 1945, Arte e sociedade, que discute cultura 

brasileira, religião e arte. Renato Ortiz publicou, em 1989, A moderna tradição brasileira: 

cultura brasileira e indústria cultural. E, em 1996, Sergio Miceli escreveu Imagens negocia-

das: Retratos da elite brasileira, sobre a negociação de retratos entre artistas e a elite. 
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Segundo Quemin e Villas Bôas (2016), no campo da Sociologia da Arte, ainda há uma 

carência notável de publicações que apresentem sistematicamente a produção de pesquisado-

res brasileiros nessa área e apresentem uma visão de conjunto que permita uma divulgação 

eficiente. Essa investigação visa contribuir com a divulgação e produção desse campo. A So-

ciologia da Arte brasileira está vivendo um momento decisivo, no processo de se tornar total-

mente institucionalizada, conforme Quemin e Villas Bôas (2016). 

No cruzamento dos vértices da criação, recepção, mediação e definição da obra de 

arte, a Sociologia da Arte, segundo Heinich (2002), tende a situar-se como uma Sociologia 

das Artes, na pluralidade teórico-metodológica dos seus pontos de partida e de chegada. A so-

ciologia da arte situa-se fora da perspectiva de classificação e de legitimação dos fenômenos 

artísticos, assume a deslocação e a relativização das fronteiras entre categorias artísticas e tor-

na visível novas formas de arte. 

Conforme Eco (2016), o método sociológico é descritivo e analítico. O valor artístico 

não tem nenhum equivalente sociológico e a Sociologia não explica a qualidade da obra, limi-

tando-se a descrever as relações sociais envolvidas. Nesse sentido, Heinich (2014) defende 

uma Sociologia da Arte pragmática, que não critica, avalia ou interpreta, mas descreve, anali-

sa e esclarece relações, estruturas e enquadramentos. As obras de arte são criadas por sujeitos 

para outros sujeitos e envolvem modos de subjetivação e objetivação. Assim, de acordo com 

Kosut (2013), a artificação da tatuagem mostra como sujeitos e mudanças institucionais têm 

impacto na construção de categorias estéticas e de campos artísticos. 

Afinal, como fazer uma pesquisa sobre arte, corpo e tatuagem em um cenário político 

conservador que nos preocupa mais do que a própria pesquisa? Estudar a relação entre tatua-

gem e arte e o processo de artificação pode parecer algo supérfluo perto do cenário que en-

frentamos. Em poucos anos, desde o golpe de 2016, perdemos importantes direitos sociais, 

políticos e humanos. Ao mesmo tempo, em defesa da minha pesquisa, cada dia se torna mais 

importante estudar nossos corpos e as práticas que são valoradas - marginalizadas ou artifica-

das, assim como todas as relações de poder e hierarquias que envolvem uma diversidade de 

pessoas e que as afetam diretamente. 

 O processo de artificação da tatuagem é marcado por saberes e hierarquizações. O 

reconhecimento como artista depende de estratégias e discursos de tatuadores. A singularida-

de, a originalidade, a inovação e a capacidade criadora são ideais valorizados. Desta forma, 
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desenvolver um estilo de tatuagem e criar desenhos originais e autênticos, com técnica e esté-

tica, seriam estratégias de artificação. Durante a pesquisa, busquei compreender quais são as 

dimensões negociadas na construção do valor e do saber artístico. Minha tese é que as práticas 

discursivas de tatuadores são caracterizadas pela disputa pelo saber e pelo poder de delimitar, 

nomear e definir o que é arte, uma forma de saber. Definir a tatuagem como arte envolve rela-

ções de poder, pois se trata de uma produção de saber. As práticas discursivas de tatuadores 

são caracterizadas pela disputa pelo saber e pelo poder de delimitar, nomear e definir o que é 

arte. O limite do reconhecimento não é a tatuagem em si, mas sim a forma como os poderes 

entre os sujeitos é negociada e como suas posições são acionadas. Interessa compreender 

como se constrói o artístico. Assim, pretendo contextualizar e explorar a tendência de tatuado-

res de reivindicar o estatuto de artista e apresentar seu trabalho como obra de arte. 

O objetivo central da pesquisa é compreender as relações de poder e as negociações 

entre tatuadores e sujeitos inseridos no campo, a partir de suas estratégias e seus discursos, na 

construção de saberes sobre a artificação da prática na cidade de São Paulo. Os objetivos es-

pecíficos são:  

(1) analisar como se deu materialmente a associação entre tatuagem e arte nos âmbitos de 

produção, mediação e recepção;  

(2) compreender quais são as dimensões negociadas por tatuadores e sujeitos inseridos no 

campo na construção do valor artístico da tatuagem;  

(3) analisar como as diferenças de geração, gênero, raça e classe são reverberadas para a arti-

ficação da tatuagem. 

Assim, começo apresentando um panorama geral sobre a teoria e o tema estudados. Há 

um capítulo teórico, o segundo, que explica e discute o conceito de artificação e um capítulo, 

o terceiro, que retoma a história da tatuagem até meados do século XX. A partir daí, cada ob-

jetivo específico e sua respectiva pergunta se encaixa em um capítulo. No capítulo 4, propo-

nho responder: “Quando ocorre a artificação?”, retomando as mudanças recentes na forma 

como a arte e a tatuagem são concebidas para compreender como se deu materialmente a as-

sociação entre tatuagem e arte. O quinto capítulo foca na pergunta: “Em que condições?”, 

pensando as estratégias e os discursos de tatuadores e quais são as dimensões negociadas por 

esses e essas na construção do valor artístico. O que legitima tatuadores e tatuagens como ar-

tísticos e artísticas? Na disputa pela definição da verdade, que saber está sendo construído e 
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quais são os discursos acionados? Já o capítulo 6 trata da pergunta: “Para quem?”. Quem são 

os tatuadores e as tatuadoras legitimados como artistas? Como as diferentes posições de tatu-

adores reverberam nesse processo? Pensando as diferenças e diferenciações no campo da ta-

tuagem, defendo que, para a tatuagem ser considerada arte e tatuadores, artistas, é necessário 

que tenham acesso às técnicas e tecnologias, além de se enquadrar nas normatividades impos-

tas e ter as habilidades requeridas que se relacionam com suas posições. 

1.1. SOBRE A METODOLOGIA: O PERCURSO DA PESQUISA 

Sobre métodos e metodologias da pesquisa, parto da noção da Sociologia como um 

artesanato intelectual (MILLS, 1975). Para atingir os objetivos, os materiais e métodos utili-

zados na pesquisa foram: revisão bibliográfica e discussão teórica sobre modificações corpo-

rais e arte, observações participantes nas instituições que discutem a tatuagem como arte, en-

trevistas com tatuadores e sujeitos que se inserem no processo de artificação da prática e 

acompanhamento de seus trabalhos. 

A pesquisa foi realizada em São Paulo. Considerando que o movimento de populariza-

ção da tatuagem ocorreu nas grandes cidades, em razão da estrutura física, do movimento po-

pulacional e do movimento social, cultural e político, São Paulo foi escolhida por ser a maior 

cidade do Brasil, com grande influência cultural, econômica e social. 

 A capital paulista concentra tatuadores reconhecidos como artistas (e seus estúdios) e 

inovações relacionadas às técnicas e às tecnologias. Ademais, a cidade é onde se localiza o 

Museu Tattoo e onde é organizada a convenção de tatuagem Tattoo Week, maior evento de 

tatuagem do Brasil. Além deles, há outros espaços de partilha, como convenções, workshops, 

eventos e exposições, que permitem aos tatuadores e às tatuadoras afirmarem-se internamente 

e interagirem, onde têm a oportunidade de serem reconhecidos socialmente e legitimados ar-

tisticamente. Esses lugares e eventos são interessantes para pensar as formas como a tatuagem 

se insere no discurso da arte. Novos significados da tatuagem estão sendo gerados por eventos 

que reenquadraram a tatuagem como arte. Busquei acompanhar os eventos conforme suas rea-

lizações.  

A pesquisa bibliográfica identificou referências teóricas e metodológicas com o intuito 

de contextualizar e problematizar o objeto de estudo. O levantamento bibliográfico foi acom-

panhado da revisão da literatura. Pretendi sistematizar criticamente e acompanhar as contri-
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buições e experiências relatadas na literatura. A discussão teórica focou nas pesquisas que tra-

balham os diferentes aspectos e dimensões da tatuagem e da artificação da prática. Ademais, 

textos literários, notícias de jornais, artigos da internet (mídias sociais, blogs e sites) e de re-

vistas especializadas, além de outros documentos, como informações do portal da transparên-

cia do município de São Paulo e o acervo do Museu Penitenciário Paulista, foram utilizados 

de acordo com os interesses da pesquisa. 

 Com base em pesquisa bibliográfica e documental, notícias, jornais, sites e entrevistas, 

produzi um breve e limitado histórico sobre a tatuagem e sobre as mudanças no campo da arte 

que permitiu uma alteração de sua fronteira de definição. A pesquisa em material histórico 

abarca jornais, leis, revistas de tatuagem e relatos de livros. 

 O trabalho de campo foi baseado no método de observação participante, com 

conhecimento prévio do papel da pesquisadora. A partir de um mapeamento de quais institui-

ções estão discutindo a tatuagem como arte na capital paulista, foram observados: conven-

ções, eventos, workshops, estúdios, além do Museu Tattoo. Em cada espaço, hierarquizações e 

normatividades são negociadas e refletem relações de poder. São espaços onde os saberes dos 

tatuadores são socialmente reconhecidos e artisticamente legitimados pelos pares e onde esses 

saberes têm oportunidade de se articular em discursos. 

As observações participantes se centralizaram nas instituições que discutem tatuagem 

como arte para entender quais são os saberes produzidos e reproduzidos. Nesses espaços, tive 

a oportunidade de conhecer os sujeitos que foram formalmente entrevistados. Observei as es-

tratégias e os discursos de tatuadores e os contactei para entrevistas. A pesquisa de campo 

começou na Tattoo Week 2016 e terminou na Tattoo Week 2019, de julho de 2016 a outubro de 

2019. 

A observação contou com registro em um diário de campo (MILLS, 1975) sobre com-

portamento e atividades dos sujeitos no local de pesquisa, com o intuito de identificar as in-

formações conforme foram reveladas e notar os aspectos não usuais, além do diário de pes-

quisa. Também utilizei um protocolo observacional para registrar dados de observação, sepa-

rando notas descritivas das reflexivas. 

Como moradora de São Carlos, meu acesso à cidade de São Paulo não foi como o 

imaginado. O primeiro um ano e meio foi um obstáculo, sem financiamento e trabalhando, 

com jornadas exaustivas e degradantes, o que tomava tempo - e disposição. Com a bolsa, a 
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pesquisa virou o foco. Agradeço à FAPESP  pelo financiamento que possibilitou dedicação 3

exclusiva à pesquisa. Sem a bolsa, não haveria a Tese. Em São Paulo, o campo foi realizado 

por onde eu tive acesso como mulher, classe média baixa, branca, jovem e tatuada. Conheci 

muito da cidade em que nasci com a pesquisa.  

 Outra técnica proposta foi a entrevista a partir de um roteiro semiestruturado. Por 

motivos éticos, nenhum interlocutor será identificado e foi utilizado um protocolo de entrevis-

ta. Vale lembrar que a representatividade amostral se fez a partir dos discursos apresentados. 

Realizei entrevistas com tatuadores “famosos”, que se inserem na lógica de produção artística 

e são legitimados entre os pares; tatuadores das gerações de 1980 e 1990, para entender um 

pouco mais da história da tatuagem em São Paulo; tatuadores que não se enquadram no meio 

artístico, para entender quais as barreiras e os obstáculos enfrentados; e sujeitos envolvidos, 

como empresários do ramo.  

 Para as entrevistas, segui o método bola de neve. Comecei a pesquisa de campo na 

Tattoo Week 2016, onde conheci alguns tatuadores que estavam expondo. De lá, entrei em 

contato com diversos tatuadores para agendar entrevista. Somente um apresentou disponibili-

dade. Depois de entrevistado, indicou-me outro tatuador. Em outro evento, tive contato com 

um produtor de conteúdo para revistas de tatuagem, que me apresentou para diversos tatuado-

res e para o proprietário de uma loja de materiais de tatuagem. Pelo Instagram, consegui en-

trar em contato com mais sujeitos que aceitaram participar da pesquisa. Cheguei a seguir 

1.052 perfis no Instagram entre tatuadores e estúdios. Além disso, fui pessoalmente em estú-

dios para propor a participação e a entrevista de alguns tatuadores, principalmente os da gera-

ção de 1980. E, como uma amante da prática, também obtive contatos ao me tatuar.  

 As entrevistas são trechos das biografias, pequenas histórias contadas que se unem 

para tentar responder as perguntas da pesquisa. Uma parte das entrevistas foi gravada, já ou-

tras não foram gravadas, pois ocorreram de forma mais espontânea. Na entrevista, fiz pergun-

tas mais gerais sobre tatuagem e algumas mais específicas sobre o trabalho e seu modo de 

pensar, incluindo questões que os posicionam socialmente. 

 As entrevistas foram feitas pelo método de autoatribuição de posições de gênero e 

raça, mas a questão de gênero em eventos e cursos foi pontuada a partir do método de hetero-

atribuição. Na autoatribuição, o próprio sujeito da classificação escolhe o grupo do qual se 
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considera membro. Sobre a questão de raça, “a grande questão da identificação por auto-dis-

tribuição envolve o problema da variação social da cor. [….] A ascensão social pode embran-

quecer” (OSÓRIO, 2003, p. 13). Já na heteroatribuição, o problema está em reconhecer os 

diferentes genótipos e classificá-los, desconsiderando a identidade racial subjetivamente cons-

truída pelo sujeito classificado. Osório (2003) e Pinho e Sansone (2008) também observaram 

um viés branqueador das respostas à medida que o entrevistado apresenta uma situação social 

melhor, independente do método. 

Apesar dos impasses dos dois métodos, é preciso lembrar que “o objetivo da classifi-

cação não pode ser visto como sendo o estabelecimento de um enquadramento fenotípico pre-

ciso, mas sim de um enquadramento estético local e relacional” (OSÓRIO, 2003, p. 17). Os 

sistemas classificatórios de cor ou raça “são antes sociais que biológicos” (PINHO; SANSO-

NE, 2008, não paginado). As raças são definidas socialmente, efeitos de discursos, e as desi-

gualdades raciais expressam desigualdades sociais. Aqueles que se autoidentificam como pre-

tos, pardos e indígenas apresentam indicadores socioeconômicos inferiores aos que se autoi-

dentificam como brancos. 

 Conforme seu desenvolvimento, a pesquisa se estendeu para grupos de tatuadores de 

São Paulo em redes sociais, como Facebook e WhatsApp. Nestes espaços, eles costumam tro-

car informações de eventos, técnicas, materiais, promoções e workshops. Há também o hábito 

de publicar fotos de tatuagens recém feitas para que outros contribuam com suas críticas na 

formação de quem está iniciando sua carreira. 

 Além disso, a partir do contato com tatuadores, foi possível realizar um acom-

panhamento autorizado de suas redes sociais, como Facebook e Instagram, e, em alguns ca-

sos, de seus estúdios e participações em eventos. O acompanhamento das redes sociais foi 

algo que surgiu no próprio campo como demanda de tatuadores. Essa técnica foi acompanha-

da de conversas informais com os mesmos pessoalmente ou por meio de redes sociais. Diante 

disso, acompanhei quais são os discursos e as estratégias utilizados em um espaço público que 

registra e divulga seus trabalhos.  

 Para Miskolci (2016), a pesquisa sociológica se tornou inseparável do uso das 

tecnologias comunicacionais. As relações da realidade social são mediadas por plataformas 

comunicacionais na internet e ganham centralidade na vida de pessoas. As relações sociais 

passaram a ser mediatizadas pelas tecnologias, crescentemente criadas, mantidas ou aprofun-
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dadas. A Sociologia Digital trata a sociedade como um contínuo on-offline. O crescimento 

econômico baseado na inserção das classes populares no consumo disseminou o acesso à 

rede. Cada vez mais, as relações mediadas pela conectividade ganham importância. 

Estudar a sociedade digital é, conforme Lupton (2015), se concentrar na individuali-

dade, na identidade, nas relações de poder e nas desigualdades sociais. Mas é necessário “ma-

pear as diferenças entre situações de comportamento vivo digitalmente e não digitalmente 

mediadas, e reconhecer as diferenças entre relatos analógicos e relatos digitais do comporta-

mento vivo são pré-requisitos para uma ciência social digital teoricamente sofisticada" (WIT-

TE, 2012, p. 86). 

 Witte (2012), ao pensar nos avanços digitais que podem ser oferecidos para Ciências 

Sociais, descreve a extração de dados das mídias sociais, incluindo a análise de conteúdo de 

textos ou imagens, como um método de relatos sociais. Ainda segundo o autor, os relatos so-

ciais seriam análises de postagens em mídias sociais, em que não há uma interação entre o 

cientista e os participantes. Os materiais digitais formaram uma base para relatos digitais e 

analógicos, já que esses possibilitaram uma interação teoricamente orientada e as fontes dos 

materiais. Fiz uma mineração digital de dados, conforme Nascimento (2016, p. 216), contan-

do que a tecnologia permite o uso, por meio das redes sociais, de “instrumentos aliados capa-

zes de ampliar as potencialidades dos métodos tradicionais”. 

 Desta forma, os resultados foram obtidos a partir do diálogo entre o debate teórico e os 

dados de campo. Na pesquisa bibliográfica, sintetizei criticamente e acompanhei as contribui-

ções e experiências relatadas na literatura. Durante a observação participante, estavam presen-

tes o diário de pesquisa (MILLS, 1975) - para sistematização de ideias e experiências - e o 

diário de campo - para descrição dos dados observados - com o intuito de elaborar conceitu-

almente a experiência a partir de quadros analíticos possibilitados por reflexões sistemáticas. 

A investigação pretendeu desmistificar a dimensão colonizadora da produção do conhecimen-

to ao acompanhar um fenômeno social e apresentar suas diferenças, seus jogos de inclusão e 

exclusão e as formas como as verdades são construídas por meio de discursos, expondo quais 

são as relações de poder e as negociações entre tatuadores e no processo de artificação da ta-

tuagem em São Paulo.   

 Em resumo, acompanhei mais de vinte estúdios, realizei vinte e quatro entrevistas, 

participei de onze eventos e convenções e quarenta e sete workshops, sem contar os online. 
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Os estúdios que acompanhei não serão nomeados, mas estão marcados no mapa (ver ilustra-

ção 1).  

Os dados dos eventos observados e dos sujeitos entrevistados estão nos quadros a se-

guir: 

Quadro 1 - Tatuadores entrevistados nesta pesquisa, em respeito ao seu anonimato, indicando suas ca-
racterísticas no momento em que foram entrevistados. 

Ilustração 1. Mapa de tatuadores e estúdios pesquisados

Fonte: elaborado pela autora, 2021.

Nome 
fictício Gênero Raça Data da Entre-

vista
Tempo de 
carreira

Especialista em certo estilo de tatua-
gem (descritos no Apêndice A) ou 

tipo de atuação no campo

Ale Masculino Branco setembro 2016 2016 Blackwork, Sketch e Aquarela

Fernando Masculino Branco dezembro 2016 2014 Escritor de uma revista de tatuagem

Teodoro Masculino Branco fevereiro 2017 2000 Pontilhismo

Daniel Masculino Branco março 2017 2001 Biomecânico e Realismo

Tadeu Masculino Branco abril 2017 2004 Dono de uma loja de materiais, um 
estúdio e uma escola de tatuagem

Tomás Masculino Branco abril 2017 2014 Pontilhismo e Geométrico

Alice Feminino Branco maio 2017 2016 Blackwork e Fineline

Renato Masculino Branco abril 2018 2016 Autoral

Mayra Feminino Pardo maio 2018 2011 Não especialista

Diego Masculino Branco junho 2018 2011 Old School
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Fonte: Elaborado pela autora. 

Quadro 2 - Eventos acompanhados durante a pesquisa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Marina Feminino Pardo junho 2018 2017 Não especialista

Felipe Masculino Negro julho 2018 2010 Não especialista

Pedro Masculino Branco agosto 2018 1983 Realismo e Oriental

Murilo Masculino Branco agosto 2018 2008 Pontilhismo

Marcos Masculino Pardo outubro 2018 2017 Realismo

Claúdia Feminino Branco novembro 2018 2016 Blackwork e Fineline

Douglas Masculino Branco março 2019 2001 Realismo e Bordado

Danilo Masculino Branco maio 2019 1999 Tribal

Thiago Masculino Branco maio 2019 Década de 
1970 Old School

Vitor Masculino Branco maio 2019 1993 Old School

Luciano Masculino Branco junho 2019 2011 Pontilhismo

André Masculino Branco julho 2019 1979 Old School

Lucas Masculino Branco julho 2019 1981 Estética reparadora

Marcio Masculino Branco outubro 2019 2019 Aquarela

Nome 
fictício Gênero Raça Data da Entre-

vista
Tempo de 
carreira

Especialista em certo estilo de tatua-
gem (descritos no Apêndice A) ou 

tipo de atuação no campo

Evento Data Local

Tatoueurs, Tatoués fevereiro 2015 Museu do Quai Branly, Paris

Tattoo Week julho 2015 Expo Center Norte, São Paulo

Tattoo Week julho 2016 Expo Center Norte, São Paulo

Exposição A arte na pele setembro 2016 Memorial da América Latina, São Paulo

Tattoo Experience novembro 2016 Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca, São 
Paulo 

Desafio Ink Wars dezembro 2016 Teatro Zanoni Ferrite, São Paulo

Tattoo Week julho 2017 Expo Center Norte, São Paulo

Expo Velha Guarda Tattoo outubro 2017 Mirante Nove de Julho, São Paulo

Tattoo Week outubro 2018 São Paulo Expo, São Paulo

Tattoo Ink Business setembro 2019 Hotel Mélia Paulista, São Paulo

Tattoo Week outubro 2019 São Paulo Expo, São Paulo
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2. O QUE É ARTIFICAÇÃO: DEFININDO A PREMISSA TEÓRICA 

A definição da arte é socialmente construída e legitimada. É negociada a partir da 

construção de saberes, por meio de relações de poder. Eco (2016, p. 13) entende a arte a partir 

do conceito de formatividade, em que cada formação é “um ato de invenção, uma descoberta 

das regras de produção segundo as exigências da coisa a ser feita”. A partir da formatividade, 

afirma-se a artisticidade intrínseca de cada operação humana. Assim, a obra de arte contaria 

sobre a personalidade e a espiritualidade do artista a partir do modo irrepetível e personalís-

simo como ele a formou. 

 A arte se nutre da sociedade em que está inserida e nela estão presentes “os modos de 

pensar, viver, sentir de toda uma época, a interpretação da realidade, a atitude diante da vida, 

os ideais, as tradições, as esperanças e as outras de um período histórico” (ECO, 2016, p. 34). 

Para entender a arte, Eco (2016) volta ao pensamento marxista, que buscava esclarecer a rela-

ção entre base econômica e os vários episódios de costumes e de vida para explicar os refle-

xos ideológicos desse processo (MARX; ENGELS, 1998).  

Para explicitar historicamente é preciso investigar e colocar em evidência o 
modo como determinado fenômeno artístico é estreitamente ligado a uma 
determinada sociedade e às leis (e não contingências) de seu desenvolvimen-
to; o modo como essa determinada sociedade é a premissa (a base) da mani-
festação de uma dada direção no desenvolvimento da arte e como a investi-
gação desta correlação explica estas mudanças. (ECO, 2016, p. 36-37) 

A arte se apresenta por uma polaridade, na qual a obra aparece como combinação de 

vários elementos, as estruturas, concorrendo numa superestrutura: “Quando se fala de orga-

nismo artístico se entende um fenômeno particular de comunicação, no qual determinada ex-

periência histórico-social coletiva é levada, por meio da mediação determinante e personali-

zante de um formador, a uma pregnância particular” (ECO, 2016, p. 444). 

 Esse movimento oferece a contração orgânica de toda uma experiência. Uma definição 

geral da arte teria limites: de uma definição marcada pela historicidade, de uma definição que 

se modifica em outro contexto histórico; de generalizar uma série de fenômenos concretos 

que possui uma vivacidade de determinações que se perdem necessariamente na definição. 

Mas ela é indispensável para tentar criar um ponto de referência para aqueles discursos que 

são propositalmente históricos, parciais e limitados. Ao falar de arte, mesmo para negar sua 
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possibilidade de definição conceitual, surge a exigência da definição. 

Sua definição se realiza em um “movimento dialético contínuo que atravessa toda a 

história da arte e constitui a essência do fenômeno arte, capaz de influir na própria reflexão 

estética que se constrói sobre o fenômeno” (ECO, 2016, p. 126). O movimento dialético se 

realiza em um movimento de tríplice negação, em que ocorre a “transmutação das várias idei-

as da arte em diferentes contextos culturais” (ECO, 2016, p. 129). Assim, as definições são 

históricas e relacionam-se a valores culturais e sociais. A experiência artística costuma superar 

o que era definido e celebrado anteriormente e revisar-se a partir de novos modos de operar e 

fruir. A arte, para Crane (2009), é uma atividade coletiva baseada no compartilhamento de 

convenções artísticas que definem o que é considerado arte em um período e como pode ser 

produzida. 

 A arte assume novas formas com o surgimento de modos de operar o artístico que po-

dem contradizer as definições passadas sobre arte e beleza. Apesar do movimento dialético de 

redefinição da arte e da impossibilidade de construir uma definição que se enquadre no decor-

rer da história, contando os riscos de generalização e os problemas da historicidade, a exigên-

cia da definição do que é arte se faz presente desde uma ação incorporante, quando ocorre a 

incorporação de valores e contextos atuais. Eco (2016, p. 272) afirma que “a arte não é o Ab-

soluto, mas uma forma de atividade que estabelece uma relação dialética com outras ativida-

des, outros interesses, outros valores”, é uma estruturação de valores em que a obra se relaci-

ona com seu contexto cultural.  Greffe (2014, não paginado) acrescenta que “o objeto criado 

de propósito para se tornar uma obra de arte só é reconhecido como tal em um contexto histó-

rico e social determinado, e somente se ele é submetido a uma interpretação teórica e filosófi-

ca capaz de justificar o interesse que ele atrai”. 

  

2.1. ARTE E ARTIFICAÇÃO 

A arte é o resultado de processos sociais, datados e situados, e não um corpus de obje-

tos definidos uma única vez e por todos os que representam instituições e disciplinas consa-

gradas. Para Shiner (2012, não paginado), as últimas manifestações das atividades artísticas 

estão além da arte tradicional e institucional, sendo o processo de artificação um exemplo 

desse fenômeno. 

Como um neologismo, o termo artificação é uma forma nominativa do verbo 
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“artificar”, o que implica que a arte em questão é um tipo de qualidade ou 
característica, similar a beleza em embelezação. Consequentemente, artifica-
ção sugere que a qualidade de “arte-cidade” pode ser aplicada ou adminis-
trada em algum objeto, ação, instituição ou situação.  4

Sant’Anna (2017, p. 9) pontua que o conceito de artificação veio tanto da Antropolo-

gia quanto da Sociologia e “implica articulações interdisciplinares, o que reforça a ideia de 

que a questão da ‘arte’ em nossa sociedade tornou-se tão complexa que é necessário o socorro 

de outras disciplinas que não apenas a estética”, sendo diametralmente oposto ao conceito de 

antiarte ou não arte disseminado por Marcel Duchamp. 

A artificação estuda como, quando, onde e por que certo fazer ou saber ingressa no 

sistema das artes. Os deslocamentos espacial e simbólico são vistos como elementos definido-

res do seu sentido e do seu valor. As categorias antropológicas de legitimação e sociológica de 

institucionalização são fundamentais para se estudar o movimento dos objetos e sujeitos artís-

ticos no interior do sistema das artes, junto com uma valorização econômica e simbólica. 

  
Do ponto de vista histórico, as instâncias legitimadoras de uma obra de arte 
variam. Pode, num certo momento no Ocidente, ter sido a Igreja Católica, 
noutro momento a burguesia, noutro momento a universidade e/ou museu. 
Devemos reconhecer, porém, que na modernidade as instâncias legitimado-
ras se multiplicaram, o que torna mais diversificada a classificação do que 
seja arte e não arte. (SANT’ANNA, 2017, p. 17) 

Passando por instâncias oficiais, “a classificação de trabalhos artísticos depende de 

uma estrutura burocrática/ideológica que autorize a autoria” (SANT’ANNA, 2017, p. 18-19). 

As atividades artísticas, em comum, partem do princípio de quem as pratica detém um saber 

e/ou uma técnica, domina uma habilidade ou sabe operar materiais e transformá-los artistica-

mente.  

Na arte moderna e contemporânea, a multiplicidade de teorias sobre arte gerou confli-

tos e criou a antiarte ou pós-arte, rompendo com as normas dadas anteriormente a um ponto 

em que a norma passou a ser a ruptura. Heinich (1998) fala de transgressão e arte. A trans-

gressão passou a ser um valor em si. Em um movimento dialético, o artista transgride, a soci-

edade aceita a transgressão e a oficializa, o artista cria uma transgressão mais radical, mas a 

 As a neologism, the term “artification” is a nominative form of the verb “to artify” which implies that the “art” 4

in question is a kind of quality or characteristic, similar to the “beauty” in beautification.  Consequently, “artifi-
cation” suggests that the quality of “art-ness,” can be applied to or infused into some object, action, institution or 
situation.
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sociedade aceita de novo, desmoralizando a transgressão. Então caímos num paradoxo da arte 

contemporânea: não há mais transgressão.  

A arte contemporânea cria outro paradoxo: vive de matar-se e, simultaneamente, indi-

ca uma vitalidade econômica. As artes plásticas movimentam um montante de dinheiro inédi-

to. E, no plano da autoria, narcisismos típicos da sociedade do espetáculo dominam. A questão 

dos direitos autorais ganha maior destaque depois que se decretou a morte do autor.  

A arte conceitual privilegia o discurso, o pensamento e as intenções: “A própria obra 

se tornou desnecessária. Ou seja, os discursos sobre a obra era a própria obra” (SANT’AN-

NA, 2017, p. 44). A arte passou a ser uma ideia ou intenção, um deslocamento de sentido. De-

finindo sua sentença de morte. 

A artificação seria o contrário da desartificação duchampiana. Ao negar o metiér e ao 

pregar a indiferença, Michel Duchamp nega a ideia de valor. Na artificação, a diferença é cri-

ada pela obtenção de um saber específico, valorizando sua especificidade. Desta forma, a 

questão da artificação se oporia à insignificância. Anteriormente à não estética duchampiana, 

o objeto artístico era sobretudo um signo carregado de significados. A insignificância não pos-

sibilita a comunicação. O artista precisa explicar sua obra e sua intenção. 

O conceito de artificação provoca uma revisão do conceito de arte em geral. Justamen-

te quando a morte da arte é decretada, atividades apareceram requerendo o estatuto artístico. 

E, para ser considerado arte, um objeto precisa funcionar simbolicamente, ter um sentido, 

passar por um processo de simbolização, destaca Sant’Anna (2017). 

 Eco (2016) assume o termo “morte” no significado dialético de dissolução-resolução. 

A história da arte atravessaria um movimento dialético contínuo que constitui a essência do 

fenômeno arte, capaz de influir na sua reflexão estética. Em sua trajetória, a arte vai além das 

transformações históricas e “morre” para assumir novas formas. Isso não significa o fim histó-

rico ou cronológico da arte, mas a liberação de novas formas de artisticidade. O autor também 

defende uma metodologia dialética que possa justificar uma transmutação das várias ideias de 

arte em diferentes contextos culturais, espaciais e temporais. As definições de arte são históri-

cas, ligadas a valores culturais, em que a próxima experiência artística aparece “como ‘a mor-

te’ de tudo que havia sido definido e celebrado” (ECO, 2016, p. 129).  

 Uma pesquisa histórico-gráfica ajudaria a compreender a gênese e o desenvolvimento 

das novas maneiras de conceber a obra e a arte em si. Para Eco (2016, p. 137), “A ideia da 
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arte muda continuamente segundo as épocas e os povos e aquilo que para determinada tradi-

ção cultural era arte, parece dissolver-se diante de novos modos de operar e de fruir”. As 

obras individuais e as poéticas passam por processos de sucessão e oposição. As conexões 

dialéticas, como uma hipótese metodológica, podem ajudar a compreender a multiplicidade 

de formas da arte. 

Para a teoria institucional, “não há no objeto artístico, enquanto veículo material, uma 

característica capaz de qualificá-lo, definitivamente, como sendo ou não uma obra de arte. 

Isso é válido a despeito do fato de o objeto estar ou não subordinado ao mundo artístico, ou 

seja, a uma coletividade interessada em fazer, partilhar e debater Julgamentos críticos desse 

tipo”. (GELL, 2001, p. 176). Não há o pressuposto de coerência histórica das interpretações. 

Uma obra que estava fora do circuito oficial da história da arte pode começar a circular como 

arte e ser considerada arte, “porque são os representantes do mundo artístico, ou seja, artistas, 

críticos, comerciantes e colecionadores, que têm o poder de decidir essas questões, não a ‘his-

tória’” (GELL, 2001, p. 176). 

 Não há características intrínsecas a qualquer objeto para caracterizá-lo como artístico 

por si só. Há diferenças entre o tipo de interpretação, contexto e significação simbólica que se 

requer de uma obra de arte, em oposição a um artefato. Para Gell (2001), para que uma obra 

de arte possa funcionar como arte é desejável ou necessária a abstração de seu contexto etno-

gráfico. 

Os fatores que modificaram o status da arte e de artista e contribuíram para populari-

zar a arte, segundo Gombrich (2013), são: sensação generalizada de progresso e mudança, que 

cria um esforço de não repudiar nem engrandecer nada; desenvolvimento da ciência e da tec-

nologia, que possibilita novos métodos; a arte acompanha a ciência e a tecnologia e proporci-

ona uma via de escape para elas, valorizando espontaneidade e individualidade; pressupostos 

psicológicos e a crença de que a arte é expressão de seu tempo, que leva o artista a renunciar o 

autodomínio; artista precisa do intermediário, do marchand; ensino da arte, principalmente 

para crianças, que mudou o interesse pela arte, mas ainda diferencia o profissional do amador; 

a difusão da fotografia; a proibição de explorar alternativas por artistas em alguns lugares do 

mundo; e a ambição de artistas para superar outros. 

A arte contemporânea, com sua nova dinâmica, redefine os mecanismos de funciona-

mento da arte, desde a produção, circulação, consumo, instituições até a crítica da arte, como 
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aponta Luiz Sérgio Oliveira (2012). A vida cotidiana ganha características da arte quando a 

arte contemporânea redefine o que é arte, conforme Lipovetsky e Seroy (2015). 

2.2. REVELANDO O QUE É ARTIFICAÇÃO 

O conceito de artificação pode assumir três ênfases, como aponta Shiner (2012), con-

forme sua vertente teórica: decoração, modificação e transformação. A divisão histórica entre 

artes finas e ordinárias tem implicações nas diferentes versões do conceito de artificação. A 

noção de decoração traz em si o processo de ornamentação e adornamento de objetos. O con-

ceito de modificação da artificação é de Naukkarinen (2012) e envolve o movimento da arte 

no sentido do campo da não arte, com a inserção de formas artísticas de pensamento e ativi-

dade em instituições não artísticas. Quando é encarada como transformação, envolve um pro-

cesso em que algo que inicialmente não era entendido como arte é resignificado como tal, ver-

tente de Heinich e Shapiro (2012a). É uma situação em que algum objeto, atividade ou orga-

nização, que não era normalmente classificado como arte, é contagiado por ela ou começa a 

ter características artísticas ou ainda usa o modo de pensar e agir da arte, além de proprieda-

des artísticas.  

Para Andrzejewski (2013), a artificação combina arte com não arte. Para ser artificado, 

o objeto criado não pode ser considerado uma obra de arte previamente e deve combinar os 

elementos da arte e da não arte. As condições para o conceito de artificação, atenta Andrze-

jewski (2013), fazem referência aos conceitos de arte e de definição de arte. A relação entre 

arte institucionalmente reconhecida e não arte é uma questão crucial quando a estrutura dos 

objetos artificados é comparada com obras de arte.  

O contexto no qual um objeto potencialmente artificado é apresentado ou recebido 

deve referenciar o campo da arte. Graças à divisão entre arte e não arte, os objetos artificados 

se encontram na fronteira e não se qualificam como obras de arte ou objetos de uso diário. A 

artificação assume conceitualmente a existência de um conceito de arte, mas não tem influên-

cia sobre como devemos definir a própria arte. 

A artificação, conforme Andrzejewski (2013), revela a complexidade de processos, 

como a estética ou a dimensão comercial e pública de obras de arte, considerando uma ampla 

gama de campos teóricos em que as obras de arte funcionam. Considerando a ontologia da 

arte, os processos de artificação mostram que a determinação da obra de arte passa por pro-
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cessos sociais. 

A artificação não resulta na criação de uma obra de arte nova e independente. Ao con-

trário, os objetos artificados ganham seu status de arte ao se remeter a obras de arte originais. 

Ademais, aponta Andrzejewski (2013), os objetos artificados não podem ser obras de arte por 

definição, sofrendo limitações conceituais. A artificação parte de obras de arte tradicional-

mente entendidas, mas não formadas tradicionalmente. A obtenção do status ontológico de 

uma obra de arte depende de fatores como o ato de criação e recepção social, os quais envol-

vem relações de poder. 

O processo de artificação é possível porque há uma divisão entre arte e não arte. Na 

fronteira de definição da arte, encontram-se os objetos artificados, além de haver uma qualifi-

cação de objetos como obras de arte ou de uso diário. Artificação significa adotar práticas que 

são típicas de produzir objetos de arte que nem sempre têm um caráter estético. A conexão 

pode ocorrer no nível físico ou puramente conceitual. A artificação ocorre quando inserida em 

quadros institucionais.  

Para Naukkarinen (2012), o processo de artificação como modificação refere-se a situ-

ações e processos nos quais algo que não é considerado arte no sentido tradicional da palavra 

é transformado em algo semelhante à arte ou em algo que sofre influências de modos artísti-

cos de pensar e agir. A não arte seria afetada pela arte, mas não se transformaria em arte no 

sentido tradicional. 

A arte da artificação se torna algum tipo de adjetivo, não um substantivo. 
Assim, pode-se pensar que algumas pessoas são mais ou menos artistas, ob-
jetos podem ter mais ou menos arte neles, receptores podem se concentrar 
em aspectos mais ou menos artísticos das coisas que encontram e institui-
ções podem ser mais ou menos centradas na arte. Em geral, provavelmente 
não se deve perguntar se isso ou aquilo é arte aqui e agora, mas se algo tem 
mais ou menos arte, em uma dada situação. (NAUKKARINEN, 2012, p. 
18)  5

Quando se fala sobre artificação, conforme Naukkarinen (2012), deve-se necessaria-

mente ter alguma concepção de arte, já que ela não pode existir sem propriedades artísticas 

como ponto de referência. É um exercício conceitual e também um fenômeno institucional e 

 The art of artification becomes some kind of adjective, not a noun. Thus, it could be thought that some people 5

are more or less artists, objects can have more or less art within them, receivers can concentrate on more or less 
artistic aspects of things they encounter, and institutions can be more or less art-centered. In general, one should 
probably not ask whether this or that is art here and now but whether something has more or less art, in a given 
situation. 
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prático que estuda as relações entre arte e não arte. Haveria perspectivas diferentes: produtor, 

trabalho, receptor e instituição. Naukkarinen (2012) estuda a artificação nas práticas de negó-

cios. 

Seguindo a vertente de Shapiro e Heinich (2013, p. 15): 

A arte surge no decorrer do tempo como a soma total de atividades instituci-
onais, interações cotidianas, implementações técnicas e atribuições de signi-
ficado. A artificação é um processo dinâmico de mudança social, por meio 
do qual surgem novos objetos e novas práticas e por meio do qual relações e 
instituições são transformadas. 

Shapiro (2012) afirma que a artificação é o processo em que um objeto ou uma ativi-

dade passa a ser considerado arte, mas anteriormente não era considerado como tal. A atribui-

ção da categoria arte é cercada pelas transformações dos sujeitos, dos objetos e das represen-

tações. O processo é discursivo e concreto e requalifica as coisas: o objeto se transforma em 

arte; o produtor, em artista; a fabricação, em criação; e os observadores, em público. Isso re-

sulta em mudanças concretas, como a mudança do conteúdo e da forma de uma atividade, a 

transformação das qualidades físicas das pessoas, a reconstrução das coisas, a importação de 

novos objetos e a reestruturação dos dispositivos organizacionais. Há uma multiplicidade de 

instâncias de reconhecimento e de regulação da arte envolvidas. A arte passa a ser vista mais 

como atividade do que como objeto. 

A artificação abrange uma apropriação sociológica que descreve os modos em que a 

sociedade contemporânea concede o status de arte a coisas como grafite, hip-hop e arquitetu-

ra. Heinich e Shapiro (2012b, p. 267) propõem traçar o processo pelo qual algo se move dire-

tamente da categoria de não arte para a categoria de arte. 

Designamos de artificação um processo de transformação da não-arte para a 
arte. Nossas investigações descreveram a multiplicidade de dinâmicas que 
contribuem para essa transfiguração: uma combinação de operações técni-
cas, semânticas, jurídicas, temporais, espaciais, organizacionais, etc. que 
tornam a transição para a arte sustentada e coletivamente assumida; ele se 
institucionaliza.  6

Heinich e Shapiro (2012a) definem o arcabouço teórico da artificação como uma re-

 Nous désignons par artification un processus de transformation du non-art en art. Nos enquêtes ont décrit la 6

multiplicité des dynamiques qui contribuent à cette transfiguration: une combinaison d’operations techniques, 
sémantiques, juridiques, temporelles, spatiales, organisationnelles, etc. qui font que le passage à l’art est durable 
et collectivement assumé; il s’institutionnalise.
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flexão sobre a construção social da arte. A artificação envolveria a transformação de uma prá-

tica em uma atividade instituída como arte a partir de mudanças organizacionais, sociais, de-

mográficas, estéticas, institucionais e discursivas. 

2.3. A ARTIFICAÇÃO COMO TRANSFORMAÇÃO 

 O termo artificação permite pensar nos aspectos dinâmicos da transição para a arte, de 

sua construção progressiva e contraditória: “Como a arte chega às pessoas, objetos, maneiras 

de fazer e pensar? E como, por sua vez, funciona?” (HEINICH; SHAPIRO, 2012a, p. 19) . A 7

artificação se refere a objetos e atividades, componentes de mudança social e cultural, em to-

das as sociedades no mundo globalizado. 

De que se trata? Artificação refere-se ao processo de transformar a não arte 
em arte, resultado de um trabalho complexo que gera uma mudança na defi-
nição e status de pessoas, objetos e atividades. Longe de recorrer apenas a 
mudanças simbólicas (requalificação de ações, refinamento de atividades, 
crescimento de pessoas, deslocamento de fronteiras), a artificação repousa 
acima de tudo em fundamentos concretos: modificação do conteúdo e da 
forma de atividade, transformação de qualidades físicas das pessoas, rearran-
jo de dispositivos organizacionais, criação de instituições. Todos esses pro-
cessos levam a uma mudança duradoura na fronteira entre arte e não arte, e 
não primariamente um aumento da hierarquia interna aos diferentes campos 
artísticos. Esse último fenômeno é um problema de classificação e legitima-
ção, que continua sendo favorecido pela sociologia da arte. Mas optamos 
imediatamente por nos afastar dele em favor de um problema mais dinâmi-
co: a mudança de fronteiras entre categorias e, conseqüentemente, o surgi-
mento de novas formas de arte. (HEINICH; SHAPIRO, 2012a, p. 20)  8

O aumento da atividade artística na sociedade se deve parcialmente à extensão das ar-

tes estabelecidas. A noção de artificação se aproxima do problema de qualificação de um ob-

jeto como arte e das modalidades efetivas da construção do que é artístico, apontam Heinich e 

 Comment l’art vient-il aux personnes, aux objets, aux façons de faire et de penser? Et comment celui-ci, en 7

retour, agit-il?

 De quoi s’agit-il? L’artification désigne le processus de transformation du non-art en art, résultat d’un travail 8

complexe qui engendre un changement de définition et de statut des personnes, des objets, et des activités. Loin 
de recourir seulement des changements symboliques (requalification des action, ennoblissement des activités, 
grandissement des personnes, déplacements de frontières), l’artification repose avant tout sur des fondements 
concrets: modification du contenu et de la forme de l’activité, transformation des qualités physiques des person-
nes, réagencement de dispositifs organisationnels, création d’instituions. L’ensemble de ces processus entraîne 
un déplacement durable de la frontière entre art et non-art, et non pas d’abord une élévation sur l’échelle hiérar-
chique interne aux différents domaines artistiques. Ce denier phénomène relève d’une problématique du classe-
ment et de la légitimation, qui continue d’être privilégiée par la sociologia de l’art. Mias nous avons d’emblée 
choisi de nous en écarter au profit d’une problématique plus dynamique: le déplacement de frontières entre caté-
gories et, partant, l’émergence de nouvelles formes d’art. 



39

Shapiro (2012b). Uma artificação envolve o surgimento de uma nova arte. 

A artificação é o resultado de todas as operações, práticas e simbólicas, or-
ganizacionais e discursivas, pelas quais os atores concordam em considerar 
um objeto ou uma atividade como arte. É um processo que institucionaliza o 
objeto como obra, prática como arte, praticantes como artistas, observadores 
como audiências, enfim, que tende a criar um mundo artístico. (HEINICH; 
SHAPIRO, 2012a, p. 21)  9

No entanto, esse desenvolvimento não se faz sem obstáculos e resistência. A artifica-

ção, destarte, precisa ser compreendida como uma tendência. Por mais poder que envolva, sua 

realização plena está longe de ser sempre garantida. 

A perspectiva teórica da artificação demanda métodos que descrevem com precisão as 

ações das pessoas, a forma e o arranjo dos objetos e os significados que lhes são dados sem 

perder de vista a estrutura geral da sociedade. Para estabelecer seu método, baseia-se na An-

tropologia e na Sociologia da Arte. Da Antropologia, serve-se da descrição micro-sociológica, 

da atenção aos atributos formais e semânticos das coisas e da convicção de que a arte é resul-

tado de um trabalho. A âncora sociológica ajuda a construir a artificação como a instituciona-

lização da arte, no sentido que lhe é conferido pela História e Economia da arte. A produção 

de arte envolve instituições que criam hierarquias culturais. Interessa, para a artificação, a 

ação: as operações que realiza e as alterações materiais resultantes dela. Mas também o que é 

dito: como pessoas, objetos e atividades são definidos.  

 O problema da artificação deve ser diferenciado do problema da legitimação. A 

artificação de uma prática leva a sua legitimação em um mundo em que a arte é valorizada. O 

paradigma de artificação enfatiza aspectos materiais e situações concretas de mudança, em 

uma orientação dinâmica e pragmática, baseada na observação de ações, relações, modifica-

ções materiais e organizacionais. Além disso, a avaliação da arte cria um processo de causa-

ção circular. O processo de artificação de um objeto resulta em sua legitimação. Por outro 

lado, 

[...] o desejo de garantir a legitimidade para uma prática que alguém consi-
dera injustamente subvalorizada pode, por sua vez, impulsionar um processo 
de artificação. Não obstante, a artificação e a legitimação continuam sendo 

 L’artification, c’est la résultante de l’ensemble des opération, pratiques et symboliques, organisationnelles et 9

discursives, par lesquelles les acteurs s’accordent pour considérer un objet ou une activité comme de l’art. C’est 
un processus qui institutionnalise l’objet comme oeuvre, la pratique comme art, les pratiquants comme artistes, 
les observateurs comme public, bref, qui tend à faire advenir un monde de l’art. 
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processos distintos; a primeira, enraizada na materialidade, engloba a segun-
da (SHAPIRO; HEINICH, 2013, p. 18). 

 A artificação envolve mudanças práticas, semânticas, jurídicas e institucionais e é uma 

operação muito mais complexa do que um processo de legitimação. Enquanto a legitimidade, 

discutida por Bourdieu (2007), envolve graduações de valores que são indicadores da baixa 

cultura versus a alta cultura, sendo uma parte e uma consequência da artificação. 

 Diferente da qualificação e da legitimação, da identificação e da avaliação, na 

artificação, as coisas estão sujeitas a processos simultâneos de identificação. Primeiro, essas 

coisas serão avaliadas positivamente, depois legitimadas.  

Essa perspectiva descreve as transformações concretas (físicas, materiais, 
formais) de coisas e ações, aquelas que os fazem nomear como arte e que 
levam à constituição de um novo mundo social. Ao contrário de um para-
digma de avaliação, que ocorre em um campo da arte que já é dado, o da 
artificação quer entender o desenvolvimento e a construção deste mundo. 
(HEINICH; SHAPIRO, 2012a, p. 23)  10

Não se trata de discutir a produção de arte ou a construção social da arte, a especifici-

dade do problema não encontra uma base nas teorias atualmente disponíveis na Sociologia da 

Arte. A palavra artificação possibilita contornar dificuldades. Como um neologismo, significa 

a transição da não arte para a arte. O sufixo refere-se a um processo, longe de essencializar.  

 Heinich e Shapiro (2012a) reuniram uma coletânea de casos de transição para a arte no 

intuito de pensar seus sucessos e seus limites, os contextos de emergência e as condições de 

possibilidade: “A arte não é um conjunto de objetos definidos de uma vez por todas pelas ins-

tituições e disciplinas estabelecidas, mas o resultado de processos sociais, datados e localiza-

dos” (HEINICH; SHAPIRO, 2012a, p. 26) . 11

 A artificação, como transformação da não arte em arte, “resulta em uma mudança 

duradoura da fronteira entre arte e não-arte” (HEINICH; SHAPIRO, 2012a, p. 20) . Como 12

processo de transmutação, a artificação engloba o prático e o simbólico, em que a atribuição 

 Cette perspective décrit les transformations concrètes (physiques, matérielles, formelles) des choses et des 10

actions, celles qui les font nommer comme art et qui aboutissent à la constitution d’un nouveau monde social. Au 
contraire d’un paradigme de l’évaluation, qui se place dans un monde de l’art qui est déjà donné, celui de l’arti-
fication veut comprendre l’eclosion et la construction de ce monde.

 L’art n’est pas un corpus d’objets définis une fois pour toutes par des institutions et des disciplines consacrées, 11

mais le résultat de processus sociaux, datés et situés. 

 Entraîne un déplacement durable de la frontière entre art et non-art.12
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de significado, reconhecimento e legitimação é o resultado de transformações concretas. 

Abrange dez processos constituintes: deslocamento, renomeação, recategorização, mudança 

institucional e organizacional, patrocínio, consolidação jurídica, redefinição do tempo, indivi-

dualização do trabalho, disseminação e intelectualização.  

Heinich e Shapiro (2012a) acreditam que estão ocorrendo os processos de desloca-

mento e relativização das fronteiras entre categorias artísticas, que tornam visíveis novas for-

mas de arte. Há o alargamento das chamadas artes estabelecidas e o consubstanciar de novas 

formas de arte, quer nos espaços convencionais de criação e recepção, quer no espaço público 

e na sobreposição entre diversos lugares de criação, mediação e recepção artísticas. Novos 

objetos artísticos podem ser qualificados a partir da identificação e legitimados pela avalia-

ção. 

O termo mediação refere-se a tudo que intervém entre uma obra e sua recepção, como: 

pessoas, instituições, palavras e coisas. A partir da noção de mediação, as pessoas envolvidas 

ganham centralidade para pensar a arte, já que uma obra de arte se torna o que é ao entrar em 

uma rede complexa de atores. O estudo das mediações, para além da ação das pessoas e das 

instituições, aborda as palavras, as imagens e os objetos que se interpõem entre uma obra e os 

olhares postos nela. A mediação é entendida como tudo o que se interpõe entre a obra e seu 

espectador. A partir da perspectiva de Heinich (2002), a arte se torna um jogo a três, entre 

produtores, mediadores e receptores. 

Não existe arte "em si" cuja definição nos guie a descrever a maneira como é 
vivida "por si mesma" pelos atores: existem apenas concepções historica-
mente situadas, relativamente estabilizadas e coletivas sobre o que os atores 
entendem por "arte". É o que podemos chamar de virada nominalista, que 
nos leva da questão de "o quê" para a questão de "para quem", "sob quais 
condições", "quando". Sob essa perspectiva, a arte nada mais é do que o re-
sultado de operações de artificação: ou seja, voltando a Nelson Goodman, há 
arte quando existe artificação. (HEINICH; SHAPIRO, 2012b, p. 299)  13

 No salto entre “arte” e “não arte”, interessa estudar as mudanças materiais, relacionais 

e organizacionais. Para isso, Heinich e Shapiro (2012a) identificaram quatro tipos de artifica-

 Il n’existe pas d’art “en soi” dont la définition nous guiderait pour décrire la façon dont il est vécu “pour soi” 13

par les acteurs: il n’existe que des conceptions historiquement situées, relativement stabilisées et collectives, de 
ce que les acteurs entendent par “art”. C’est ce qu’on peut appeler le tournant nominaliste, qui nous fait passer de 
la question du “quoi” à la question du “pour qui”, “à quelles condition”, “quand”. Dans cette perspective, l’art 
n’est rien d’autre que la résultante des opérations d’artification: c’est dire que - pour revenir à Nelson Goodman - 
il y art quand il y a eu artification.
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ção: durável, parcial, contínua e inalcançável.  

O primeiro tipo é simplesmente o que definimos hoje como arte, pois é, de fato, o re-

sultado de um processo de artificação que tem se comprovado abrangente e duradouro. A arti-

ficação pode ser inteira e duradoura, como o caso da pintura durante o Renascimento, mas 

pode estar relacionada a uma posição específica dentro de uma disciplina. 

O segundo tipo compreende casos estabilizados de artificação parcial. Em algumas 

situações, é um processo incompleto enquanto não encontrar condições favoráveis. São situa-

ções semiestabilizadas, nas quais o processo não é bem-sucedido devido à falta de caracterís-

ticas intrínsecas capazes de autorizar a artificação completa. É o caso de ofícios que se encon-

tram na fronteira entre arte e artesanato, como a arquitetura, por sua dependência de restrições 

utilitárias e técnicas.  

O terceiro tipo envolve casos de artificação recentes, quase concluídos ou que estão 

em andamento. Há casos de artificação parcial, em que parte de sua produção cruza os círcu-

los de reconhecimento, como a fotografia e o cinema. E há casos de artificação em processo 

de realização, como a outsider art, a art brut e as readymades. O grafite também se enquadra 

nessa categoria. 

Por último, o processo de artificação inalcançável encontra obstáculos que parecem 

ser insuperáveis e passa por movimentos esporádicos de artificação que não se concretizam 

devido a cenários socioeconômicos contrários às características que históricamente têm cons-

tituído a arte como uma instituição. Os obstáculos podem ser: o status inferior de quem está 

envolvido, a natureza utilitária, restrições técnicas, limitações de transportabilidade e a de-

pendência de uma clientela. Eles estão em um estado de tensão perpétua entre a arte e a técni-

ca e são reconhecidos como arte (e não como artes) apenas parcialmente. 

As práticas são condenadas a movimentos artísticos esporádicos, mas incapazes de 

serem plenamente realizadas devido a características intrínsecas ou modelos econômicos afas-

tados das propriedades historicamente constitutivas do conceito de arte, como a tipografia e a 

gastronomia, que podem ser consideradas artes no sentido metafórico do termo, porém seus 

produtores não são vistos como artistas e suas produções como obras. 

Não obstante, o status social inferior de quem a pratica, de seus espectadores ou de seu 

público é de fato um obstáculo para a artificação e parece frear seu progresso. Outros obstácu-

los podem ser: a natureza utilitária da atividade; o fato de ser um trabalho manual; a parcela 
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de maquinaria; a serialidade da produção; a divisão do trabalho, quando a distribuição das 

operações não permite isolar um momento artístico; restrições e dificuldades técnicas, que 

minimizam a participação da estética em favor da destreza; o peso da tradição e a relação com 

os mestres; a inferioridade social dos produtores e/ou amadores; a dependência do cliente; o 

amadorismo; a segurança da posse ou a restrição no espaço; e, por fim, a natureza efêmera ou 

a restrição do tempo. 

 Inversamente, a artificação é favorecida quando se trata de uma atividade de luxo, 

pouco manual, pouco equipada tecnicamente, permitindo a individualidade, nome sujeito a 

proezas técnicas, suscetível de inovação, praticado por ou destinado a sujeitos de origens so-

ciais bastante privilegiadas, permitindo certa autonomia sobre a clientela, relativamente pro-

fissionalizada, transportável no espaço e no tempo. A visibilidade, uma certa marginalidade, 

alguma postura de vanguardista e a possibilidade de uma economia administrada também são 

favorecimentos ao processo de artificação. A artificação seria um indicador da tendência geral 

de valorizar a arte. 

 Os indicadores do processo de artificação podem ser: a) terminologia, como o uso do 

termo Belas Artes para as artes do desenho ou sétima arte para o cinema, em que a estabiliza-

ção de um léxico revela a generalização e a formalização de uma prática; b) operadores legais, 

como o reconhecimento da pintura como arte liberal e não mecânica, designada não mais 

como um objeto, mas como um trabalho; c) operadores cognitivos, que se relacionam com os 

métodos de classificação e de categorização, ou o aparecimento de biografias, que contribui 

para a individualização da prática; d) operadores de tempo, como no caso do grafite, de ativi-

dade noturna e ilegal para diurna ou etiquetada e exposta em museus; e) operadores espaciais, 

como o hip-hop, de dança social para dança nos palcos, “se quadrinhos, arte brut, arte singular 

ou grafite são encontrados em galerias ou museus de arte é um indicador óbvio: o trilho de 

imagem é um operador espacial privilegiado” (HEINICH; SHAPIRO, 2012b, p. 283) . 14

 Também são: f) operadores institucionais, em que administrações, museus, academias, 

escolas, prêmios e festivais ajudam e sinalizam a artificação; g) operadores comerciais ou 

marchands, com canais de vendas da transição para a arte; h) operador semiótico, que permite 

a individualização do produto e sua circulação no mercado, destacada da presença física de 

seu produtor; i) operadores na mídia, iconográficos, permitem o transporte de imagens, facili-

 Que la bande dessinée, l’art brut, l’art singulier ou le graffiti se retrouvent dans les galeries ou les musées d’art 14

constitue un indicateur évident: la cimaise est un opérateur spatial de première importance.
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tando a venda, comentários e admiração, como as reproduções em papel de grafite que sinali-

zam a entrada no processo de artificação; j) operadores corporais, em que técnicas corporais, 

posturas e aparência mudam à medida que a prática é desenvolvida; k) operadores organizaci-

onais, resultado de uma reorganização da divisão do trabalho e de hierarquia; l) e, por fim, a 

dimensão estética, que vai além da própria prática, apoiada por operadores discursivos, que 

despertam uma produção artística qualificada. Contudo, os operadores de artificação não po-

dem existir sem os atores que os implementam. Os responsáveis pela artificação podem ser os 

próprios produtores. 

 Os efeitos da artificação podem ser, em primeiro, a legitimação da prática, sua 

consagração, seu enobrecimento ou sua elevação na hierarquia das atividades. O deslocamen-

to de uma atividade em um eixo contínuo entre posições mais ou menos legítimas dentro de 

um campo é uma consequência da artificação.  

Os ganhos de visibilidade, credibilidade, distinção, prestígio e até mesmo 
valor financeiro revelam os efeitos regularmente observados da artificação, 
do fato de que a arte como tal experimentou uma melhoria geral de seu sta-
tus em sociedades modernas. (HEINICH; SHAPIRO, 2012b, p. 294)  15

  

Em segundo, a artificação tende a produzir um certo poder de atividade. Depois do 

movimento de legitimação, busca-se afirmar uma especificidade com qualidades propriamen-

te plásticas, reivindicar independência com relação às expectativas externas a partir da autori-

dade sobre o cliente e da submissão ao julgamento dos pares, assim como se orientar de acor-

do com questões específicas da prática em questão. 

 Como terceiro efeito, ocorre o alargamento dos limites da arte. A arte contemporânea 

opera no mundo comum, movendo as fronteiras de arte geralmente aceitas. O aprimoramento 

da arte pode ser considerado como uma consequência dos efeitos da artificação.  

 Em quarto, aparece a estética. Nem toda beleza é artística e nem toda arte é 

necessariamente bela, apesar da forte relação entre arte e beleza. Entretanto, uma atividade 

artificada é investida em uma busca pela beleza. 

 O quinto efeito é a individualização resultante, na qual a produção é assinada, 

reportada nominalmente a um autor, que deve ser dotado de uma intencionalidade estética, 

 Gains en visibilité, en crédibilité, en distinction, en prestige, voire en valeur financière, font part des effets 15

régulièrement constatés de l’artification, du fait que l’art en tant que tel a connu une valorisation globale de son 
statut dans les sociétés modernes.



45

originalidade e inovação. Um sexto efeito é o requisito de autenticidade da produção, da prá-

tica e das intenções de seu produtor. Finalmente, um último efeito é a rarefação, já que indivi-

dualidade e autenticidade implicam certa limitação de produção, quantitativa e qualitativa. O 

regime de singularidade forma a estrutura axiológica da artificação. 

 Heinich e Shapiro (2012b) propõem, assim, uma sociologia da categorização e do 

reconhecimento. Entendem que a questão da artificação envolve um problema de identidade:  

[...] sob quais condições um atributo - como o de um artista - está ligado a 
um sujeito tabelada e compartilhada? Quais são as modalidades de sua “au-
topercepção” pelo próprio sujeito, de sua “representação” para os outros e de 
sua ‘designação’ pelos outros? (HEINICH; SHAPIRO, 2012b, p. 297)   16

A artificação faz parte da sociologia da mudança social e cultural por se tratar de trans-

formações demográficas, inovações técnicas e institucionais, mudanças no estilo de vida, mo-

bilidade de todos os tipos e lutas por status. 

Heinich (2002) enfatiza a questão de quais são os valores subjetivos dos atores em 

jogo na arte contemporânea e de que forma esses valores orientam suas ações e representa-

ções, conferindo valor artístico. Isso inclui o regime de singularidade e a legitimação da avali-

ação artística. 

2.4. ARTIFICAÇÃO E ESTETIZAÇÃO 

 Nesse processo, a artificação coincide com a apreciação estética. Isto pressupõe que a 

transformação de não arte em arte acrescenta propriedades estéticas ao objeto, como destaca 

Andrzejewski (2013), que defende que o conceito de artificação se distingue de estetização, 

apesar da importância da beleza em contextos do cotidiano.  

A artificação se relaciona com a estetização. A estetização, para Andrzejewski (2013), 

é entendida como um processo que adiciona propriedades estéticas positivas a um objeto que 

não as possuía anteriormente. Para Naukkarinen (2012, p. 4), “a artificação pode ser um caso 

especial de estetização”, considerando que a maioria das instâncias de artificação também são 

instâncias de estetização e que a definição de obras de arte como artefatos exemplificam um 

 À quelles conditions un attribut - tel que celui d’artiste - est-il accolé à un sujet, de façon à la fois table et par16 -
tagée? Quelles sont les modalités de son “auto-perception” par le sujet lui-même, de sa “représentation" à autrui, 
et de sa “désignation" par autrui? 
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conjunto de propriedades estéticas. Andrzejewski (2013) discorda: a transformação de não 

arte em arte não adiciona propriedades estéticas automaticamente. Do ponto de vista da estéti-

ca, os objetos artificados são os mesmos de antes de serem transformados em arte.  

Mas a artificação revelaria a complexidade dos processos de estetização e das dimen-

sões comerciais das obras de arte. A ontologia deve levar em consideração a ampla gama de 

campos nos quais obras de arte funcionam. Estetização significa enriquecer algum objeto com 

propriedades estéticas enquanto a artificação pode estar associada à estetização, mas também 

pode ir além. 

O processo de artificação adota práticas típicas da produção de objetos de arte que 

nem sempre têm caráter estético. A estetização é um mecanismo cultural enquanto a artifica-

ção é um processo cultural e institucional. Heinich e Shapiro (2012a, p. 21) apontam que “[...] 

as obras são avaliadas em termos de critérios objetivos de “beleza”, e não somente em termos 

do prazer subjetivo que proporcionam, e isso forma a base para uma nova experiência nessas 

esferas: a apreciação estética”. 

Segundo Gombrich (2013), gostos e parâmetros que definem o belo são variáveis, e 

esse é o problema da estética. Quando as obras de arte são criadas, não há preocupação com 

beleza e expressão por parte de artistas. Concomitante, há a visão de que “a obra de arte não 

vale apenas como objeto, mas como objeto performativo de uma experiência estética, de valo-

res, sensibilidades e disposições igualmente estéticas – e de imagens e conceitos” (AGUIAR; 

BASTOS, 2013, p. 197). 

 A ideia de beleza é relativa segundo as distintas épocas históricas, mas podem existir 

diversos ideais estéticos em um mesmo tempo e espaço, conforme Eco (2017). A beleza não é 

um dado absoluto, mas antes é um juízo inconstante, variável geográfica, histórica e cultural-

mente. Uma experiência estética é justificada pelo prazer que proporciona e não desqualifica 

ou exclui outras experiências estéticas. Os juízos de beleza são infinitos e válidos, mas em 

cada experiência pessoal há elementos que atuam como pontos de referência. A oposição entre 

perspectiva pessoal e realidade da obra é o problema da estética e da possibilidade de juízo. A 

estética define as condições formais do juízo estético.  

 Na sociedade burguesa, o deleite estético do objeto belo se transforma na exibição de 

seu valor comercial, como aponta Eco (2017). A beleza coincide com o valor. Lipovetsky e 

Seroy (2015) destacam um processo de estetização modelado pelas lógicas de mercantilização 
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e de individualização, no qual a arte se infiltra em todas as áreas da sociedade e se consolida 

como uma arte para o mercado. O processo de estetização “extrapola em muito as esferas da 

produção, tendo alcançado o consumo, as aspirações, os modos de vida, a relação com o cor-

po, o olhar para o mundo” (LIPOVETSKY; SEROY, 2015, p. 30). A mercantilização operaria, 

segundo Shapiro (2012a), de forma que objetos e classes de objetos, em outro tempo invisí-

veis, tornam-se objetos que circulam, a saber, mercadorias. 

 Uma experiência estética “é justificada pelo prazer que a acompanha e não pode 

desqualificar ou excluir as outras experiências estéticas” (ECO, 2016, p. 57). Há uma infini-

dade de juízos de beleza e todos válidos, mas em cada experiência pessoal, além da sensibili-

dade, existem elementos intelectuais que servem como pontos de referência. As normas que 

regem um juízo estético são múltiplas. 

 O problema da estética é a oposição entre perspectiva pessoal e a realidade da obra, da 

possibilidade de juízo: “Diante de uma obra de arte, o mais importante é o processo de inter-

pretação” (ECO, 2016, p. 60). A estética define as condições formais de um juízo estético.  

A máxima cientificidade da estética não é alcançada quando se estabelece 
cientificamente (segundo leis psicológicas ou estatísticas) as regras do gosto, 
mas quando se define a cientificidade da experiência de gosto e a margem 
que, em seu interesse, é deixada ao fator pessoal e prospectivo (ECO, 2016, 
p. 62).  

 Heinich (2002) aborda a arte como um fenômeno construído por meio da história e das 

práticas. A estetização da vida cotidiana envolveria a destruição das barreiras entre a arte, a 

sensibilidade estética e a vida cotidiana, de modo que o artifício se torna a única realidade 

possível. 

 Featherstone (1995) define a estetização como o apagamento das fronteiras entre arte e 

vida cotidiana, resultado do colapso das distinções entre alta-cultura e cultura de massa/popu-

lar e da intensificação da produção de imagens na mídia e na cultura do consumo. É um 

fenômeno urbano, que iniciou nas grandes cidades, como uma experimentação, um jogo com 

a moda e estilização da vida. 

 Três momentos permitiram a estetização da vida cotidiana: 1) estratégias e técnicas 

artísticas tomadas pela publicidade e pela mídia popular na cultura do consumo, reflexo dos 

movimentos dadaísta, surrealista e de vanguarda histórica e da arte pós-moderna da década de 

1960; 2) projeto de transformar a vida numa obra de arte, a partir das contraculturas artísticas 
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e culturais, enfatizando o consumo estético e a necessidade de dar à vida uma forma que pro-

porcionasse prazer estético por meio do consumo de massa e da busca de novos gostos e sen-

sações; 3) aspectos manipulativos da cultura do consumo, ocasionado pelo fluxo veloz de sig-

nos e imagens que atuaram na trama da vida cotidiana, na sociedade contemporânea, incluin-

do a manipulação comercial de imagens, o desejo e a abolição da distinção entre realidade e 

imagem, o que caracterizaria o fetichismo da mercadoria. 

 A expansão da cultura de consumo, para Featherstone (1995), ampliou o papel do uso 

das imagens pela mídia como/na produção de mercadorias. Essa predominância das imagens e 

sua intensidade acabou gerando uma destruição de barreiras entre a arte, a sensibilidade esté-

tica e a vida cotidiana. Na cultura de consumo, o campo das mercadorias e seus princípios de 

estruturação são centrais para a compreensão da sociedade contemporânea. A cultura do con-

sumo estimula a diferença. 

 Nessa cultura, o estilo de vida se torna o estilo de vida distintivo de grupos de status 

específicos e conota individualidade e autoexpressão. “O corpo, as roupas, o discurso, os en-

tretenimentos de lazer, as preferências de comida e bebida, a casa, o carro, a opção de férias, 

etc. de uma pessoa são vistos como indicadores da individualidade do gosto e o senso de esti-

lo do proprietário/consumidor” (FEATHERSTONE, 1995, p. 119). 

A preocupação com o estilo de vida sugere que as práticas de consumo devem ser 

compreendidas por uma economia das emoções e numa estetização da dimensão racional ins-

trumental ou funcional. 

 A estetização da vida cotidiana é evidente na proliferação das tecnologias do eu. De 

acordo com Foucault (1990), essas tecnologias são práticas refletidas e voluntárias por meio 

das quais os sujeitos buscam transformar-se e fazer da sua vida uma obra que integra valores 

estéticos e responde a critérios de estilos. As preocupações estéticas e criativas se estenderam 

a diversas dimensões da vida cotidiana, expandindo o campo artístico a partir da porosidade 

artística, como aponta Ferreira (2008, p. 97).  

O sistema das artes, enquanto sistema segmentado e hierarquizado de acção 
colectiva que integra vários agentes e instituições com papéis diferenciados 
desempenhados em esferas elas próprias diferenciadas começa, subtil e len-
tamente, a partir de alguns segmentos mais iconoclastas e menos comprome-
tidos institucionalmente, a reconhecer a legitimidade de algumas artes de 
fronteira, nomeadamente de procedimentos expressivos que jogam com as 
fachadas corporais.  
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O corpo surge como lugar privilegiado de estilização permanente da vida. Como sinal 

distintivo e de distinção, as diferenças são intensificadas no processo de estilização da vida, 

aponta Ferreira (2006). Segundo Foucault (2002), esta possibilidade se dá através do que de-

nominou Estética da Existência, ou seja, a capacidade do sujeito constituir a si mesmo como 

uma obra de arte. 

2.5. ARTIFICAÇÃO E TATUAGEM 

 Enfim, pensar o processo de artificação não se trata de perguntar "o que é arte", mas 

de aceitar que algo pode funcionar como obra de arte em determinados momentos e não em 

outros, “de reconhecer a dimensão profundamente contextual da categorização artística, em 

vez de vê-la como o efeito de uma ‘essência’ inscrita no próprio objeto” (HEINICH; SHAPI-

RO, 2012b, p. 267) .  17

 Heinich e Shapiro (2012b) descartam a postura ontológica em favor da corrente 

pragmática, da reflexão sobre os processos pelos quais coisas e seres alcançam o nível de arte 

ou artista. Para isso, baseiam-se em um princípio fundamental do método: “de focar em ações 

(e não apenas em discursos) observadas (e não apenas relatadas ou reconstruídas) em situa-

ções reais (e não no laboratório)” (HEINICH; SHAPIRO, 2012b, p. 270) . Os discursos dos 18

atores interessam como discurso reflexivo, pelo qual o próprio ator descreve o que ele faz ou 

fez, ou como discurso performativo, pelo qual algo é feito. 

Para Heinich (2014), o paradigma artístico da Sociologia da Arte que parte de uma 

abordagem pragmática não pode fornecer nenhum juízo de valor nem uma interpretação. A 

teoria descreve com precisão as ações, os objetos e os contextos, baseando-se na reconstrução 

histórica e levando em consideração os atores envolvidos. Também supõe a existência de al-

gum tipo de regras do jogo ou frames. Assim, a abordagem pragmática permitiria explicar es-

sas regras ou frames. Um sociólogo ou uma socióloga pragmático não avalia nem interpreta, 

ele ou ela descreve, analisa e esclarece relações, estruturas ou frames. Eco (2016) vai no 

 De reconnaître la dimension profondément contextuelle de la catégorisation artistique, au lieu d’y voir l’effet 17

d’une “essence” inscrite dans l’objet lui-même.

 De se concentrer sur des actions (et non pas seulement sur des discours), observés (et non pas seulement rap18 -
portées ou reconstituées), en situation réelle (et non pas en laboratoire).
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mesmo sentido: o método sociológico deve ser aceito como método descritivo e não como 

tabela de avaliação. Como “o valor artístico não tem nenhum equivalente sociológico, […] a 

Sociologia não explica a qualidade da obra” (ECO, 2016, p. 41). 

Conforme Heinich (2002), na perspectiva pragmática, a pesquisa analisa não o que 

funciona, vale ou significam as obras de arte, mas o que os sujeitos envolvidos fazem, obser-

vando-os na pesquisa empírica. A Sociologia da Arte deve estudar os modos de recepção, as 

formas de reconhecimento e a condição dos produtores; as formas de dominação na arte. O 

pesquisador ou a pesquisadora não precisa decidir se o sujeito está certo, mas mostrar seus 

motivos, descrever suas ações e representação com o intuito de entendê-los. 

 Ao tomar parte deste debate, problematizarei a forma como a tatuagem se insere no 

mundo artístico, desnaturalizando o processo que constrói a tatuagem como prática artística. A 

definição do que é arte e quais tatuagens são consideradas artísticas não está em discussão, 

mas sim quais são os discursos acionados na produção do que tatuadores chamam de arte. 

 Dessarte, partirei da vertente de Heinich e Shapiro (2012) sobre artificação e de 

Heinich (2002) e sua Sociologia da Arte, que propõe olhar para a forma como os atores inves-

tem em momentos para assegurar seu relacionamento com a arte e com o valor artístico. Des-

de a análise dos discursos e das imagens para compreensão das representações dos sujeitos, 

ela foca nas formas de reconhecimento em que os sujeitos produzem qualificação e nas con-

sequências para a produção artística, sobre a produção, a mediação e a recepção. 

A pesquisa também propôs investigar em qual tipo de artificação se insere a prática da 

tatuagem a partir de seu histórico e da formação atual de seu campo. Em uma perspectiva ins-

titucional, Echeverry (2015) acredita que a tatuagem é uma forma artística quase legitimada. 

Ferreira (2006, p. 542) já observava “a emergência da luta simbólica pela sua dignificação, 

legitimação e reconhecimento enquanto forma de arte”. Para Pires (2005), a tatuagem é um 

desenho, mais especificamente uma pintura, que se diferencia por seu suporte e sua técnica de 

aplicação. A arte ultrapassa a representação do corpo para ser produzida nele. 

Se a tatuagem e o piercing simbolizavam não faz muito certa dissidência ou 
marginalidade de grupo, hoje eles tendem a se tornar acessórios estéticos, 
um espetáculo da pessoa em que o corpo é posto em cena à maneira de um 
teatro de sedução. Quaisquer que sejam as razões sentimentais e outras a 
levar os indivíduos a enfeitar o corpo, a tatuagem e o piercing aparecem ago-
ra como elementos decorativos escolhidos, formas de artealização ou de esti-
lização de si que visam embelezar a aparência do corpo, criar um look livre 
de toda obrigação e de toda escrita coletiva. De ritual social que era, a tatua-
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gem se torna um sinal estético, uma maneira de fazer de seu corpo uma obra 
de arte com finalidades estritamente pessoais. (LIPOVETSKY; SEROY, 
2015, p. 370) 

Valores artísticos e estéticos são envolvidos para que a tatuagem seja artificada. Sua 

estetização, maneira pela qual a tatuagem perde seu caráter instrumental e se associa a ideais 

de beleza, ocorre dentro do processo de estetização da vida cotidiana como apagamento das 

fronteiras entre arte e vida cotidiana (FEATHERSTONE, 1995), em que as preocupações esté-

ticas se estenderam a várias dimensões do cotidiano (FERREIRA, 2006, 2008), como o pró-

prio corpo. Kosut (2006) já atentava para a emergência da tatuagem artística como uma cate-

goria estética. 

Desta forma, a dimensão estética pode ser entendida como parte do processo de artifi-

cação da tatuagem, pois carrega um sentido decorativo e ornamental. Independente do sentido 

simbólico íntimo da tatuagem, a marca não deixará de buscar a beleza dentro de um estilo ou 

de uma estética. 

Valorização da individualidade, a tatuagem expressa um desejo de mise-en-
scène personalizada de si, uma vontade de estilização da imagem de si e do 
corpo a fim de não passar despercebido e construir uma identidade visível 
singular. Como tal, ela participa plenamente do processo de estetização do 
mundo. (LIPOVETSKY; SEROY, 2015, p. 370) 

O reconhecimento da tatuagem como arte, conforme Ferreira (2006, 2008), está sujei-

to à discussão estética e à visibilidade institucional em revistas da especialidade ou em expo-

sições em museus e galerias ou ainda sua exploração em outras formas de arte, como o vídeo 

e a fotografia ou a performance. Para Almeida e Reis (2013), o corpo tatuado traz em si pa-

drões estéticos que expressam emoções e a busca pelo belo. Em concordância, Dias (2014) 

afirma que os desenhos na pele representam um ideal de embelezamento, no qual a tatuagem 

assume a função de ornamentação e adereço. Le Breton (2004) acredita que as marcas corpo-

rais fabricam uma estética da presença. Baptista (2010, p. 46) segue a mesma linha: “ainda 

que admitindo o seu valor afectivo e emocional, fazer uma tatuagem é na sua condição mais 

básica, um apontamento estético, independente dos fundamentos por detrás de sua 

existência”.  

Para Ferreira (2006) e Le Breton (2004), a dimensão estética das marcas corporais não 

é um fim em si tampouco um símbolo de consumo, sendo denunciada quando banalizada 
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como efeito da moda. O corpo, segundo Ferreira (2006), é reivindicado como suporte de cria-

ção e intervenção artística, espaço disponível a marcas esteticamente relevantes e socialmente 

singularizantes. 

A tatuagem é uma tecnologia do eu que contribui na construção da identidade para o 

sujeito e se enquadra em padrões estéticos relacionados com as posições do tatuado e da tatu-

ada, incluindo classe, raça, geração e gênero. A tatuagem como fator estético se enquadra na 

estética da existência, quando o sujeito se constrói como uma obra de arte, e como uma tecno-

logia do eu, que possibilita um processo de subjetivação. 

 Na cultura do consumo, conforme Ferreira (2006, p. 78), há uma relativa male-

abilidade do corpo, “aberto a experimentação, disponível a ser treinado, moldado, corrigido, 

modificado no sentido de proporcionar e fixar, por um momento que seja, a imagem de uma 

identidade, provisória ou duravelmente escolhida como favorável”. Para Teixeira (2006), o 

corpo tem lugar de destaque na cultura do consumo, em que a preocupação com aparência 

física é prioridade. Além disso, estilo e aparência ganham função identitária. 

 A difusão e propagação da tatuagem acontece simultaneamente ao processo social de 

culto ao corpo, aponta Costa (2004). Já Lipovetsky e Seroy (2015, p. 352) apontam que “O 

corpo inteiro pode ser designado, retocado, remodelado, à maneira de uma obra de arte”, em 

um processo no qual o sujeito escolhe como “decorar sua pele de acordo com seus gostos, 

seus desejos, seus sonhos” (p. 369). 

 O corpo, conforme Pires (2005), se tornou um bem e não é mais uma referência 

estável. O corpo exposto é um referencial. “O corpo que reproduz a si mesmo em fotos, que 

se coloca à mostra. Que precisa destacar-se dos demais para ter uma identidade, já que esta 

vem de fora, vem do outro - o sujeito não se reconhece por si mesmo, é o olhar do outro que 

lhe confere ou não identidade” (PIRES, 2005, p. 92). 

Cria-se a necessidade de expor o exterior e o interior do corpo. Dar matéria ao imate-

rial. A pele, ao separar o que é interno do que é externo, é o lugar de exposição de subjetivi-

dades, como nos lembra Pires (2005). O corpo está entre o social e o individual. Assim, a pele 

se torna o suporte ideal para exteriorizar subjetividades. 

 A prática da tatuagem apropria-se do corpo como suporte da arte a partir de sua função 

ornamental e decorativa. Há uma reivindicação da tatuagem como arte no campo da body mo-

dification. O corpo, para tatuadores, pode ser comparado a uma tela e a tatuagem, à obra de 
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arte. Para Kosut (2006), tatuagens são colecionadas por praticantes como uma arte em seus 

corpos, e Echeverry (2015, p. 64) complementa: “tatuar-se é o equivalente moderno a com-

prar uma obra de arte” . A arte é corporificada, está na pele. 19

Tatuar pressupõe aperfeiçoar, treinar e desenhar. Saber desenhar ganha centralidade na 

construção da figura de tatuador e o legitima como artista, mostrando as competências reque-

ridas profissionalmente. Com o intuito de afastar-se das representações negativas associadas à 

figura de tatuador, tendem a reivindicar o estatuto de artista e apresentar seu trabalho como 

obra de arte. 

Ferreira (2008) defende que as competências estéticas, de ordem técnico-expressiva e 

de ordem sanitária, comunicacional e empresarial são as bases de reconhecimento de artista, 

que implica a avaliação da qualidade da tatuagem e envolve o saber de conhecimentos especí-

ficos e de natureza clínica e sanitária. Além disso, seu reconhecimento depende das qualida-

des da pessoa e da obra, em que o mercado assume um papel central nos critérios de sucesso. 

Assim, desejo compreender como o estatuto de artista e a construção do valor artístico são 

negociados entre tatuadores. 

De maneira geral, Ferreira (2006), Ana Oliveira (2012), Kosut (2006, 2013) e Eche-

verry (2015) constataram que tatuadores buscam criar desenhos que intentam ser objetos de 

arte únicos, originais, singulares, criativos, inovadores, que atingem os padrões de competên-

cias técnicas e demonstram o domínio do desenho e familiaridade com o campo da arte. Para 

Kosut (2006), a tatuagem passa por um processo de redefinição ancorado na noção de autenti-

cidade. 

A figura de artista na tatuagem é uma construção histórica, cultural e social: “O artista, 

cada vez mais, não será mais só aquele que produz obras de arte, mas, sobretudo, aquele que 

consegue fazer-se reconhecer como artista” (HEINICH, 2005, p. 139). No processo de reco-

nhecimento como artista, segundo Heinich (2005), deve-se questionar: o que os atores valori-

zam e privilegiam em suas representações e avaliações?. Mirando os regimes axiológicos e 

não de condutas para analisar os valores que subentendem os julgamentos, as representações e 

as ações. 

 Em diálogo com Heinich (2002, 2005), compreendo que é necessário focar nas formas 

e nos investimentos que asseguram o relacionamento com a arte e com o valor artístico de ar-

 Tatuarse es el equivalente moderno a comprar una obra de arte.19
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tistas - no caso, tatuadores. Assim, interessa analisar os discursos como forma de compreen-

são das representações e dos reconhecimentos e contextualizá-los no campo da tatuagem. 

Heinich defende uma análise e classificação cuidadosa dos discursos sobre arte (e dos valores 

e interesses neles contidos). Goldstein (2008) atenta para o fato de que, ao priorizar o conteú-

do e a lógicas dos discursos, Heinich deixa em segundo plano a contextualização dos discur-

sos no campo, o que é valorizado por Bourdieu (2007). 

 Como a proposta não é discutir o que é arte e sim quais são as estratégias e os 

discursos negociados na artificação da tatuagem, trago como referência teórica os estudos de 

Foucault para pensar as relações de poder estabelecidas. A artificação da tatuagem ocorre den-

tro de conflitos, disputas e negociações para significar o que é arte, em um campo marcado 

por poderes, hierarquizações e exclusões. Desejo compreender quais são as dimensões nego-

ciadas na construção do valor e do saber artístico. Definir a tatuagem como arte envolve rela-

ções de poder, como uma produção de saber, a partir do momento em que diversos saberes 

são institucionalizados no processo de artificação da prática.  

 Para Foucault (1979, 2002a, 2008, 2012), saber e poder são indissociáveis e se 

reforçam num processo circular. O saber, como uma construção histórica, produz seus regi-

mes de verdades que se instauram e se revelam nas práticas discursivas. O poder se exerce nas 

relações entre sujeitos e nos mecanismos de poder, nos modos de ação de uns sobre outros.  

 Há redes de poder nas quais este está em disputa e é negociado como produto de 

relações. Assim, Foucault (1979) questiona como o poder se dá nas relações dos sujeitos e nas 

instituições. O autor defende que o poder está em todo lugar e este se baseia em saberes e dis-

cursos. O poder cria sujeitos, se exerce e só existe em ato, como relações de poder, que per-

passam e caracterizam o corpo social e intervêm na ação social. 

 O poder não é estático, não está em um lugar determinado. O poder se torna visível 

por mecanismos e práticas de poder, que atuam pela construção de discursos. Ele está nas re-

lações sociais.  

As relações de poder existem entre um homem e uma mulher, entre aquele 
que sabe e aquele que não sabe, entre os pais e as crianças, na família. Na 
sociedade, há milhares e milhares de relações de poder e, por conseguinte, 
relações de forças de pequenos enfrentamentos, micro lutas de algum modo. 
(FOUCAULT, 2003, p. 231) 

Para Foucault (1979, 2002a), a análise do poder é orientada para o âmbito da domina-
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ção, das formas de sujeição e dos dispositivos de saber. O poder se dá na classificação e ao 

fundar regimes de verdade. O discurso marca a indissocialidade entre saber e poder como lu-

gar de disputa de poder. E é a partir das estratégias e das práticas discursivas que o poder pode 

ser compreendido.  

O discurso, conforme Foucault (2008), traduz as lutas ou sistemas de dominação e é o 

lugar de disputa do poder. É investido de desejo e carregado de poder. A rarefação do discur-

so, sua classificação, ordenação e distribuição expõem o controle de produção de discurso. Há 

regras impostas aos sujeitos, como os procedimentos de controle, seleção, organização e re-

distribuição da produção dos discursos, como aponta Foucault (2008). 

A produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e distribuída para invo-

car poderes. Há coerções do discurso, que limitam seus poderes, dominam suas aparições ale-

atórias e selecionam os sujeitos que falam. Entre elas, estão os procedimentos de exclusão e 

os procedimentos de controle e de delimitação do discurso, que é o controle exercido pelo 

próprio discurso para submeter o acontecimento e o acaso. 

Os procedimentos de delimitação que controlam o discurso fazem parte de sistemas de 

exclusão do discurso, que se distinguem entre: externos, parte do discurso que depende do 

poder e do desejo; e internos, parte do discurso que se submete ao acontecimento e ao acaso. 

Os sistemas de exclusão externos são: interdição, que proíbe a fala, em que a palavra é proibi-

da pelo tabu do objeto, pelo ritual da circunstância e pelo direito privilegiado ou exclusivo do 

sujeito que fala; separação ou rejeição, que segrega a loucura, pela oposição entre razão e lou-

cura; e vontade de verdade, que depende do modo como o saber é aplicado na sociedade. Os 

sistemas de exclusão internos são: o comentário, que permite a construção de novos discursos 

a partir do anterior; o autor, “princípio de agrupamento do discurso, como unidade e origem 

de suas significações, como foco de sua coerência” (FOUCAULT, 2008, p. 26); e as discipli-

nas, um domínio de objetos ou um conjunto de métodos, requerido para a construção de no-

vos enunciados, controlando a produção do discurso. As coerções do discurso limitam seus 

poderes, dominam suas aparições aleatórias, selecionam os sujeitos que falam. 

Assim, um pesquisador deve determinar as condições de seu funcionamento. A rarefa-

ção dos sujeitos que falam está na ordem dos discursos, destacando quem é qualificado para 

fazê-lo e não permitindo o acesso a todos. As posições dos sujeitos os ligam a certas enuncia-

ções e lhes proíbem outras. Ocorre um processo de dupla sujeição: dos sujeitos aos discursos 



56

e dos discursos aos sujeitos que falam. 

Foucault (2008) acredita que o papel do pesquisador é analisar as condições do discur-

so, seu jogo e seus efeitos: questionar a vontade de verdade, restituir ao discurso seu caráter 

de acontecimento e suspender a soberania do significante. Para alcançar tais objetivos, os mé-

todos podem partir dos princípios de: inversão, de reconhecer o jogo negativo de recorte e ra-

refação do discurso; descontinuidade, ao tratar os discursos como práticas descontínuas, que 

se cruzam, se ignoram ou se excluem; especificidade, expondo o discurso como violência, 

como prática imposta; e exterioridade, a partir do próprio discurso, passar às suas condições 

externas de possibilidade, aquilo que fixa fronteiras. O primeiro princípio forma uma análise 

crítica ao cercar as formas de exclusão, limitação e apropriação, além de mostrar como são 

construídas; os outros três formam o método genealógico, que estuda como se formam as sé-

ries de discursos em relação com sistemas de coerção e com quais normas e condições. Os 

métodos devem apoiar-se e alternar-se. 

É necessário realizar um deslocamento para analisar a história ao tratar, não das repre-

sentações que pode haver por trás dos discursos, mas dos discursos como séries regulares e 

distintas de acontecimentos, exercício que permite introduzir o acaso, o descontínuo e a mate-

rialidade. A análise pode ser: crítica, baseada no princípio da inversão, ao cercar as formas de 

exclusão, limitação, apropriação e mostrar como se formam; ou genealógica, pautada nos ou-

tros princípios, atentando-se como se formam séries de discursos em relação a sistemas de 

coerção e quais normas e condições para apreendê-los em seu poder de afirmação. 
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3. UMA HISTÓRIA DA TATUAGEM 

Para entender como a tatuagem é concebida, retomarei a história da prática. Como os 

interesses da pesquisa envolvem entender o processo de artificação da prática em São Paulo, 

retomarei uma parte da história da tatuagem no Brasil. Contudo, não é possível entender a his-

tória da tatuagem no Brasil, e em São Paulo, sem retomar uma parte da história da tatuagem 

na Europa e nos Estados Unidos pela grande influência que tiveram em nossa história devido 

à estrutura colonial, ao imperialismo e, posteriormente, à globalização. 

Antes de começar, gostaria de fazer alguns apontamentos e esclarecimentos. Apresen-

tarei aqui alguns dos fatos históricos registrados mais importantes para responder à pergunta e 

atingir o objetivo da pesquisa. Não se trata de uma história plena nem pretende ser. Trata-se 

da análise de alguns dados históricos registrados para entender como a prática da tatuagem 

pode se associar à noção de arte com o passar o tempo. Isso inclui dois movimentos: as altera-

ções na forma de conceber e realizar a tatuagem e as mudanças ocorridas no campo da arte, 

que permitiram ampliar as fronteiras de sua definição. Entendo, a partir de Marx, que a histó-

ria não é linear e apresenta rupturas e processos sociais diversos, portanto, tentar expor essa 

complexidade é meu maior desafio. 

 Não posso deixar de destacar também a parcialidade da história. Pode haver outras 

versões desses fatos e outros fatos que não serão relatados aqui. Não há uma história, mas vá-

rias. Recuperei documentos e pesquisas científicas sobre a prática. Também há alguns docu-

mentos literários que contribuíram para remontar esse histórico. Mas, claramente, não tive 

acesso a todas as versões nem a todos os fatos. Um exemplo disso é a dificuldade de recuperar 

a história dos e pelos nativos brasileiros por falta de registro escrito e pela dizimação dos po-

vos que aqui viviam. As principais referências teóricas foram: Marques (1997), Le Breton 

(2004), Kosut (2013), DeMello (2000) e Gilbert (2000). 

 Além disso, estou trabalhando com tempos e lugares distintos, que não representam os 

mesmos modos de pensar, viver e explicar o mundo. São culturas diversas com diferentes va-

lores. Esse breve histórico remete a séculos e envolve diversos países com diferentes culturas, 

enfatizando o Brasil, os Estados Unidos e alguns países da Europa. Há lembranças perdidas, 

talvez reimaginadas e reinventadas.  

 Por fim, gostaria de deixar claro que, infelizmente, apresento uma versão eurocentrada 

de discursos científicos produzidos majoritariamente por homens brancos que possuíam aces-
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so à informação e ao conhecimento. A forma como a ciência é produzida e a limitação de re-

cursos se tornaram uma barreira para a pesquisa. Não pude avançar em relação a isso. Bom, 

vamos lá. 

3.1. RASTROS ORIGINÁRIOS 

A origem da tatuagem é algo difícil de traçar. Por ser uma prática tão antiga, não há 

indicativos ou registros de quando começou sua história. A marca corporal aparece em dife-

rentes tempos e lugares, concebida de diversas formas: “Sua história, seus propósitos, técnicas 

e crenças seguem a diversidade da imaginação humana” (RAMOS, 2006, p. 11). Albuquerque 

(2014) nos lembra que o corpo sempre foi um suporte de grafias.  

 Darwin (1981) já presumira que era improvável que a tatuagem, parte da cultura de 

povos tão distintos, tenha vindo de uma tradição de fonte comum. Sua multiplicidade indica-

ria, assim como outros hábitos, a universalidade da prática entre os homens. Arqueólogos e 

antropólogos encontraram evidências de tatuagens entre os povos indígenas da América do 

Norte e do Sul, África e em toda a região do Pacífico, conforme Kosut (2013). Apesar de co-

mum em diferentes culturas, apresenta uma variação de propósitos, técnicas e resultados. 

 Nas idades pré-históricas, segundo Garuchet (1995), os primeiros homens desejavam 

transmitir uma mensagem por meio da tatuagem, da mesma forma que faziam com as pinturas 

nas cavernas. A forma como as linhas e os pontos eram organizadas pode significar que pos-

suíam um significado preciso. Garuchet (1995) apresentou a hipótese de que, nesta época, 

procuravam atrair a simpatia de elementos sobrenaturais a partir de representações gráficas, 

como um espírito religioso. 

 No período Paleolítico, o homem seria mais ornamentado do que vestido. É do Paleo-

lítico Superior, os registros das primeiras artes rupestres, imagens criadas por meio de pintu-

ras, desenhos e incisões cujos temas são os animais com os quais convivia e dos quais depen-

dia para sua sobrevivência, aponta Greffe (2014). Desse período, foram encontradas evidênci-

as de modificação corporal voluntária em algumas tumbas na região da gruta de Lascaux, em 

Dordogne, na França, e na região da Síria. 

Em Dordogne, arqueólogos acharam ferramentas pontiagudas, inclusive agu-
lhas, feitas de pedra e chifres, pertencentes à cultura Magdaleniana (15 mil a 
10 mil a.C.). Em Mousterien, em meados da era paleolítica (entre 200 mil e 
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60 mil a.C.), os homens adornavam o corpo com pó de ocre, corante mineral, 
que, por intermédio de calcinação, transformavam em vermelho. Nos sítios 
de Neandertal (700 mil ou 500 mil a.C.), também havia pigmentos naturais. 
A ideia, parece, era desenhar no corpo do morto. (MARQUES, 1997, p. 14) 

 Já no período Neolítico, há indícios de que a prática da tatuagem já estava presente. As 

marcas mais antigas encontradas até hoje estão no corpo de Otzi, o “homem de gelo”. Estima-

se que ele viveu em 5.200 ou 5.300 a.C. na região dos Alpes de Ötztal, entre a Itália e a Áus-

tria. São aproximadamente cinquenta marcas na pele, que consistem de pontos e pequenas 

cruzes na coluna inferior, no joelho direito e nas articulações do tornozelo, feitas com pig-

mentos inseridos numa camada de pele abaixo da epiderme. Otzi está exposto no Museo Ar-

cheologico dell Alto Adige, na Itália. Dizem que suas marcas possuíam razões terapêuticas, 

lembram-nos Gilbert (2000) e Kosut (2013). (Ver ilustração 2).  

 As tatuagens egípcias são consideradas os exemplos mais antigos depois de Otzi. Evi-

dências apontam para uma predominância de tatuagens em mulheres. O Egito é marcado por 

uma arte voltada para a religião, que pontuava a vida e justificava sua organização social e 

política. A vida após a morte e os deuses eram representados. 

Múmias tatuadas foram encontradas em diversas partes do mundo. No Egito, “as tum-

bas de mulheres contêm figuras femininas, de terra cozida, com desenhos nos braços, nas per-

nas e no peito” (MARQUES, 1997, p. 14). Foram descobertas figuras femininas em terracota 

em túmulos na Síria. Algumas delas com marcas pintadas nos braços, nas pernas e nos peitos. 

Provavelmente, representavam tatuagens. Na Líbia, conforme Gilbert (2000), encontraram 

Ilustração 2. Braço com adornos de Otzi

Fonte: http://anthropology.net/2015/12/20/otzis-got-the-oldest-known-tattoos/



60

múmias masculinas tatuadas. Na Europa central, no vale do Danúbio, na estação neolítica de 

Tordos, foram descobertas figuras com tatuagens tradicionais e padrões de pintura corporal. 

Assim, ao redor de cada mama, há Garuchet (1995) descreve: uma tatuagem em forma de anel 

que termina na cabeça de um animal em cada mama, um triângulo e um desenho em S no 

abdômen e diamantes nas nádegas. 

 Duas múmias egípcias tatuadas de cinco mil anos foram descobertas na região de Ge-

belein, as quais viveram entre 3351 a.C. e 3017 a.C. Nos braços, havia ilustrações figurativas. 

No homem, as tatuagens representam dois animais sobrepostos, que podem ser um touro sel-

vagem com um rabo grande e um carneiro com chifres. A mulher tem tatuado quatro peque-

nos símbolos em formato de "S" no seu ombro direito e uma linha em forma de “L” na barri-

ga, que representaria um bastão usado em um ritual de dança ou um cajado de madeira. O 

pigmento usado provavelmente foi fuligem.  

 Uma das mulheres tatuadas mais antigas já registrada é Amnuet, princesa egípcia e 

sacerdotisa da deusa Hathor, deusa egípcia do amor e da felicidade, em Tebas, período do 

Médio Império, que viveu por volta de 2.000 a.C.: “Em seu corpo mumificado foram encon-

trados desenhos enigmáticos, destacando-se uma elipse tatuada na barriga, que especialistas 

acreditam estar ligada a rituais de fertilidade” (BORGES, 2014, não paginado). É uma das 

múmias mais bem preservadas. Estatuetas decoradas com desenhos, como os encontrados em 

Amunet e outras múmias, foram descobertas em muitos túmulos egípcios. 

Foram descobertas tatuagens em mais sete múmias de três mil anos, da região de Deir 

Almedina, no Egito. Entre os Vale dos Reis e do Vale das Rainhas, provavelmente eram mo-

radores de uma vila de artesãos. Uma delas tinha uma tatuagem de olho no pescoço, símbolo 

egípcio associado à proteção. Também tinha dois babuínos desenhados, um em cada lado do 

pescoço.  

 Do outro lado do mundo, um instrumento de tatuagem com aproximadamente 2.000 

anos, feito com ossos humanos, foi encontrado na região de Utah, no sudoeste dos Estados 

Unidos, em 2019. Seria a mais antiga evidência de tatuagem no sudoeste dos Estados Unidos 

(BROWN-GILLREATH et al., 2019). (Ver ilustração 3). A ferramenta possui dois espinhos de 

cacto paralelos, amarrados com folhas de mandioca e manchados de pigmento preto nas pon-

tas. Segundo Brown-Gillreath et al. (2019), a prática da tatuagem estaria presente na transição 

demográfica do neolítico, quando se adotou formas de vida mais sedentárias. O instrumento 
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não seria prova suficiente para confirmar que os indígenas de Pueblo se tatuavam ou quais 

desenhos faziam. 

 Um kit de tatuagem feito na Polinésia foi descoberto também em 2019. Arqueólogos 

descobriram um artefato com 2.700 anos. São quatro pequenos pentes, dois deles produzidos 

com ossos humanos e os demais com ossos de aves marinhas. Ao lado dos pequenos pentes, 

encontrou-se um pequeno pote, provavelmente para pigmento com o propósito de tatuar.  

 Em Pazyrykin, na Sibéria, foi descoberto um cemitério construído por nômades Sythi-

anos no século V a.C. Restos mortais preservados foram encontrados envoltos em gelo, al-

guns dos quais exibiam intrincadas marcas de linhas pretas nos braços, pernas e torso, con-

forme Sanders (2008). As tatuagens eram desenhos de animais, como peixes, gatos, cabras e 

ovelhas com significado totêmico, provavelmente. 

 Além deles, há outros corpos marcados encontrados pelo mundo que datam de milha-

res de anos atrás (ver ilustração 4 a 6). Kosut (2013), Sanders (2008), Teixeira (2006) e Garu-

chet (1995) citam a descoberta de múmias egípcias tatuadas com formas de linhas e pontos 

em torno de 2.000 anos a.C. No sítio arqueológico romeno de Cucuteni, foram encontradas 

estatuetas riscadas com desenhos geométricos, como tatuagens. Garuchet (1995) atenta-se 

para a multiplicidade de linhas, principalmente na região dorsal. 

Ilustração 3. Instrumento de tatuagem descoberto 

Fonte: BROWN-GILLREATH; et al, 2019
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Ilustração 4. Cabeça mumificada tatuada

Exposição Tatoueurs, Tatoués. 2015.  
Fonte: foto tirada pela autora.

Ilustração 5. Cabeça mumificada tatuada

Exposição Tatoueurs, Tatoués. 2015.  
Fonte: foto tirada pela autora.

Ilustração 6. Braço mumificado tatuado

Exposição Tatoueurs, Tatoués. 2015.  
Fonte: foto tirada pela autora.
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 Gilbert (2000) menciona também que estatuetas decoradas com desenhos semelhantes 

foram descobertas acompanhadas com instrumentos de tatuagem em sítios arqueológicos de 

Lapita. Os instrumentos, que podiam ter mais de 3.000 anos, são feitos de pedaços de osso 

chatos, com limas afiadas em um cabo de madeira. Com um martelo, batiam nesse cabo de 

madeira e assim faziam a tatuagem. Essa técnica era comum no Pacífico.  

3.2. OS ESTIGMAS NA ANTIGUIDADE 

A Grécia Clássica era uma sociedade escravagista e imperialista, voltada para o co-

mércio marítimo, que refletia em trocas entre culturas. Em busca do belo ideal, sua estética 

era baseada em simetria, equilíbrio e harmonia. A beleza coincidira com a verdade. Na Grécia, 

conforme Greffe (2014), as obras que classificamos como obra de arte não eram vistas como 

tal. Elas não existiam separadas de outras criações humanas. Com a mitologia, elas estavam 

ligadas a um cerimonial político-religioso. Também não existia nenhuma separação entre a 

beleza e a função. O termo beleza traduzia um sentimento de satisfação, uma expectativa pos-

ta em um objeto ou em um discurso, inclusive no plano moral.  

 Supostamente, os gregos não se tatuavam, mas marcavam corpos de prisioneiros e es-

cravizados fugidos por punição e degradação. “Não se podia esperar dos gregos qualquer tipo 

de modificação corporal do corpo, uma vez que este obedecia a uma ideia de perfeição estéti-

ca natural, por assim dizer. O corpo do grego devia ser o corpo idealizado pelo pensador e 

pelo artista” (MARQUES, 1997, p. 21).  

A tatuagem é mencionada por um número notável de escritores gregos e romanos. Plu-

tarco incorporou o uso das marcas dos escravizados durante a Guerra do Peloponeso, na últi-

ma metade do século V a.C. Os gregos aprenderam a técnica com os persas. Segundo Mar-

ques (1997), Le Breton (2004), Gilbert (2000) e Lacassagne (1881), os gregos marcavam es-

cravizados recuperados, criminosos, estrangeiros profanados, prisioneiros de guerra como 

símbolo de propriedade ou sinal de punição para que pudessem ser identificados se tentassem 

escapar. Na escravidão, segundo Foucault (1987), vemos uma apropriação dos corpos, uma 

custosa e violenta relação cujos efeitos de utilidade são muito grandes. 

 Palavras de raiz “-stig” designavam o ato de picar. O termo estigma, conforme Goff-

man (1988), foi criado pelos gregos para referir-se a sinais corporais, feitos com cortes ou 

fogo, que sinalizavam algo anormal ou negativo sobre a moral de que os possuía, informando 
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que era um criminoso, escravizado ou traidor. Os estigmas eram tidos como vergonhosos. A 

tatuagem era um desses sinais. Estigma, conforme Goffman (1988), é um atributo depreciati-

vo ou um estereótipo, dentro de uma linguagem de relações, que pode confirmar a normalida-

de de outro. Entre os estigmas estão o que era consideradas as “abominações” do corpo.  

Heródoto (485 a.C. – 425 a.C.) mencionou as marcas corporais em trechos de sua His-

tória, sendo uma testemunha das tatuagens. Em seus escritos, indica que os citas e os trácios 

possuíam "estigmas". Também menciona a tatuagem escrita em Naxos e Mileto, assim como a 

marcação dos prisioneiros de guerra durante a Batalha das Termópilas. 

No período em que Alexandre reinou, os escravizados iam a um templo em honra de 

Hércules, na embocadura do rio Nilo, para se refugiar e, diz Heródoto (2006, Livro II, cap. 

CXIII, p. 184): “[…] se fizesse marcar com os estigmas sagrados para consagrar-se ao deus, a 

ninguém era permitido pôr a mão nele. Essa lei continua sendo observada até hoje. Os escra-

vos de Alexandre, informados dos privilégios do templo, para lá se dirigiam”. 

Entre os citas, povo que viveu entre os séculos IX a.C. e II d.C. e circulou pela Ásia e 

Europa, a tatuagem era um hábito comum, principalmente entre os soberanos. Na região mon-

tanhosa de Altai (União Soviética), no sul da Sibéria, na fronteira com a República Popular da 

Mongólia, foram encontrados túmulos dos citas. Os kurganes, tomos em forma de barril, po-

diam conter centenas de corpos embalsamados, alguns tatuados. “As mais ricas e melhor pre-

servadas dessas tumbas foram encontradas não muito longe da fronteira chinesa, em Pazyrik, 

no local de uma geleira antiga” (GARUCHET, 1995, p. 28). 

As tatuagens dos citas de Pazyrik, especialmente as de reis e dignitários, são 
extremamente ricas e de extraordinária beleza. Eles geralmente representam 
animais fantásticos que lutam entre si. Esses desenhos cobrem as partes do 
corpo que não suportam roupas. Esses números complementam as roupas. 
Eles são uma espécie de adorno e privilégios dos chefs. Talvez eles também 
pretendam afastar ameaças de forças desconhecidas. O significado permane-
ce incerto. Eles provavelmente têm uma motivação mágica. (GARUCHET, 
1995, p. 28-29) 

  

Uma múmia foi encontrada com tatuagens de 2.500 anos atrás, que provavelmente 

data do século V a.C. Seu corpo foi achado em um kurgan da cultura Pazyryk, na República 

de Altai. O local onde ela foi encontrada é composto por quarenta túmulos. Havia dois guer-

reiros enterrados próximos, talvez para sua proteção, e seis cavalos, que seriam sua escolta 

espiritual e os auxiliariam na viagem ao outro mundo. Chamada de princesa de Ukok, suas 
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tatuagens representam animais de aparência fantástica ou mitológica. No ombro esquerdo, há 

desenhado um cervo com um bico de grifo e chifres de um Capricórnio. Ela tinha cerca de 25 

anos no momento da morte e provavelmente faleceu de lesões sofridas por uma queda combi-

nadas com câncer de mama. Pelos artefatos encontrados, ela teria um status alto, talvez sacer-

dotisa. Os homens que foram encontrados na proximidade também tinham o mesmo desenho 

tatuado.  

 Sobre os Trácios, Heródoto (Livro V, nota 2, p. 749) descreveu: “A acreditar-se em 

Plutarco, os Trácios, ainda no seu tempo, imprimiam, em suas mulheres, estigmas, para vinga-

rem Orfeu, que elas tinham feito perecer. […] Se essa razão é verdadeira, é de estranhar-se 

que o que foi originalmente uma punição se torna, em seguida, ornamento e sinal de nobreza”. 

Suas esposas “trazem estigmas no corpo, o que constitui um sinal de nobreza, sendo infaman-

te não possui-los” (HERÓDOTO, 2006, Livro V, cap. VI, p. 392). Os mais nobres eram tatua-

dos, distinguindo-se de outros sujeitos, de baixo nascimento. O estigma era feito com ferro 

quente. 

 Conforme a mitologia grega, o rei do Egito, Ápis, também conhecido por Épafo, filho 

de Zeus e Io, “é facilmente reconhecido por certas marcas e características que possui. Tem o 

pelo negro e luzidio; traz na testa um sinal branco triangular; nas costas a figura de uma 

águia; na língua a de um escaravelho e duplos os pêlos da cauda” (HERÓDOTO, 2006, Livro 

V, cap. XXVIII, p. 237). 

 Historicamente, segundo Tavares (2003), a arte como fazer remonta à Antiguidade. As 

obras de arte eram consideradas artefatos fabricados com um propósito e para atender um de-

terminado interesse. A apreciação da obra dependia da eficiência técnica e da apreciação mo-

ral ou social dos seus efeitos. As artes servis e liberais se diferenciavam por aspectos econó-

micos e sociais, demarcando a separação entre artífices (incluindo artistas), encarregados de 

ofícios que uniam o útil e o belo, como a pintura e a escultura, e cultos e cavalheiros, dedica-

dos a atividades maiores, como música, poesia e teatro. A arte era valorizada como um fazer 

adequado a uma finalidade. A atividade do artífice era técnica, como qualquer atividade pro-

dutiva, incluindo a arte. 

 O período helenístico refletiu na fusão da cultura grega com a oriental e a imposição 

cultural nos territórios conquistados. A tatuagem como estigma foi transmitida para os roma-

nos pelos gregos, como apontam Fisher (2002) e Gilbert (2000).  



66

 Roma era pragmática e bélica, sendo a escravidão uma de suas principais característi-

cas, aponta Hobsbawn (2011). A arte romana se desenvolveu a partir da arte dos Etruscos, 

conquistados pelos romanos, com influência da arte grega. Na Roma Antiga, marcavam cor-

pos de criminosos, desertores e escravizados, sem o consentimento, para facilitar o controle a 

partir do signo visível. Cada desenho representava um tipo de crime. 

  
Os criminosos foram primeiro marcados na testa, depois, na era de Constan-
tino, a marca passou a ser na mão ou na perna. No corpo dos escravos, dos 
prisioneiros ou dos desertores era impressa uma tatuagem em forma de cava-
lo, coruja ou armas reais. Já nas prostitutas era marcada uma flor de lis como 
sinal de exclusão. No fim do século passado, o Japão marcava os ladrões 
com uma cruz no braço, e a cada nova infração, uma outra cruz era tatuada. 
(RAMOS, 2006, p. 14) 

 É na Roma que o exército é fortalecido e passa por um processo de profissionalização. 

Marcar o soldado é uma forma de controlar seus corpos e identificá-los em caso de fuga. A 

mais antiga descrição conhecida da técnica de tatuagem é encontrada no “Medicae artis prin-

cipes”, do século VI.  

 Os ideais greco-romanos fazem parte da fundação da sociedade ocidental moderna. 

Falar da cultura greco-romana se torna relevante porque o hábito de marcar escravizados in-

fluenciou a forma como os europeus entendiam a tatuagem e, assim, como foram impostos ao 

Brasil, durante a colonização, seus ideais do que era certo/errado, bom/mau, bonito/feio, re-

tomados durante o Renascimento - mesmo período histórico da colonização. 

3.3. O PODER IDEOLÓGICO DA RELIGIÃO 

Durante os reinos bárbaros germânicos, houve o fortalecimento da Igreja Católica. A 

crise do escravismo resultou no Feudalismo, momento de ruralização econômica e descentra-

lização política. O feudo se consolidou como uma unidade de produção autossuficiente, cau-

sando a redução das trocas.  

A Igreja Católica passou a exercer um controle ideológico por meio do monopólio 

educacional, cultural e do combate a heresias; controlava o que era arte e o acesso ao conhe-

cimento. Na Idade Média, razões moralistas refletiam na arte e cada coisa ou cor era valorada. 

 Ressalta-se que “a Idade Média durou quase dez séculos, e num período de tempo tão 

longo verificam-se mudanças no gosto e nas convicções acerca de tais significados” (ECO, 
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2017, p. 121). Seguiram diversos movimentos artísticos, como a arte basilical, com finalidade 

ritual e simbólica; a arte bizantina, feita pelos bárbaros, que sofreu diferentes influências pela 

localização geográfica de Constantinopla; e a arte gótica, quando os valores da religião cristã 

alcançaram todos os aspectos da vida medieval e a concepção de mundo.  

 Não é possível ver nenhuma separação entre arte e artesanato, nem mesmo entre as pró-

prias artes, considera Greffe (2014). Havia uma classificação entre as artes liberais e as artes 

mecânicas. As artes liberais englobavam o trivium (gramática, retórica, lógica) e o quadrivium 

(aritmética, geometria, astronomia, música). Na arte mecânica, estão as artes servis (tecela-

gem, manufatura de armas, comércio, navegação, caça). O artista era considerado um fazedor 

da arte que Deus criou: “O artista é um técnico, antes mesmo de ser artista, e é preciso que 

saiba fazer de tudo, de uma ponta à outra da cadeia” (GREFFE, 2014, não paginado). Sobre a 

noção de beleza, o termo continua vago e corresponde à adequação do objeto a sua função. 

Assim, a arte ganhou a função de transmitir aos que não sabiam ler, sendo maioria da 

população, os ensinamentos sobre história e sobre a religião cristã. Sem se importar com a 

semelhança com o corpo real nas representações, o corpo era “tratado apenas como um ins-

trumento capaz de transmitir ao indivíduo ensinamentos que o deixarão mais próximo de 

Deus” (PIRES, 2005, p. 37). 

 Segundo Le Breton (2004) e Marques (1997), os primeiros cristãos gravavam os sinais 

do reconhecimento, sendo os mais comuns a cruz ou o monograma de Cristo, na clandestini-

dade. Nessa época, os antigos grupos tribais que habitavam as Ilhas Britânicas praticavam a 

tatuagem; os Pictos de Inglaterra, os Scots e os Bretões eram alguns dos povos adeptos das 

modificações corporais. Respectivamente, seus nomes representavam: o hábito de marcar com 

corpo por punção, corpo pintado e pintados. Os Pictos foram nomeados devido aos implemen-

tos de ferro que usaram para criar desenhos de tatuagem. 

Os Picte [Pictos], indígenas da Escócia, deveram seu nome às primitivas pin-
turas corporais. Depois das incursões romanas na Inglaterra, sua influência, 
na propagação das tatuagens no continente, é incontestável. A volta dos cru-
zados e as viagens da época dos descobrimentos, consolidaram seu reapare-
cimento no ocidente, mas sem o caracter étnico, como uma excentricidade 
de soldados, marinheiros e esnobes. (ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 
113) 

  

O termo "britânico" é derivado da palavra “breton", que significa "pintado em várias 
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cores". Os homens eram decorados com desenhos de animais. Em suas memórias, Júlio César 

observou que os bretões carregavam desenhos que os tornavam "assustadores de se olhar em 

batalha". O contato entre os britânicos e os soldados romanos resultou na adoção da tatuagem 

por esses.  Os anglo-saxões continuaram a praticar a tatuagem com significado religioso.  

Guerreiros da antiguidade também faziam uma marca de filiação. Quando Roma se 

cristianizou, por ser uma violação à obra de Deus, o imperador Constantino proibiu as marcas 

no rosto e a tatuagem nos soldados romanos da campanha contra os Pictos, em 313, como 

descreve Sanders (2008), Le Breton (2004) e Marques (1997). O motivo de tal proibição seria 

que o corpo, criação de Deus, não poderia ser danificado. Depois, o Concílio de Calcutá in-

surgiu-se contra os costumes dos Pictos em 787. O papa Adriano I declarou uma guerra santa 

na pele. Entre o século VIII e o século X, a tatuagem foi proibida pela Igreja porque desfigu-

rava o corpo criado à imagem de Deus, aponta Sanders (2008). A Bíblia recusa qualquer in-

tervenção visível e duradoura no corpo, lembra Le Breton (2004). 

 Estabelecida como um símbolo punitivo ou de propriedade na Idade Antiga, a tatua-

gem continuou, durante a Idade Média, a marcar corpos como signo de servidão e perda de 

identidade, atuando como punição ao marcar e identificar criminosos e escravizados. A visão 

pejorativa, que remete a tatuagem à barbárie e criminalidade, pesou na sua recepção social e 

alimentou um estereótipo negativo.  

 Quando o cristianismo se espalhou pelo Império Romano, “a tatuagem de escravos e 

criminosos foi gradualmente abandonada. [...] é por esse motivo que a tatuagem era pratica-

mente desconhecida no mundo cristão até o século XIX” (GILBERT, 2000, p. 17) . 20

Nas sociedades marcadas pelas religiões do Livro, a tatuagem ou as outras 
marcas corporais são proscritas. Esta proibição alimenta, de um modo pro-
fundo, o estatuto durante muito tempo negativo da tatuagem e, ao contrário, 
a predileção do seu recurso por indivíduos desenquadrados e que desejam, 
por uma razão ou por outra, afirmar a sua marginalidade e a sua indiferença 
em relação ao julgamento dos outros. A Bíblia afirma claramente a sua recu-
sa de qualquer intervenção visível e duradoura no corpo humano. […] O 
corpo deve permanecer tal como Deus o criou, sem acrescento humano. (LE 
BRETON, 2004, p. 26) 

 Nas sociedades católicas, qualquer tipo de marca corporal, incluindo a tatuagem, era 

 As Christianity spread throughout the Roman Empire, the tattooing of slaves and criminals was gradually 20

abandoned. [...] it is for this reason that tattooing was virtually unknown in the Christian world until the 19th 
century.
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proibida pelo Novo Testamento. “No contexto bíblico, tatuar tem propósito de exclusão ou 

diferenciação de um corpo no social, representa imprimir nele uma mácula, símbolo de uma 

contaminação, que exclui o corpo do convívio social (RAMOS, 2006, p. 14). A igreja tem 

grande influência no papel da arte corporal. Para a instituição, as marcas são atos de violência 

com o corpo, sagrado, sendo uma injúria à Criação. Como imagem e semelhança de Deus, o 

homem, pra o Cristianismo, não pode alterar uma forma divina. 

 Lembra Marques (1997) que a palavra tatuagem não existia nos textos originais, mas 

surge em traduções adaptadas. O texto religioso cita diversas formas de marcar o corpo, sepa-

rando o bem e o mal. Alencar Neto e Nava (1966) destacam a dificuldade de afirmar se as 

disposições bíblicas se referem a tatuagens, incisões ou escarificações. Os vocábulos stigma-

ta, signa, incisura e in cidades têm seus significados limitados a marcas, sinais, incisões, sar-

jaduras e golpes. 

 A Bíblia (2015) remete às marcas corporais de forma negativa, condenando-a em al-

guns trechos. Em Levítico 19:28, diz “pelos mortos não fareis incisões na vossa carne, nem 

fareis marca alguma sobre vós” (p. 207). Em Ezequiel 9:4, o Senhor pede a Ezequiel que pas-

se por meio de Jerusalém e marque com um sinal a testa dos homens que suspiram pelas 

abominações que se cometem na cidade. Estes versículos são invocados como prova de que 

os judeus se tatuavam. Em Êxodo 20:4, quando Senhor revela os Dez Mandamentos, ordena: 

“Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, 

nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra” (p.128). 

 Já no Apocalipse 13:13-16, João viu “bestas de aparência feroz que representam rei-

nos, terrenos degenerados, controlados por Satanás” (p. 1915). “E engana os que habitam na 

terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habi-

tam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia” (p. 

1916). A besta “faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos ponham um 

sinal na sua mão direita, ou na sua testa” (p. 1916). Em Apocalipse 14:1–13, quando o Cordei-

ro está sobre o monte Sião, junto com “cento e quarenta e quatro mil, que em sua testa tinham 

escrito o nome de seu Pai” (p. 1917), um anjo aparece e diz: 

  
Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou 
na sua mão, Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se verteu 
puro no cálice da sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre diante dos 
santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para 
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todo o sempre; e não têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a 
besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. (BÍBLIA, 
2015, Apocalipse, Versículos 9-11, p. 19.17) 

 Em Apocalipse 20, Satanás é amarrado por mil anos e os mortos são julgados perante 

Deus. Somente as almas que não receberam o sinal na testa ou na mão viverão e reinarão com 

Cristo na primeira ressureição. 

Há uma clara associação das marcas e dos sinais com algo prejudicial, danoso, pejora-

tivo, ligado ao Satanás. Quem realiza marcas em si está destinado a uma vida indigna de fé. 

Conforme Pires (2005), para o cristianismo, a responsabilidade pelo espírito é do corpo. A dor 

o sacrifício e a negação do prazer são necessários para engrandecer e se tornar digno de Deus. 

Segundo Ferreira (2006) e Teixeira (2006), as tatuagens eram condenadas pela Igreja por se-

rem um atentado moral à integridade corporal, como atos de violência contra o corpo e injúria 

à criação. Como marca do diabo, ‘stigmata diaboli’, “a tatuagem seria vista como uma assina-

tura feita pelo próprio demônio no corpo do indivíduo, comprovando seu pacto com ele” 

(SOUZA, 2015, p. 129). O corpo era entendido como sagrado e não devia ser profanado, seja 

por marcas ou por práticas tidas como imorais.  

 A força da tradição católica limitou o desenvolvimento da tatuagem até nos países de 

tradição protestante, como aponta Le Breton (2004). Como marcas de infâmia, não eram proi-

bidas, mas eram mal vistas. 

 Com o tempo, a Igreja combateu o que considerava paganismo, alegando que a tatua-

gem poderia ser lícita com a condição de que não houvesse qualquer conotação pagã. Procó-

pio de Cesaréia, no século VI, registrou o caráter obrigatório da tatuagem na pele do cristão 

para, em caso de perseguição, ter um código de segurança, na mão e no braço, que o identifi-

casse, declara Marques (1997). A fé cristã foi marcada na pele durante as Cruzadas. “Os Cru-

zados marcam-se com uma cruz para serem identificados no caso de morrerem e poderem as-

sim beneficiar de uma sepultura cristã. […] Desde longa data, a peregrinação a Jerusalém está 

associada à tatuagem de um emblema religioso que acompanha a data da estadia” (LE BRE-

TON, 2004, p. 28). 

As Cruzadas, entre os séculos XI e XIII, foram uma resposta à crise de crescimento do 

sistema feudal, propiciando o renascimento do comércio entre Oriente e Ocidente. Com as 

rotas comerciais e feiras estabelecidas, as primeiras cidades se tornaram centros de trocas, co-

nhecidas como burgos. É nesse período que se consolida as Corporações de Ofício como as-
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sociações de artesãos do mesmo oficio para controle de aprendizado e mercado, de produção 

e preço. 

 Nessa época, Marco Polo atravessou regiões desconhecidas e observou os costumes e 

hábitos de diferentes povos. Vivendo no Oriente em meio a guerras santas, durante o século 

XIII, trouxe a tatuagem no Livro das Maravilhas. Sua descrição da Ásia no século XIII apre-

senta “um álbum de pinturas coloridas sobre roupas, ornamentos e tatuagens da China do 

Grande Khan” (GARUCHET, 1995, p. 31). Os países asiáticos mantiveram a prática de se 

tatuar com desenhos elaborados. Marcos Polo (GARUCHET, 1995, p. 31) descreve: 

  
Todos os habitantes locais geralmente cobrem seus corpos com agulhas, 
leões, dragões, pássaros e muitas outras figuras, para que nunca desbotem. 
Eles fazem isso no rosto, pescoço, peito, braços, mãos, estômago e todo o 
corpo. Eles fazem isso por elegância, e aqueles que têm mais dessas mordi-
das são considerados os mais bonitos.  21

3.4. O COLONIALISMO 

Na arte, o Renascimento se expandiu por toda a Europa entre os séculos XIV e XVI. A 

retomada da cultura clássica resgatou valores para a arte como o racionalismo, o humanismo e 

o naturalismo, e também solidificou a relação entre arte e ciência. O aumento da riqueza dos 

comerciantes permitiu que eles financiassem a produção artística, o mecenato. Entretanto, “no 

século XVIII o intelectual e o artista encontram-se cada vez menos submetidos à humilhante 

dependência de mecenato e subvenções e começam a adquirir uma certa independência 

econômica” (ECO, 2017, p. 252). Durante esse movimento artístico, com o surgimento do 

conceito de individuo, os autores começam a assinar suas obras, aponta Foucault (2002b). 

 O ideal humanista pode ser entendido como a valorização do ser humano e da natureza 

e a retomada dos valores gregos, opondo-se à valorização do divino e do religioso, aspectos 

que dominaram toda a Idade Média. Representar a beleza era responder exigências teóricas e 

práticas. A beleza perde seu adorno moral, conforme Eco (2017). A estética se consolida pe-

las regras de proporção e simetria. O artesão-artista ganha qualidades especificas: sua capaci-

dade de juízo, de invenção, de imaginação. Aos poucos, o pintor deixará de ser executante 

 Tous les habitants, communément, couvrent leur corps à l’aiguille, de lions, dragons, oiseaux et de maintes 21

autres figures, de manière qu’elles ne s’effacent jamais. Ils le font sur le visage, le cou, la poitrine, les bras, les 
mains, le ventre et tout le corps. Ils le font par élégance, et ceux qui ont le plus de ces piqûres sont tenus pour les 
plus beaux.
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para ser criador. 

 A pintura, progressivamente, saiu do artesanato para o status de atividade liberal, de 

arte; e se desenvolveu com o uso da perspectiva, do claro-escuro, o “sfumatto”, e do natura-

lismo. Também foi nesse período que surgiu a pintura de cavalete, em oposição ao afresco e 

painéis, proporcionada pelo uso da tela e o surgimento da tinta a óleo. Os artistas começaram 

a revelar sua personalidade, seu estilo e seus ideais. Os principais pintores foram Botticelli, 

Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e Donatello. 

O sistema de Guildas, ofícios e corporações levou, progressivamente, à exclusão das 

mulheres de toda atividade profissional, lançando-as em um papel privado. A divisão de pa-

péis e a separação entre espaço público e privado se aprofundaram e confinaram o papel das 

mulheres na maternidade e nos cuidados do lar. As Academias de Arte surgiram como primei-

ras escolas a definirem um modelo pedagógico para o ensino de arte cujo embasamento era a 

visão clássica. As Academias assumem, segundo Gombrich (2013), um processo de ensino 

para formação do fazer artístico. Como uma educação formal, se contrapõe às Guildas medie-

vais, que cumpriam a função de preparação de mão de obra especializada.  

Estabelece-se como uma associação profissional que reúne sujeitos que praticam a 

mesma profissão. O título de pintor era dado por cooptação, compra ou exame. “Os artistas, 

que antes eram considerados artesãos, tornavam-se, desse modo, homens de saber” (GREFFE, 

2014, não paginado). A Academia também marca o fim do sistema tradicional de formação 

dos artistas, junto ao mestre. Cria-se um sistema para educar em matéria de desenho, de pers-

pectiva, de geometria e de anatomia. As Academias também começam a organizar exposições, 

concursos e prêmios. Em meados do século XV, surgem as feiras de arte comerciais, onde 

vendiam quadros, molduras e tintas em bancas, como descrito por Thompson (2012). Uma 

das formas de conquistar compradores e interessados, conta Gombrich (2013), era por meio 

da divulgação nas exposições de arte, eventos sociais anuais que construíam reputações.  

É no Renascimento, conforme Tavares (2003), que se prenuncia a efetivação da sepa-

ração entre obra e artefato, incluindo a pintura e a escultura nas artes liberais. Esta tendência 

se firmou entre o barroco e o neoclássico, consolidando com a constituição da estética como 

disciplina autônoma no século XVIII e resultando na separação do artista e do artífice: “A 

pintura e a escultura deixaram de ser ocupações como todas as outras e tornaram-se uma vo-

cação à parte” (GOMBRICH, 2013, p. 361). 
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A noção de artista se opõe progressivamente à de artesão. A separação entre artes e 

artesanato, para Greffe (2014), passa por três períodos: de 1680 a 1750, com o surgimento de 

certo número de elementos originais, especialmente de estética; de 1750 a 1800, pelo surgi-

mento do sistema de Belas-Artes e sua ruptura entre arte e artesanato; e, em 1830, pela emer-

gência de um sistema institucional que opõe artista e artesão, arte e artesanato e cria uma 

identificação da estética em si mesma, consagrada pelo mercado de arte. A formação se torna-

rá uma distinção entre o artista e o artesão. Criatividade e liberdade seriam os critérios da dis-

tinção entre artista e artesão. Originalidade e capacidade de imitação se opõem como habili-

dades de ambos. A imaginação se distancia com a imitação.  

A noção de corpo também passa por uma transformação: implica a separação do ho-

mem dos outros, da natureza e de si mesmo. O corpo demarca o sujeito, separa-o da natureza 

que o envolve e é destacado de sua alma ou espírito. A transição do feudalismo para o capita-

lismo, segundo Hobsbawm (2011), traz a colonização como um de seus pilares. Nesse proces-

so histórico, o homem se torna indivíduo. 

Historicamente, nas sociedades ocidentais, a tatuagem foi vista como indicador de 

marginalização, estigma ou punição. Na Europa, por um longo tempo, foi considerada signo 

de exclusão social, indicador de um estilo de vida marginalizado ou marca de punição e pri-

vação.  

Na Idade Moderna, a tatuagem voltou a aparecer na Europa pelo processo de coloni-

zação, depois de ter sido banida na Idade Média. A prática da tatuagem apresenta diferentes 

histórias a partir de diversos contextos sociais, culturais e geográficos em formações econô-

micas pré-capitalistas. Os povos Astecas e Maias, na América Central, a concebiam como par-

te de seus ritos e costumes. Darwin (1981) cita os indígenas da América do Sul, que atribuem 

importância à decoração de seus corpos pelo costume de andar nus. No Japão, estavam relaci-

onadas ao orgulho samurai, à punição de criminosos ou à máfia Yakuza. Na Rússia, eram ins-

critas nos corpos de fugitivos exilados, como aponta Ramos (2006). Já para os Maori, expres-

sam os valores da sua cultura e carregam um forte simbolismo religioso. 

 Em formações econômicas pré-capitalistas, as condições objetivas não são separadas 

do homem e a busca por pertencimento e enraizamento marca a definição de subjetividades, 

segundo Marx (1981). As marcas corporais realizadas aqui trazem em si esse pertencimento. 

O corpo tatuado traz algo a mais, como outros elementos simbólicos para além dos elementos 
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corpóreos. As marcas corporais são uma forma de exteriorizar e manifestar sua relação com o 

corpo e a natureza, em que o ser social é composto por sua natureza orgânica e inorgânica. 

No processo de colonização, a partir do século XV, a tatuagem foi requalificada no 

Ocidente por viajantes e marinheiros. A expansão marítimo comercial europeia nos séculos 

XV e XVI foi viável pelo desenvolvimento da ciência e do mercantilismo. Em contato com 

novas culturas nas terras apropriadas, os exploradores encontraram a tatuagem. O colonizador 

Cristóvão Colombo recontou seu primeiro contato com os habitantes de Cuba, em 1492:  

Homens e mulheres estão nus como se estivessem saindo do ventre de sua 
mãe. Eles eram bem feitos, bonitos no corpo e agradáveis na aparência. Seus 
cabelos, do tamanho de rabos de cavalo, caíam na frente e até sobre as so-
brancelhas. Por trás, ele pendurou um longo pavio que eles nunca cortaram. 
Há alguns que pintam uma cor enegrecida. Eles não são pretos nem brancos. 
Há também aqueles que pintam de branco ou vermelho ou de qualquer outra 
cor, o corpo todo, ou apenas o rosto, ou os olhos ou apenas o nariz. (GARU-
CHET, 1995, p. 31)  22

No primeiro registro escrito sobre o Brasil, a Carta ao rei português Dom Manuel, 

Pero Vaz de Caminha faz um diário sobre o que encontraram durante a viagem e descreve os 

corpos nus e pintados dos indígenas, bem como o estranhamento causado pelas modificações 

corporais. Na descrição das terras brasileiras, entre os dias 21 de abril e 1º de maio de 1500, 

diz sobre os primeiros habitantes que encontra:  

A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons 
narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. […] E andavam lá 
outros, quartejados de cores, a saber metade deles da sua própria cor, e me-
tade de tintura preta, um tanto azulada; e outros quartejados d’escaques. 
(CAMINHA, 1963, não paginado) 

Em outro dia, encontrou uma moça “toda tingida de baixo a cima, daquela tintura e 

certo era tão bem feita e tão redonda”. Depois, um homem que “estava tinto de tintura verme-

lha pelos peitos e costas e pelos quadris, coxas e pernas até baixo […]. E a tintura era tão 

vermelha que a água lha não comia nem desfazia” (CAMINHA, 1963). Na beira de um rio, 

viu:  

 Les hommes et les femmes sont nus comme au sortir du sein de leur mère. Ils étaient bien faits, beaux de corps 22

et agréables de figure. Leurs cheveux, gros comme des crins de queue de cheval, tombaient devant jusque sur les 
sourcils. Par derrière, il en pendait une longue mèche qu’ils ne coupent jamais. Il y en a quelques-uns qui se 
peignent d’une couleur noirâtre. Ils ne sont ni noirs ni blancs. Il y ne a aussi qui se peignent en blanc ou en rouge 
ou avec toute autre couleur soit le corps entier, soit seulement la figure, ou les yeux ou seulement le nez.
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Galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos 
como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. Também andavam entre 
eles quatro ou cinco mulheres, novas, que assim nuas, não pareciam mal. 
Entre elas andava uma, com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, 
toda tingida daquela tintura preta; e todo o resto da sua cor natural. Outra 
trazia ambos os joelhos com as curvas assim tintas, e também os colos dos 
pés; e suas vergonhas tão nuas, e com tanta inocência assim descobertas, que 
não havia nisso desvergonha nenhuma. (CAMINHA, 1963, não paginado) 

 Passado mais uns dias em contato com outro povo, disse que eles “trazem todos as 

testas, de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de dois de-

dos” (CAMINHA, 1963, não paginado).  

O navegador italiano Américo Vespúcio, ao descrever a descoberta de novas terras, em 

uma carta endereçada a Laurent de Médicis, conta sua experiência no Brasil, entre 1501 e 

1502, onde encontrou sujeitos pintados e perfurados. Já Magellan, no começo do século XVI, 

descreveu: “os brasileiros pintam seus corpos e, especialmente, seus rostos de uma maneira 

estranha e diferente, tanto de mulheres quanto de homens” (GARUCHET, 1995, p. 33) . As 23

culturas indígenas brasileiras apresentavam grande diversidade de costumes e práticas em re-

lação às marcas corporais, entre tatuagens, pinturas e outros ornamentos.  

 Os povos americanos da era pré-colombiana já praticavam queimaduras, incisões e 

pinturas, retoma Alencar Neto e Nava (1966). Acredita-se que a tatuagem era associada a prá-

ticas religiosas e mágicas. Ao chegar na costa mexicana, em 1519, Cortez e seus conquistado-

res notaram que os nativos adoravam outros deuses e os representavam em estátuas ou em 

imagens na pele. Conforme Gilbert (2000), eles repugnaram a prática tratando os deuses dos 

nativos como demônios. Os historiadores espanhóis responsáveis por relatar as aventuras de 

Cortez descreveram a tatuagem como amplamente praticada na América Central.  

Na América espanhola pré-colombiana, as modificações corporais e as tatuagens esta-

vam presentes como convenção cultural. Os Astecas e os Maias eram povos que praticavam a 

modificação corporal. 

  
As intervenções realizadas no corpo com o objetivo de modificar sua apa-
rência física por razões estéticas, constituem um elemento comum em todas 
as sociedades atuais e passadas. No mundo mesoamericano em geral e em 
particular entre os maias, preocupados com a beleza, faziam penteados diári-

 Les Brésiliens se peignent le corps et surtout le visage d’une étrange manière et de différentes façons, les 23

femmes ainsi que les hommes.
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os e aplicavam tinta no rosto e no corpo, enquanto outros arranjos eram re-
servados para ocasiões festivas. Algumas dessas práticas, como cicatrizes e 
tatuagens, mudaram a aparência dos indivíduos que os usavam por toda a 
vida e eram consideradas expressões visíveis de identidade cultural ou per-
tencimento social. (Exposição El cuerpo como lienzo, Museo de Antropolo-
gia, Ciudad de Mexico, Mexico, 2017)  24

Entre os Maias, as modificações corporais, como tatuagens, escarificações e perfura-

ções, podiam ser parte de elaboradas cerimônias de iniciação ou ascensão ao poder. A valentia 

e a resistência à dor eram valorizadas. As modificações permitiam a integração dos jovens 

pelo ritual e pelo resultado. Como símbolo de transcendência, os desenhos na pele dependiam 

de B’aahis, uma entidade anímica que conformava a personalidade individual (ver ilustrações 

7 e 8).  

Ilustração 7. Escultura representando um Maia tatuado

Exposição El cuerpo como lienzo, Museo de Antropologia, Ciudad de Mexico, Mexico, 2017.  
Fonte: foto tirada pela autora

 Las intervenciones realizadas en el cuerpo con el propósito de modificar su aspecto fisico por motivos estéti24 -
cos, constituyen un elemento común en todas as sociedades actuales e pretéritas. En el mundo mesoamericano 
em general y en particular entre los mayas, preocupados por la belleza, se hacían cotidianamente peinados y se 
aplicaban pintura tanto en el rosto como en el cuerpo, mientras que otros arreglos estaban reservados para ocasi-
ones festivas. Algunas de estas prácticas, como las cicatrices y los tatuajes, cambiaban de por vida el aspecto de 
los individuos que los portaban y eran consideraos expresiones visibles de identidad cultural o pertenencia soci-
al.
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 A história da tatuagem na América revela como os significados e as funções de práti-

cas culturais e estéticas atravessam fronteiras sociais, conforme Kosut (2006). Contudo, as 

práticas foram extintas durante a colonização conforme as culturas foram sendo dizimadas. 

Na Ásia, exceto o Japão, e na Oceania, a tatuagem também foi abandonada no século XVIII 

sob o efeito combinado de colonização, evangelização e mudanças nas sociedades. Segundo 

Fisher (2002), os projetos colonialistas na África, Ásia e América difundiram a tatuagem 

como um prática considerada “primitiva” que deveria ser colonizada. Ferreira (2006) destaca: 

as modificações corporais foram tratadas como “primitivismo”, “paganismo”, “exotismo” e 

“barbárie”, “atributos das ‘sociedades selvagens’, de acordo com a visão ‘branca’ e ‘burguesa’ 

da Europa civilizada” (FERREIRA, 2006, p. 210). 

A tatuagem foi uma prática ocidental menos comum entre o final da Antiguidade e o 

final do período da Idade Moderna. Na Grã Bretanha, e pela Europa, no final do século XV, 

posteriormente ao processo de expropriação e terra, estabeleceu-se uma legislação sanguinária 

contra os expropriados e as expropriadas. Como sua totalidade não podia ser absorvida pela 

manufatura, leis contra "vagabundagem" se intensificaram. O capitalismo retira do social e 

foca no indivíduo, culpabilizando-o e responsabilizando-o.  

Entre essas leis, padrões para marcar os corpos considerados indesejados foram cria-

dos. Marcavam S de escravizado nos sujeitos que eram submetidos à escravidão, V de vaga-

Ilustração 8. Escultura representando um Maia tatuado e com outros adornos corporais

Exposição El cuerpo como lienzo, Museo de Antropologia, Ciudad de Mexico, Mexico, 2017.  
Fonte: foto tirada pela autora
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bundo nos que se recusaram a obedecer às leis, R no ombro esquerdo de quem era considera-

do malandro e, por fim, marcavam a orelha esquerda a ferro dos que pediam esmola. Marx 

(1968) destaca que essa era uma forma de disciplina do sistema de trabalho assalariado. Aqui, 

o Estado, respondendo aos interesses de uma classe, criminaliza e marca os corpos de traba-

lhadores e trabalhadoras expropriados. 

 Na França, desertores, ladrões, prostitutas, rebeldes e adúlteros eram punidos ao serem 

marcados com a letra que indicava seu crime até 1892. O político francês Colbert criou o 

“Código Negro”, em 1685, para marcar criminosos e prostitutas, identificando-os por suas 

tatuagens. A tatuagem era um estigma: o M marcava os mendigos condenados à prisão, o V e 

a flor de lis eram as marcas punitivas dos ladrões, soldados eram marcados no rosto se abusa-

vam da intendência militar e as prostitutas não ficaram livres da punição.  

Nesse contexto, a prática é uma forma de controle corporal que sinalizava o sujeito 

classificado como anormal de maneira definitiva, cumprindo uma função marginalizante. 

Quando as marcas corporais são utilizadas para marcar e criminalizar sujeitos, contribuem 

para ampliar o estigma e não resta nem o próprio corpo para o trabalhador e a trabalhadora, já 

que este é marcado de forma não consensual. 

 No período colonial, a tatuagem era realizada em escravizados, indígenas e marinhei-

ros. Nos escravizados, assumia a forma de punição, a exemplo dos europeus. As dimensões 

humanas dos escravizados foram ignoradas e eles eram alvos de uma violência, meio de re-

pressão, disciplina e controle, como aponta Fernandes (2015). Os povos indígenas conserva-

ram a prática, mantendo a diversidade de temas e de motivos conforme sua multiplicidade 

cultural. Já os marinheiros, viajando pelos mares e em contato com seus pares americanos e 

europeus, assimilaram o costume ocidental. Na pele de marinheiros e aventureiros, perdeu o 

aspecto cultural que cumpria em outras sociedades e ganhou novos sentidos. 

3.5. CAPITÃO COOK E A ORIGEM DA PALAVRA TATUAGEM 

As viagens do Capitão Cook são um marco do período colonial por resultar em regis-

tros documentais sobre a prática. Das memórias de James Cook, em “Journal during the first 

voyage round the world”, de 1768 a 1771, de suas viagens às Ilhas dos Mares do Sul, na Poli-

nésia Francesa, originou o termo “tattoo” em inglês.  

Nas Ilhas dos Mares do Sul, na Polinésia Francesa, a palavra “tatau” ou “tatahou”, 
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pronunciada como “tatu”, onomatopeia, era usada para referir-se ao barulho provocado pela 

batida do tatuador na pele na prática de inscrever uma tinta indelével nela. O termo designa as 

marcas e desenhos traçados na pele. O “ta" teria como significado: desenhar, imprimir. James 

Cook (2014) relatou o uso da palavra pela primeira vez em suas viagens em 1769 e escreveu 

como “tattow”. A expressão originou o termo “tattoo” em inglês. Banks (1768-1771), natura-

lista que o acompanhava, chegou a traduzir, em seu diário, “tata" como “tattow” e fez uma 

detalhada descrição das terras visitadas. 

Banks convidou o ilustrador Sydney Parkinson para acompanhá-los. Durante a viagem 

no Endeavour, enquanto estiveram no Taiti e nas demais ilhas do Pacífico, tiveram diversas 

oportunidades de observar a tatuagem. Em 1769, Joseph Banks escreveu o primeiro registro 

sobre o processo de tatuar, e Sydney Parkinson (1773) desenhou os primeiros retratos de mao-

ris tatuados (ver ilustrações 9 e 10).  

Ilustração 9. Nativos das Ilhas do Sul

Fonte: Parkinson. A Journal of a voyage to the South Seas

Ilustração 10. Chefe neo zelandês ilustrado por Parkinson

Fonte: Parkinson, A journal of a voyage to the South Seas
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Sobre a vida marítima, Cook (2014) descreve que, em Opooreonoo, o distrito noroeste 

da ilha, encontrou uma figura de um homem feita de cesto e coberta com penas brancas e pre-

tas colocadas de forma a representar a cor de seus cabelos e peles quando tatuou-se ou foi pin-

tado. Era representação do Mauwi, que habitava a Terra sobre a criação do homem.   

 Cook (2014, p.114) , em 1769, descreveu que que os nativos do Taiti pintam seus 25

corpos: “Tattow, como é chamado em seu idioma. Isso é feito embutindo a cor do preto sob a 

pele, de maneira a ser indelével. […] em resumo, eles são tão variados na aplicação dessas 

figuras que tanto a quantidade quanto a situação delas parecem depender inteiramente do hu-

mor de cada indivíduo”. Sobre o método de tatuar, o instrumento de picar a pele era feito de 

pedaços finos e achatados de ossos ou casca. Uma extremidade era cortada em dentes afiados 

e a outra presa a um cabo. Os dentes eram mergulhados em um pigmento preto e, depois, 

atingem a pele por golpes rápidos ao cabo com uma vara. A cor usada era fumaça preta. 

Na Nova Zelândia, a maioria dos maoris possuem os rostos tatuados em preto, en-

quanto outras partes do corpo são menos comuns. No Cabo Brettin, “poucas dessas pessoas 

foram tatuadas ou marcadas na face, como aquelas que vimos mais ao sul, mas várias tiveram 

seus Backsides tatuados muito da mesma maneira que os habitantes das Ilhas nos Trópicos” 

(COOK, 2014, p. 170) . Em 1768, vindo da Inglaterra, na Baía do Sucesso, deparou-se com 26

nativos que pintavam seus corpos em listras, principalmente vermelho e preto. Os nativos aus-

tralianos usavam ornamentos em comum: "Muitos deles pintam seus corpos e rostos com uma 

espécie de pasta branca ou pigmento; isso eles aplicam maneiras diferentes, cada uma de 

acordo com sua fantasia” (COOK, 2014, p. 292) . 27

No diário de Banks, The Endeavour Journal of Sir Joseph Banks, 1768-1771, a tatua-

gem é citada pela primeira vez em 29 de junho de 1769, quando viu a representação de 

Mauwi, descrita também por Cook (2014). Em 5 de julho, viu a operação da tatuagem no 

abdômen de uma menina, feita com um instrumento com cerca de 30 dentes. Chamou-lhe 

atenção a dor. Conforme seguiram a viagem, encontraram mais corpos tatuados ou pintados 

 Tattow, as it is called in their Language. This is done by inlaying the Colour of Black under their skins, in such 25

a manner as to be indelible.[…] in short, they are so various in the application of these figures that both the 
quantity and Situation of them seem to depend intirely upon the humour of each individual. 

 Few of these people were Tattow'd or marked in the face, like those we have seen farther to the South, but sev26 -
eral had their Backsides Tattow'd much in the same manner as the inhabitants of the Islands within the Tropics.

 Many of them paint their Bodies and faces with a Sort of White paste or Pigment; this they apply different 27

ways, each according to his fancy.
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em outras ilhas do Mar de Sul. 

Em seu diário, Banks (1768-1771) fez uma lista de palavras para traduzir as palavras 

nativas. Na lista consta: “tata - tattow” (língua nativa - inglês). Os polinésios teriam o costu-

me de decorar tudo que faziam, desde os objetos produzidos até seus corpos. Com desenhos 

elaborados, a “tatuagem era uma parte natural de sua vida e arte; eles tinham tempo, tempe-

ramento e habilidade para persegui-lo e trazê-lo a um alto grau de perfeição” . A tatuagem 28

era comparada à arte na Nova Zelândia, nas Ilhas Marquesas (Polinésia e Micronésia) e no 

Arquipélago de Samoa, conforme Alencar Neto e Nava (1966).  

Cook (2014), Banks (1768-1771) e Parkinson, navegando no Endeavour, são os res-

ponsáveis pelo primeiro relato da tatuagem na Polinésia. Ao estabelecer relações colonizado-

ras com os nativos, puderam estudar e descrever a prática da tatuagem, além de outros hábitos 

e outras práticas culturais. Sydney Parkinson ilustrou a viagem exploratória e desenhou os 

primeiros retratos de homens da tribo Maori tatuados e os instrumentos de tatuagem, que ele 

descreveu em detalhes. Ele desenhou imagens de um nativo tatuado com a técnica moko, uma 

tatuagem facial maori, sinal de status.  

O moko, segundo Kosut (2013), se diferencia por seu significado simbólico e seus 

elementos estilísticos. Os desenhos de Moko, conforme Sanders (2008), eram inscritos com 

um osso serrilhado ou enxó de concha mergulhado em pigmento feito da fumaça oleosa de 

nozes queimando.  

Para Gell (1993), a tatuagem desempenhava um papel na organização e funcionamento 

das principais instituições, como política, guerra, religião. Além disso, eram consideradas um 

sinal de beleza e empregadas para marcar ritos de passagem, indicar status político e come-

morar eventos importantes. 

Oficiais e marinheiros do Endeavour receberam tatuagens de artesãos taitianos para 

comemorar suas aventuras, conta Sanders (2008). Simultaneamente, a tatuagem nativa Poli-

nésia também foi influenciada pelos desenhos ocidentais, adquirindo um caráter mais decora-

tivo. Além dos animais e plantas, os desenhos incluíam espingardas, canhões, datas e pala-

vras. Houve uma troca em que marinheiros e exploradores buscavam adquirir a tatuagem po-

linésia, e taitianos e havaianos procuravam pelos desenhos britânicos. Os exploradores chega-

ram a comprar cabeças tatuadas moko para levar à Europa (ver ilustração 11). Também a téc-

 Tattooing was a natural part of their life and art; they had the time, the temperament, and the skill to pursue it 28

and bring it to a high degree of perfection. 



82

nica foi alterada com a introdução de metal, que permitiu a tatuagem por punção. 

  
Embora esse contato tenha resultado na reintrodução da tatuagem no Oci-
dente, também levou à destruição da tatuagem polinésia por meio de ativida-
des missionárias. A missão desses exploradores, afinal, era aprender sobre as 
culturas nativas e pavimentar o caminho para a posterior "civilização" dessas 
culturas que ocorreria por meio de missionários, que proibiriam tatuagens, 
poligamia e outros hábitos considerados não civilizados. Não apenas os ma-
rinheiros do século XVIII retornaram à Inglaterra com tatuagens polinésias, 
mas também retornaram com polinésios tatuados para exibir, iniciando uma 
forma inteiramente nova de intercâmbio cultural, enquanto tatuagens e ou-
tras formas de modificação do corpo se mantiveram desde os primeiros en-
contros com os polinésios como marca registrada do primitivo, a exibição de 
"nativos" tatuados em bares, museus e feiras de moedas de dez centavos, 
ajudou a solidificar essas noções do Outro primitivo. (DEMELLO, 2000, p. 
47-48)  29

Depois dos exploradores, vieram os missionários e os colonos, que brigaram pela pos-

se das ilhas, saquearam os recursos naturais e obrigaram os nativos a vestir roupas europeias e 

a trabalhar em empregos servis: “Como a tatuagem estava associada ao estilo de vida poliné-

Ilustração 11. Mokomokai. Réplica de cabeça maori do século XIX

Acervo do Museu Tattoo. Tattoo Ink Business, 2019 
Fonte: foto tirada pela autora.

 While this contact resulted in the re-introduction of tattooing in the West, it also led to the destruction of Poly29 -
nesian tattooing through missionary activity. The mission of these explorers, after all, was to learn about the na-
tive cultures and to pave the way for the later "civilizing" of these cultures which would occur through mission-
aries, who would prohibit tattooing, polygamy, and other habits considered uncivilized. Not only did eighteenth-
century sailors return to England with Polynesian tattoos, they also returned with tattooed Polynesians to exhibit, 
initiating an entirely new form of cultural exchange. While tattoos and other forms of body modification have 
stood since the earliest encounters with Polynesians as a hallmark of the primitive the display of tattooed "na-
tives" in pubs, dime museums, and fairs, helped solidify these notions of the primitive Other. 
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sio tradicional, tornou-se um símbolo de resistência à influência européia e foi proibida por 

muitos regimes coloniais” (GILBERT, 2000, p. 23) . 30

Ironicamente, quando a tatuagem morria no Pacífico, estava se tornando po-
pular entre os ocidentais. Antes das viagens de Cook, a tatuagem era prati-
camente desconhecida na Europa. Membros da tripulação de Cook foram os 
primeiros europeus a adquirir tatuagens polinésias, e a moda se espalhou 
rapidamente na Marinha Britânica, quando os marinheiros voltaram para 
casa com tatuagens como lembranças de suas viagens a terras distantes. Os 
marinheiros aprenderam a técnica com artistas polinésios, praticaram a bor-
do do navio e depois se aposentaram para estabelecer um estúdio de tatua-
gem nas cidades portuárias da Europa. A tatuagem é a única forma de arte 
polinésia que foi amplamente adotada e imitada pelos ocidentais. (GIL-
BERT, 2000, p. 23)  31

Apesar de Cook ter popularizado essa designação, já havia o contato com a prática. 

Contudo, a partir de Cook, é mais fácil rastrear a história da tatuagem pela consolidação do 

termo. Antes, as palavras “estigmas”, “picadas" ou "marcas" poderiam referir-se à tatuagem, a 

outras modificações corporais ou a doenças. 

A popularização e disseminação da tatuagem por marinheiros e aventureiros ocorreu 

entre os séculos XV e XVIII na sociedade ocidental europeia, desde as expedições marítimas 

efetuadas entre cruzadas e colonizações. É provável que, durante este período, marinheiros 

retornaram as suas terras natais com tatuagens que fizeram em suas viagens. Conforme Ferrei-

ra (2006), Fisher (2002) e Kosut (2013), há indicações de tatuagem nos Estados Unidos e na 

Europa, mas quem tatuou e por quais métodos são perguntas que não têm respostas claras. 

Marques (1997) declara que, antes de 1800, motivos europeus já estavam presentes na pele de 

marinheiros. Os registros documentais são escassos. 

 A tatuagem parece ter sempre estado presente nos europeus, tanto viajantes quanto 

não-viajantes, embora tenha crescido e diminuído em popularidade, como todas as práticas 

culturais. O mito de Cook parece ter uma origem linguística. Antes, era possível encontrar 

sujeitos que tiveram suas peles ou corpos “picados”, “marcados”, “gravados”, “decorados”, 

 Because tattooing was associated with the traditional Polynesian way of life, it became a symbol of resistance 30

to European influence and was outlawed by many colonial regimes. 

 Ironically, as tattooing was dying out in the Pacific, it was becoming popular among westerners. Before 31

Cook’s voyages, tattooing was virtually unknown in Europe. Members of Cook’s crew were the first Europeans 
to acquirePolynesian tattoos, and the fad spread quickly in the British Navy as sailors returned home with tattoos 
as souvenirs of their travels to distant lands. Sailors learned the technique from Polynesian artists, practiced it on 
board ship, and later retired to establish tattoo parlor in European port cities. Tattooing is the only form of Poly-
nesian art that has been widely adopted and imitated by westerners.
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“perfurados”, “manchados” ou, até mesmo, “bordados”. Os textos latinos frequentemente se 

referem às tatuagens como estigmas. Os textos franceses usavam o verbo picar. 

Gilbert (2000) menciona que a tatuagem se desenvolveu majoritariamente na Inglater-

ra, em comparação a outros países europeus no século XIX, pela tradição da tatuagem na Ma-

rinha Britânica depois das viagens de Cook em 1769. Sucedeu-se a volta de marinheiros bri-

tânicos para casa com “lembranças” de suas viagens por meio de tatuagens. Os marinheiros 

teriam aprendido a técnica por volta da metade do século XVIII e, na maioria dos portos bri-

tânicos, havia pelo menos um tatuador profissional artista. 

 As viagens de Cook e a subsequente disseminação de texto e imagem sobre as tatua-

gens observadas e adquiridas marcam o aumento da visibilidade das tatuagens nos europeus. 

Mas visibilidade não significa necessariamente presença igual. A cultura impressa coincide 

com as viagens de Cook, fazendo com que as tatuagens fossem retratadas com mais frequên-

cia. 

3.6. AS REVOLUÇÕES E AS NOVAS FORMAS DE PENSAR E VIVER 

A Revolução Francesa, em 1789, viabilizou a formação de um novo tipo de estado 

pela burguesia, estabeleceu a propriedade como direito inviolável e fez nascer a noção de in-

dividuo como entendemos hoje. A passagem de um sistema agrário e artesanal para um siste-

ma industrial de maquinofaturas, nas revoluções industriais, resultou na substituição do ho-

mem pela máquina e na expulsão de camponeses por meio dos cercamentos, expandindo o 

mercado consumidor e a oferta de mão de obra nas cidades. 

 O novo processo de produção resultou na separação dos trabalhadores dos meios de 

produção, na urbanização, na alienação do trabalhador, na individualização e na consolidação 

do capitalismo: “As mudanças econômicas e sociais causadas pelo capitalismo e pela indus-

trialização tiram do corpo a dimensão humana e o transformam num instrumento de trabalho, 

que deve ter seus instintos dominados, educados e disciplinados” (PIRES, 2005, p. 55-56). 

Na Inglaterra, por volta da década de 1840, as cidades grandes possuíam os bairros 

onde a classe operária era impelida a morar, marcando a pobreza localmente. Segundo Engels 

(1975), eles seriam organizados de forma semelhante, com construções irregulares, ruas não 

pavimentadas, muita sujeira, sem esgoto ou escoamento, pouco arejados, com mercados im-

provisados nas ruas. Além dos problemas estruturais, caracterizariam-se pela grande quanti-
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dade de sujeitos em pequenos espaços.  

 Em Dublin, os bairros mais pobres são enormes e “a sujidade, a inabitabilidade das 

casas, o abandono a que estão votadas as ruas, ultrapassam o que se possa imaginar” (EN-

GELS, 1975, p. 66). As outras cidades grandes portuárias seguem o mesmo padrão. Um quin-

to da população de Liverpool habita bairros assim. A mesma coisa nas cidades industriais. São 

nestes espaços, nos bairros operários e nos portos, que a tatuagem se popularizou e Engels 

(1975) faz uma detalhada descrição da situação da classe trabalhadora na Inglaterra: 

 Nas décadas que se seguiram à viagem de Cook, a prática da tatuagem espalhou-se tão 

rapidamente entre os marinheiros que as tatuagens logo se tornaram uma característica defini-

dora do marinheiro, aponta Frank (2011). O processo de tatuar foi adaptado e os motivos 

substituídos pela iconografia europeia. 

 Já no início do século XIX, em 1804, mais precisamente, segundo Le Breton (2004), 

um viajante nota a vontade de profissionalização de tatuadores insulares em relação aos mari-

nheiros (ver ilustração 12). Neste período, os sujeitos tatuados eram majoritariamente mari-

nheiros, soldados, detidos e prostitutas, sujeitos à margem e em busca de um enraizamento 

identificativo, que não temiam as consequências de se ter uma tatuagem e os estigmas relaci-

onados. Estes sujeitos podem ser entendidos como estrangeiros ou desviantes. 

Ilustração 12. Mala de um tatuador artista profissional

Exposição Tatoueurs, Tatoués. 2015.  
Fonte: Foto tirada pela autora.
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O estrangeiro, segundo Simmel (1983), é visto como um estranho, que tem a possibi-

lidade de movimento de ir e vir. É um não pertencente, mas se situa entre a insensibilidade e o 

envolvimento, como uma condição de fronteira, de estar na margem, dentro e fora do grupo. 

E, de acordo com Becker (2008), um desviante é aquele que desvia ou infringe regras impos-

tas por um grupo. O desvio é criado na aplicação de regras, na interação e na rotulação dos 

desviantes, sendo de caráter acusatório. A imposição das regras, para Becker (2008), é uma 

questão de poder político e econômico. 

 Como recordações de suas viagens, os marinheiros se tatuavam pelos portos, nos bar-

cos ou mesmo com indígenas. Os ingleses traziam tatuagens de diferentes lugares, mistura-

vam estilos conforme suas passagens pelos portos: “As pessoas tatuadas não eram necessari-

amente oriundas de populações marginalizadas. Viajantes, amadores recorriam igualmente a 

esta prática por gosto, pela sua beleza, ou por significados mais íntimos” (LE BRETON, 

2004, p. 36-37) (ver ilustrações 13 e 14). 

Ilustração 13. Foto de um marinheiro mostrando suas tatuagens

Exposição Tatoueurs, Tatoués. 2015.  
Fonte: Foto tirada pela autora.



87

 A tatuagem era rara entre as mulheres, como destaca Le Breton (2004). As que se dis-

punham a tatuar eram transgressoras e se mantinham na margem. Normalmente, era mais co-

mum quando havia o contato com soldados e marinheiros tatuados e marcavam dedicatórias 

amorosas. Entretanto, Ferreira (2006) descreve que a tatuagem foi experimentada por estratos 

sociais mais elevados e aristocráticos “enquanto signo de excentricidade e luxo, bem como de 

distância irônica perante o rigor dos códigos cortesãos e de celebração do respectivo carisma 

pessoal e poder político através da exotização do corpo civilizado” (FERREIRA, 2006, p. 

212). 

 Na arte, a revolução destruiu premissas inquestionáveis e permitiu mudanças em suas 

concepções, como aponta Gombrich (2013). O efeito imediato da crise causada pelas revolu-

ções foi a procura por novos temas. A pintura de paisagens ganhou com a liberdade na escolha 

do tema, que começou a mudar com o espírito romântico do fim do século XVIII. Neste pe-

ríodo, retoma a “distinção entre a arte com A maiúsculo e a mera prática de um ofício” 

(GOMBRICH, 2013, p. 379). 

 O Romantismo, como um movimento filosófico e estético contra o racionalismo,  che-

ga no século XIX junto com as mudanças sociais, políticas e culturais, que proporcionaram a 

expansão e a consolidação do modelo capitalista, a divisão do trabalho e a especialização da 

mão de obra. Com essas mudanças, a atividade artística deixou de ser uma atividade técnica 

Ilustração 14. Pele tatuada de um marinheiro

Exposição Tatoueurs, Tatoués. 2015.  
Fonte: Foto tirada pela autora.
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para ser intelectual e complexa. É quando a categoria arte, como conhecemos hoje, começa a 

construída e estabilizada na Europa ocidental, como aponta Shapiro (2012). Romantismo é 

“um termo que não designa tanto um período histórico ou um movimento artístico preciso, 

quanto um conjunto de características, atitudes e sentimentos, cujas peculiaridades residem 

em sua intrusa específica e sobretudo em suas relações originais” (ECO, 2017, p. 300). 

O surgimento do Romantismo libertou os artistas das convenções acadêmicas em fa-

vor da liberdade de expressão. Passou a valorizar a personalidade do artista, a intuição, a 

emoção, a imaginação, o espiritualismo e o individualismo. Na pintura, houve a aproximação 

das formas barrocas, a valorização das cores e do claro-escuro, a dramaticidade e a ênfase nas 

pinceladas. Destacam-se os artistas Turner, Goya e Delacrox. 

 A beleza, como qualidade do objeto belo, dependia da unidade, proporção e harmonia, 

conforme Eco (2017). Surgem termos como gênio, gosto, imaginação e sentimento para com-

plementar a noção de belo. Os termos não se referem a características do objeto, mas são rela-

cionados com as qualidades, as capacidades ou as disposições do sujeito. O Sublime seria um 

efeito da arte com a finalidade de obter o prazer. O sujeito que define a experiência do belo. 

Assim, o século XVIII se caracteriza por ser  

[...] uma época de viajantes ansiosos por conhecer novas paisagens e novos 
costumes, não por desejo de conquista, como aconteceu nos séculos prece-
dentes, mas para experimentar novos prazeres e novas emoções. Desenvol-
ve-se assim um gosto pelo exótico, interessante, curioso, diferente, estupefa-
ciante. (ECO, 2017, p. 281-282)  

No século XIX, ganha espaço a expressão da individualidade do artista. A pintura vol-

ta-se para novas correntes: romantismo, realismo, impressionismo e abstracionismo. Surge o 

Realismo, desenvolvido ao encontro da crescente industrialização. O conhecimento científico 

e a técnica foram usados para interpretar e dominar a natureza nas criações artísticas. Caracte-

rizada pela objetividade, a pintura buscava a representação documental da realidade como um 

fenômeno natural. A beleza aparece na realidade como ela é. 

 A partir de outra perspectiva, Thompson (2012, p. 29) diz que “as obras de arte, que 

representam o nível mais elevado de produção intelectual, apresentarão interesse para a bur-

guesia apenas se forem apresentadas como bens capazes de gerar diretamente riqueza materi-

al”.  

 Além disso, o desenvolvimento da fotografia induziu artistas a fazerem novas explora-
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ções e experimentos. A pintura rompeu com sua tarefa de reproduzir mecanicamente paisa-

gens e retratos com fins utilitários, missão que se deslocou para a fotografia. 

 A Arte Moderna começou a emergir com o Impressionismo. Eco (2017, p. 339) afir-

ma: “Existe nos impressionistas algo mais que um vago sonho de Beleza: há o estudo atento, 

quase científico, da luz e da cor, na intenção de mergulhar mais a fundo no mundo da visão”. 

Beleza e Arte se unem quando a Beleza passa a ser vista como obra de artifício, conforme Eco 

(2017). Cézanne, Van Gogh, Gauguin e as inquietações de artistas como eles formam a ex-

pressão da Arte Moderna. 

Antes do fim do século XIX, o substantivo feminino tatuagem e o verbo transitivo ta-

tuar entraram oficialmente na língua portuguesa. Um dos primeiros a registrar os termos é o 

Novo Dicionário da Língua Portuguesa de 1888, de Cândido de Figueiredo, editado em Lis-

boa, conta Marques (1997). 

Registre-se, incidentalmente, que na língua inglesa surgiu o neologismo tat-
tooist, forjado por Sutherland Macdonald: tattoo artists eram denominados 
tattooer. Macdonald vulgarizou o termo tattooist, em lugar de tattoo artist, 
relegando tattooer para o biscateiro, sem formação artística. Em português 
teríamos então, tatuagista e tatuador, com os mesmos significados, se admi-
tirmos a existência de artistas, entre os tatuadores, de portos e prisões. A 
aquisição da palavra tatuagem pela língua portuguêsa deve datar de menos 
de um século. O Nôvo Dicionário da Língua Portuguêsa, de Eduardo Faria 
(Lisboa, 1853), o Dicionário da Língua Portuguêsa, de Antônio de Moraes e 
Silva (Lisboa, 1858) e o Dicionário da Língua Portuguêsa, de Domingos Vi-
eira (Lisboa, 1871), não a registraram. (ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 
20) 

 Herman Melville viajou pelos mares entre 1839 e 1846, vivendo alguns meses na Po-

linésia. Depois, dedicou-se a escrever baseado em suas experiências nos mares do Sul. A par-

tir de suas habilidades como escritor, escreveu um diário de viagem, transformando as quatro 

semanas que ficou em Nuku Hiva em quatro meses. Melville baseou sua narrativa em experi-

ências e observações pessoais, o que traz um realismo etnográfico à história. Em Omoo 

(MELVILLE, 2000), o autor faz uma ficção de suas futuras aventuras no Mar do Sul. Omoo 

começa com a fuga do protagonista de Nuku Hiva a bordo de um baleeiro inglês. Depois de 

sua publicação, Melville personificou seu interesse pela tatuagem polinésia na figura de Que-

equeg.  

 Em 1851, publicou Moby Dick. O livro é baseado em um caso real e aborda a descri-

ção da caça a um cachalote que atacou e afundou um navio, mas também é uma pesquisa his-
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tórica. Ismael, ao sair em busca de aventuras no mar, conhece em uma estalagem o arpoador 

Queequeg, que se tornou seu companheiro na busca por Moby Dick. Ao ver Queequeg pela 

primeira vez, lembra de um baleeiro que foi tatuado compulsoriamente por canibais e acredita 

que o arpoador que acabara de conhecer devia ter vivido uma aventura semelhante. Ele con-

clui o pensamento: “é apenas o exterior. Um homem pode ser honesto em qualquer espécie de 

pele” (MELVILLE, 1998, p. 45). Além do rosto, Queequeg tinha o peito, os ombros e os bra-

ços tatuados com quadrados. As pernas também eram marcadas. 

 Na França, a tatuagem era popular entre os marinheiros, trabalhadores e condenados e 

não atingiu os membros das classes mais altas durante a primeira parte do século XIX. Havia 

forte oposição pela Igreja Católica e por parte da profissão médica. Relatos de tatuagens co-

meçaram a aparecer na literatura médica francesa durante o início do século XIX.  

Tatuados e tatuadas cobriram a pele de motivos para contar sua história, suas vitórias 

e/ou seu sofrimento. Pouco a pouco, a prática se tornou uma forma de reconhecimento por 

seus companheiros. A rua, o mar, o exército e a prisão eram os locais onde estava presente. A 

tatuagem estava relacionada ao crime, ao castigo e ao estigma. O costume de tatuar se mante-

ve às margens da sociedade. 

 Foram criados ordenamentos jurídicos e legais para inibir a prática da tatuagem na 

França, conforme Lacassagne (1881). Uma circular recomendou aos diretores das casas de 

detenção que registrassem e descrevessem as tatuagens dos prisioneiros. Além disso, conside-

rando as condições de feitura da tatuagem, se resultasse em acidentes mais graves, podia ha-

ver uma ação civil ou criminal, conforme artigos do Código Civil (1804) ou do Código Penal 

(1791).  

Código Civil: 
Art. 1382 - Qualquer ato humano, que causa danos a outros, obriga a pessoa 
por cuja culpa ele o reparou. 
Art. 1383 - Todos são responsáveis pelos danos que causaram, não apenas 
por seus atos, mas também por negligência ou descuido. 
Art. 1384 - A pessoa é responsável não apenas pelo dano que causa pelo 
próprio ato, mas também pelo que é causado pelo ato das pessoas pelas quais 
alguém deve responder, ou pelas coisas que ele tem sob seus cuidados, etc. 
Código Penal: 
Art. 309 - Qualquer indivíduo que, voluntariamente, tenha sido ferido ou 
atingido, ou tenha cometido qualquer outra violência ou agressão, se resultar 
desses tipos de violência uma doença ou incapacidade para trabalho pessoal 
por mais de vinte dias , será punido com pena de prisão de dois a cinco anos 
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e multa de 16 francos a dois mil francos.  32

Na Europa e nos Estados Unidos, “durante a maior parte dos séculos XVIII e XIX, a 

tatuagem foi associada a populações marginalizadas; trabalhadores de espetáculos e circo, 

criminosos, marinheiros, membros de gangues e os economicamente desfavorecidos” (KO-

SUT, 2013, p. 34) . Como na Europa, a tatuagem entrou por mar nos Estados Unidos. Na 33

Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865, uma das primeiras referências explícitas de tatua-

gem apareceu. Era uma prática aceitável entre soldados, principalmente as imagens políticas 

ou que definissem seu lado na guerra. Ao final, o Norte e o modelo de sociedade industrial 

venceram, consolidando a busca por novos mercados e o desenvolvimento interno, ocasio-

nando a criação de grandes centros urbanos: “Fixando-se uma pele das classes baixas em me-

ados do século XIX, virou fenômeno de massa durante a Guerra Civil, com o detalhe de que 

não tomou partido” (MARQUES, 1997, p. 58). 

 Os sujeitos tatuados “não eram necessariamente oriundos de populações marginais. 

Viajantes, amadores recorriam igualmente a esta prática por gosto, pela sua beleza, ou por 

significados mais íntimos” (LE BRETON, 2004, p. 36-37). E tampouco eram criminosos ou 

sujeitos que possuem problemas psicológicos. “A tatuagem é uma maneira de prender, de li-

gar o corpo ao lugar da fala para comunicar ao mundo a sua recusa ou afirmar a sua diferença. 

[...] Proclamação pelo corpo dos princípios que orientam a sua existência. A pele pede a pala-

vra” (LE BRETON, 2004, p. 38-39). 

Contudo, a visão pejorativa, que remete a tatuagem à barbarie e à criminalidade, pesou 

na sua recepção social e alimentou um estereotipo negativo, principalmente nos países católi-

cos: “Encontramos muitas vezes os mesmos escritos e as mesmas figuras: dedicatórias amoro-

sas ou filiais, animais, calvários, cruzes, punhais, ferraduras, referências a Cristo, a pouca sor-

 Code civil: Art. 1382 - Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 32

faute duquel il est arrivé à le réparer. 
Art. 1383 - Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa 
négligence ou par son imprudence. 
Art. 1384 - On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de 
celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde, etc. 
Code pénal: 
Art. 309 - Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre 
violence ou voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou une incapacité de travail per-
sonnel pendant plus de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 16 
francs à deux mille francs. 

 In Europe and the United States, for most of the eighteenth and nineteenth centuries, tattooing was associated 33

with marginalized populations; side show and circus workers, criminals, sailors, gang members, and the econom-
ically underprivileged.
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te, etc” (LE BRETON, 2004, p. 39). O autor continua: “Os braços e antebraços são de longe 

os sítios mais tatuados, porque se trata para os homens de mostrarem os desenhos ou os slo-

gans gravados na pele” (p. 40). A tatuagem é vista como um sinal identificativo nos meios 

contrabandistas. São valorizadas a força, a coragem, a virilidade, a distância em relação às leis 

ou às convenções. 

No universo masculino de marinheiros, residentes das prisões e soldados, o nome ou 

as iniciais da amada são gravados com declarações amorosas, recordações das suas conquis-

tas, instrumentos marítimos, sinais que simbolizam a guerra ou a fé patriótica, submissão ao 

destino e motivos religiosos. Cria-se um sentimento de pertença pela tatuagem, que valoriza a 

dor como um modo de reafirmar sua masculinidade por meio do atributo viril. Havia um sen-

timento de pertença pela prática, que afirmava dor, masculinidade e a vida marítima. Durante 

o século XIX, a tatuagem foi aprovada e até incentivada no exército britânico, como aponta 

Gilbert (2000).  

Os tempos de guerra, desde a Guerra Civil até a Guerra da Coréia, sempre 
foram bons para os tatuadores. O pessoal militar reunia-se para fazer tatua-
gens que estabeleciam seu patriotismo (insígnias militares, comemorações 
de batalhas) e isso os lembrava dos entes queridos em casa (tatuagens como 
como "mãe" ou o nome da filha). Portanto, a maioria das lojas de tatuagens 
ficava em cidades portuárias, onde os marinheiros não precisavam andar 
muito para encontrar uma. (DEMELLO, 2000, p. 51)  34

Além disso, durante o Antigo Regime francês, a tatuagem apareceu na pele dos cava-

lheiros com caráter político. Henrique IV tinha uma inscrição no peito. “Antes de se tornar rei 

Carlos XIV da Suécia, Jean Baptiste Bernadotte tinha na pele, além da louvação republicana, 

‘Liberdade, Igualdade, Fraternidade’, a data de seu nascimento, 26/1/1764, e mais um arroubo 

antimonarquista de sua juventude: ‘Morte aos reis’” (MARQUES, 1997, p. 37). O autor 

acrescenta: 

Da Itália até Portugal, tatuagem era coisa de cidadão de segunda classe. O 
mesmo não acontecia nos países protestantes, como Alemanha, Holanda e 
Inglaterra, onde reis, imperadores e aristocratas também adornavam suas 
peles. Era a marca do conquistador branco. O pai da moda foi o rei britânico 
Eduardo VII (1841-1910). Ainda príncipe, tatuou-se nas viagens de instru-

 Times of war, from the Civil War through the Korean War, were always good for tattooists. Military personnel 34

flocked to get tattoos that established their patriotism (military insignias, battle commemorations) and that would 
remind them of loved ones back home (tattoos such as "Mom" or the name of one's girl). So, most tattoo shops 
were located in port towns where sailors did not have to wander far to find one.
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ção, etapa necessária da educação militar do aspirante ao trono. O monarca 
fez tatuagens em Jerusalém e no Japão, as grandes mecas da prática na vira-
da para o século XX. Depois de Eduardo VII, outros nobres adotaram o cos-
tume. Foi o caso de Frederico IX (1899-1972). Fotografias famosas mostram 
o rei da Dinamarca sem camisa, ostentando orgulhosamente tatuagens mari-
nheiras e de emblemas de seu país. (MARQUES, 2009, não paginado) 

 A tatuagem, conforme Ferreira (2006), foi experimentada por sujeitos pertencentes a 

estratos sociais mais elevados, da aristocracia tradicional europeia ou da alta sociedade ameri-

cana, como signo de excentricidade e luxo. Em 1862, a tatuagem ganhou a sanção real quando 

o príncipe de Gales tatuou o braço, em uma visita a Terra Santa. Mais tarde, ele teria feito 

mais tatuagens, como o rei Eduardo VII. Depois, seus filhos, o duque de Clarence e o duque 

de York (depois rei George V), visitaram o Japão em 1882 e foram instruídos a visitar o estú-

dio de Hora Chiyo, que tatuava dragões nos braços. No retorno, os dois teriam visitado Jeru-

salém e se tatuado pelo mesmo tatuador de seu pai, 20 anos antes. Inspirados neles, britânicos 

de classes mais altas começaram a se tatuar com mestres japoneses. O primeiro tatuador pro-

fissional na Inglaterra que se tem registro é o Purdy, que fundou uma loja no norte de Lon-

dres, aproximadamente em 1870, como remonta Gilbert (2000).  

Garuchet (1995) cita os nomes de alguns sujeitos de importância política e econômica 

que se tatuaram: Henrique III tatuou nas costas uma caça às raposas; Winston Churchill; Bar-

ry Goldwater tinha o sinal de uma sociedade secreta; Charles Trenet; o pintor Foujita; Geor-

ges Ulmer tatuou um golfinho; e Michel Sardou, que tinha uma águia no ombro. 

 Na passagem para o século XX, segundo Ferreira (2006), a associação entre marcas 

corporais e marginalidade se institucionalizou no discurso médico e jurídico e sujeitos de 

classes mais altas se afastaram da prática. 

 Sobre a elite brasileira, não se sabe se teve interesse pelo costume. “Por aqui a tatua-

gem permanecia marginal no início do século passado, feita pelos próprios tatuados e por ta-

tuadores amadores – a maioria deles estrangeiros de passagem pelo Brasil na condição de ma-

rinheiros” (MARQUES, 2009, não paginado). 

3.7. TEORIAS CRIMINOLOGISTAS DO SÉCULO XIX 

A partir do século XIX, com a progressiva valorização da ciência, teses da Medicina e 

da Psicologia apresentavam a tatuagem como sinal de “primitivismo”, loucura ou criminali-
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dade, em que cada desenho atuava como uma predisposição a desordens, as quais seriam evi-

denciadas sob formas patológicas ou criminosas. Criminologistas franceses e italianos busca-

ram criar uma criptografia das tatuagens, decifrando o significado de cada desenho. Eles 

acreditavam que as imagens se referiam a crimes e ofensas de criminosos e desviantes, como 

aponta Fisher (2002). 

  
Como poder e saber se implicam mutuamente, pelo fato de estabelecerem 
entre si novas relações, o poder no e do discurso científico pode gerar efeitos 
de poder entre e nos enunciados os quais se sobreporão aos sujeitos enuncia-
dores que, na ilusão do dizer, pensam que dizem, ao organizarem seus dis-
cursos, mas, estrategicamente, silenciam ou, pelo menos, criam efeitos de 
silenciamento. (COITO, 2012, p. 59) 

A associação entre tatuagem e marginalidade foi institucionalizada pelos discursos ci-

entífico, médico e jurídico, que descaracterizavam seus diferentes aspectos culturais e sociais. 

A prática era “propagada como um ato de selvageria, de decoração bizarra ou uma forma tola 

e incivilizada de ornamento corporal” (RAMOS, 2006, p. 17) e não havia dúvida de que os 

“tatuados são ‘selvagens’, pouco civilizados, e inclinados a todas as formas de delinquência” 

(LE BRETON, 2004, p. 35). O comportamento desviante seria resultado de fatores biológicos 

para os criminologistas, como aponta Kosut (2006). 

 Em 1820, o naturalista Lesson escreveu o livro Du tatouage chez les différentes peu-

ples de la terre - Annales maritimes et coloniales. Rayer, em 1835, relatou casos de infecções 

graves causadas por tatuagens. Em 1843, na Encyclopédie do século XIX:  

Por que a tatuagem é indelével? Em que parte do tecido da pele ele se ligará? 
Como o material que você tatua resiste ao movimento incessante de compo-
sição e decomposição que existe em todos os pontos da economia? Isso é 
impossível de indicar.  35

Já em 1849, é publicado o primeiro trabalho abordando os problemas psicológicos. 

Em 1853, Hutin relatou o primeiro caso de sífilis transmitido durante o processo de tatuagem. 

O termo tatuagem aparece pela primeira vez no Dicionário de Medicina Francês, de 1858. 

Assim seguiram os estudos sobre a prática, cada vez mais frequentes. 

 D’ Bertherand, em Médecine et hygiène des Arabes, em1855, estudou a tatuagem entre 

 Pourquoi le tatouage est-il indélébile? Sur quelle partie du tissu cutané va-t-il se fixer? Comment la matière tu 35

tatouage résiste-t-elle au mouvement incessant de composition et de décomposition qui existe sur tous les points 
de l’économie? C’est ce qu’il est impossible dé indiquer.
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os árabes. Lacassagne (1881, p. 14) retomou o estudo: 

  
As mulheres usam uma pequena cruz azulada na testa entre as duas sobran-
celhas, em uma narina ou na bochecha, produzida pela pólvora ou óxido de 
antimônio. [...] Quase todas as prostitutas árabes também usam cruzes ou 
flores nas bochechas, nos braços. Normalmente, as meninas públicas mou-
riscas oferecem dicas vermelhas ou carmim nos seios. Os negros têm tatua-
gens mais profundas que resultam de escarificações feitas desde tenra idade 
com uma faca corada no fogo. Ficamos imaginando se essas incisões tinham 
um objetivo higiênico, como o fogo de precaução que colocavam cedo nas 
pernas de seus cavalos jovens ou dos schlougui, seus cães favoritos. Os ára-
bes, para fazer as tatuagens desaparecerem, usam um gesso composto de cal 
rápida e sabão preto: essa mistura produz uma cicatriz semelhante à de uma 
bolha.  36

Para o cirurgião da marinha francesa Berchon (1869), o costume de se tatuar seria 

universal, presente em todas as culturas e regiões do mundo. Ele foi o primeiro a examinar 

literatura em busca de indícios da prática e encontrou na Grécia, em Roma e em outras cultu-

ras antigas.  

A tatuagem seria feita por meio de pequenas e contínuas incisões, na forma de pontos, 

produzidas com um instrumento construído pela união de três a cinco agulhas, fixadas em um 

pedaço de madeira. O tatuador poderia trabalhar por três técnicas: na primeira, empurra suas 

pontas afiadas rapidamente e diretamente para a pele sem o uso de um esboço; na segunda, 

esboça o desenho com um pincel ou um lápis e depois aplica o pigmento; outra opção seria 

“aplicar na pele uma folha de papel perfurada com orifícios no local das linhas do desenho 

escolhido e coberta com um material colorido finamente pulverizado” (BERCHON, 1869, p. 

15-16) .  37

 O talento do tatuador garantiria a regularidade e a qualidade da tatuagem: "Em alguns 

países, os tatuadores têm até modelos de desenhos, moldados em madeira e enfeitados com 

 Les femmes portent sur le front entre les deux sourcils, sur une narine ou sur une joue, une petit croix bleuâtre 36

qui est produite par de la poudre à canon ou de l’oxyde d’antimoine. […] Presque toutes les prostituées arabes 
portent aussi des croix ou des fleurs sur les joues, sur les bras. D’ordinaire, les filles publiques mauresques of-
frent sur les seins des pointes rouges ou des plaques de carmin. Les nègres ont des tatouages plus profonds et qui 
résultent de scarifications faites dès le jeune âge avec un couteau rougi au feu. On s’est demande si ces incisions 
n’avaient pas un but hygiénique comme le feu de précaution qu’ils mettent de bonne heure aux jambes de leurs 
jeunes chevaux ou aux schlougui, leurs chiens préférés. 8 Les Arabes, pour faire disparaître les tatouages, em-
ploient un emplâtre composé de chaux vive et de savon noir: ce mélange produit une cicatrice semblable à celle 
d’un vésicatoire.

 l’application sur la peau d’une feuille de papier percée de trous à l’endroit des lignes du dessin que l’on a 37

choisi et couvert d’une matière colorée finement pulvérisée. 
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pontas, que grudam diretamente na pele de seus clientes” (BERCHON, 1869, p. 16) . São 38

usadas substâncias que formam pigmentos das cores preta e vermelha. O pigmento de cor pre-

ta, normalmente tinta da China, acaba por virar azulada com o tempo. A vermelha é feita com 

vermilion. Berchon (1869) também abordou as complicações da tatuagem e acreditava que a 

infecção era causada por materiais orgânicos que aderiam às agulhas e eram introduzidos na 

pele junto com o pigmento.  

 O autor ainda aborda a tatuagem como um signo de identidade individual. A prática 

seria comum entre sujeitos entre 20 e 30 anos: “Prisões, empresas disciplinares, salas de polí-

cia, certos departamentos hospitalares, os dos venerianos, por exemplo, podem ser considera-

dos locais onde a tatuagem é uma honra” (BERCHON, 1869, p. 63) . A tatuagem, nas forças 39

armadas, tem alta frequência como sinal profissional, mas tem uma frequência maior ainda 

entre os marinheiros.  

Nomes inteiros, iniciais, datas, inscrições detalhadas às vezes são observadas 
em imagens tatuadas. Os emblemas do amor freqüentemente incluem nomes 
próprios ou, pelo menos, as primeiras letras dos primeiros nomes daqueles 
que foram a causa de sua impressão no corpo; e o valor inerente a essas in-
formações é auto-evidente. Alguns atributos militares são de importância 
quase igual. (BERCHON, 1869, p. 77)  40

 Na época em que seu trabalho foi publicado, tatuadores profissionais estavam traba-

lhando nos principais portos franceses. Mas seu estudo chamou a atenção do Secretário da 

Marinha, que ordenou a proibição de tatuagens na Marinha Francesa. A tatuagem não foi 

completamente proibida, mas o impedimento de seu feitio no Exército e na Marinha afastou a 

maioria dos soldados e marinheiros, sendo registrada dentro das prisões durante o fim do sé-

culo XIX. 

Darwin (1981) também observou, em 1871, a universalidade da tatuagem, junto com 

outros adornos, a pintura, a música e a dança. A tatuagem, como outras modificações corpo-

rais, predominaria desde há muito tempo em todas as partes do mundo, revelando “a estreita 

 Dan quelques pays, les tatoueurs ont même des modèles de dessins, façonnés en bois et garnis de pointes, 38

qu’ils enfoncent directement dans la peau de leurs clients. 

 Les prisons, les compagnies de discipline, les salles de police, certains services des hôpitaux, ceux des venéri39 -
ens, par exemple, peuvent être considérés comme des localités où le tatoués est for en honneur. 

 On observe quelquefois dans les images tatouées des noms entiers, des initiales, des dates, des inscriptions 40

détaillées. Les emblèmes amoureux comprennent assez fréquemment des noms propres, ou, tout au moins, les 
premières lettres des prénoms de ceux qui ont été la cause de leur impression sur le corps; et la valeur propre de 
ces renseignements est, par elle-même, évidente. Quelques attributs militaires ont une importance presque égale. 



97

semelhança entre homens de todas as raças em gostos, disposições e hábitos” (DARWIN, 

1981, p. 232) . Segundo Darwin, em todos os países, desde o Polo Norte à Nova Zelândia, no 41

Sul, os homens se tatuam. A prática teria sido usada por judeus antigos e bretões. Na África, 

os nativos também se tatuavam. Na Nova Zelândia, a prática teria uma razão estética para as 

mulheres e de guerra para os homens. Darwin (1981, p. 343) também cita os indígenas 

amazônicos como praticantes. 

É extremamente improvável que essas práticas que são seguidas por tantas 
nações distintas sejam devidas à tradição de qualquer fonte comum. Antes, 
indicam a estreita semelhança da mente do homem com qualquer raça que 
ele pertença, da mesma maneira que os hábitos quase universais de dançar, 
disfarçar e fazer quadros rudes.  42

 Apesar de encontrada em todas as culturas humanas, para Darwin (1981), os motivos 

que levariam a fazer a tatuagem podem variar conforme a cultura, incluindo motivos de guer-

ra, religião, marcar mudanças de idade, posição e status social do homem ou distinguir tribos. 

 Lacassagne (1881) relata que, do ponto de vista etnográfico, as tatuagens só passaram 

a ser estudadas como signo de identidade depois de alguns trabalhos científicos, como os de 

Tardieu, Tylor, Darwin e Berchon. Desde que viajantes, como o Capitão Cook, haviam obser-

vado a prática em diferentes povos visitados, mas médicos e antropólogos não se ocuparam de 

estudar a tatuagem. 

 A tatuagem não foi completamente proibida na França, mas o fato de ser proibida no 

Exército e na Marinha afastou a maioria dos soldados e marítimos da prática. Também havia a 

ameaça de cumprir o Código Civil e o Código Penal e incluir a tatuagem como um ato dano-

so. Diante disso, há poucos registros de tatuagem fora das prisões na França durante a última 

parte do século XIX. Gilbert (2000) aponta que, enquanto a tatuagem foi proibida, apenas os 

“fora da lei” a faziam. 

 O criminalista italiano Cesare Lombroso defendeu o conceito de degeneração como a 

explicação central do desvio e vinculou a tatuagem ao comportamento criminoso. “O homem 

delinquente”, escrito por Lombroso, em 1876, traz a tatuagem como um modo fácil de identi-

 The close similarity between the men of all races in tastes, dispositions and habits.41

 It is extremely improbable that these practices which are followed by so many distinct nations are due to tradi42 -
tion from any common source. They rather indicate the close similarity of the mind of man, to what- ever race he 
may belong, in the same manner as the almost universal habits of dancing, masquerading, and making rude pic-
tures.



98

ficar criminosos. A prática seria uma característica do “homem primitivo ou em estado de sel-

vageria, […] antes cirurgia do que estética” (LOMBROSO, 2007, p. 30).  

 Lombroso (2007), então, pesquisou sobre a tatuagem nos homens delinquentes, consi-

derando a marca como uma característica mais psicológica do que anatômica: “A tatuagem 

era uma manifestação física de uma pessoa biologicamente criminosa - um sinal facilmente 

discernível de patologia” (KOSUT, 2013, p. 35). Estudou 9.234 sujeitos, entre soldados ho-

nestos e criminais, meretrizes, soldados delinquentes, mulheres e franceses. Propôs distinguir 

as tatuagens sobre o amor, religião, guerra e profissão. 

Os símbolos de guerra são os mais frequentes nos militares e é natural, como 
os que concernem à profissão do tatuado, e são desenhados com tal finura e 
realismo nas minúcias, que trazem à mente a minuciosa precisão da arte 
egípcia e mexicana.  
Aqueles que trazem essa característica são geralmente piemonteses e lomba-
das. Os símbolos, depois, se reduzem à época do alistamento, escrita em ci-
fras, como por exemplo 1860, ou na data de uma batalha memorável, à qual 
assistira o soldado; ou a arma do próprio corpo; ou a todas essas coisas reu-
nidas. Um canhão dando tiros; ou dois canhões curados num triangulo supe-
rior, ou uma pirâmide de balas num triângulo inferior, são signos preferidos 
da artilharia de campanha, da espécie dos que serviram na Áustria. Um mor-
teiro de bomba é o signo da artilharia de terra; uma barca, um barco a vapor, 
uma âncora são os sinais preferidos pelos fuzileiros e marinheiros. Dois fuzis 
em cruz, duas baionetas entrelaçadas são símbolos prediletos da infantaria; o 
cavalo, da cavalaria. (LOMBROSO, 2007, p. 31) 

  

A tatuagem, para Lombroso (2007), assume características particulares no criminoso, 

de cunho criminal. Primeiro, a frequência é até oito vezes maior nos criminosos dos que nos 

soldados. Depois, a obscenidade do desenho e da parte do corpo tatuada é um dos indícios. 

Seguida da multiplicidade, pois imprimem desenhos não somente nos braços e no peito, mas 

em todas as partes do corpo; o lugar e o número de tatuagens provam a vaidade característica 

do criminoso. A multiplicidade também provaria que os delinquentes são pouco sensíveis à 

dor. A precocidade também é um fator de distinção, já que Lombroso (2007) acredita que não 

é possível observar tatuagem em menores de dezesseis anos, na França. Os desenhos ajudari-

am “exatamente para revelar a identidade do indivíduo, a sua região, os acontecimentos im-

portantes da sua vida” (LOMBROSO, 2007, p. 36). A tatuagem seria tão conhecida entre os 

delinquentes que os mais perspicazes evitariam a tatuagem ou removeriam as existentes para 

não ficarem marcados.  

 Conforme Lombroso (2007), as causas da tatuagem seriam: a) religião, em que os de-
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votos dão prova de afeto ao ter o santo na própria pele; b) imitação, segunda causa mais co-

mum; c) espírito de vingança; d) ociosidade, motivo comum entre desertores, prisioneiros, 

pastores e marinheiros, que em muitos casos ignoravam o significado da tatuagem, reprodu-

zindo um desenho qualquer; e) vaidade, demonstrada na evidência dada à tatuagem; espírito 

gregário, com gênero de ornamento “primitivo”, distintivo de facção ou tribos; g) paixão; h) 

pichação, “as paredes, dizem os provérbios, são os mapas dos dementes, as grafites de Pom-

péia são verdadeiras tatuagens das paredes. […] São exatamente pichações análogas às tatua-

gens vistas nas paredes das prisões” (LOMBROSO, 2007, p. 41). Sua difusão aconteceria por 

atavismo (hereditariedade) ou tradição. De cinquenta tatuagens, observou que trinta e sete 

eram coloridas de azul, seis de vermelho, uma de preto e seis de azul e vermelho. Apesar de 

focar sua análise no homem delinquente, observou que: 

Em Paris e Lyon, os tatuadores profissionais têm oficina, álbuns de desenho 
e cobram bem pelo trabalho. Quando não usam tinta Nanquim, que provoca 
menos reação e dura mais, usam o carmim, que produz viva irritação e co-
ceira, com graves inconvenientes. […] A perfeição dos desenhos me faz 
lembrar a delicadeza das canções populares, em que a paixão, às vezes, su-
pera os elaborados artifícios da arte. (LOMBROSO, 2007, p. 42) 

 Lombroso e Ferrero (2017), ao estudarem a tatuagem na mulher, em 1893, percebem 

que esta é uma marca caraterística entre os homens criminosos, mas rara entre as mulheres 

delinquentes. Suas tatuagens eram, na maioria das vezes, símbolos religiosos ou datas, sem 

forte incidência de imagens.  

 Já entre as prostitutas, principalmente as de classes mais baixas, a proporção era maior 

do que entre as condenadas, mesmo desconsiderando as tatuagens de pintas. A maioria faz 

alusão a amores ilícitos, trazendo uma multiplicidade de referências de amantes, o que, para 

Lombroso, era sinal de inconstância de relacionamentos. Além de iniciais e nomes, havia de-

clarações, flores, corações trespassados por flechas, âncoras e representações de joias, como 

braceletes e anéis. As marcas são majoritariamente nos ombros ou no peito, em partes cober-

tas do corpo. Lombroso também percebeu uma maior incidência entre mulheres de 18 e 28 

anos.  

 Em Copenhague, um jovem marinheiro dominava o mercado de tatuagens femininas 

com sua “aptidão para desenhar e especialmente para a tatuagem”. Praticamente metade das 

mulheres foram tatuadas por ele; a outra parcela foi tatuada por amigas nas Casas de Corre-
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ção, nas estações de polícias ou por cafetinas.  

 Lombroso e Ferrero (2017, não paginado) concluem que a tatuagem é “encontrada em 

um grau muito menor entre as mulheres criminosas do que entre os homens”. Nas mulheres 

criminosas, a proporção é de 2/1.000; nas prostitutas, sobe para 2,5% - e triplica se considerar 

a tatuagem de pinta nos rostos; enquanto em homens jovens e militares, a proporção varia en-

tre 32% e 40%. Nota-se que a maioria das criminosas tatuadas também são prostitutas. Para 

eles, as mais “degradadas" eram as mais tatuadas e as que expunham suas tatuagens em locais 

visíveis do corpo. E as prostitutas que apresentavam uma multiplicidade de tatuagens. Assim, 

elas seriam mais vulneráveis à prática da tatuagem do que as criminosas. Têm-se a hipótese 

de que as mulheres substituíam a tatuagem por pinturas dos cabelos e unhas. A tatuagem seria 

um sinal de atavismo. Lombroso e Ferrero (2017, não paginado) citam que, entre os árabes, 

“especialmente as prostitutas são pautadas nas mãos, antebraços, braços e pescoço, com guir-

landas, arabescos ou linhas circulares, e os homens também são tatuados no rosto.”  

 Lombroso e a escola italiana, conforme Lacassagne (1881), tornaram-se a referência 

no estudo de tatuagem. A marca seria uma peculiaridade do criminoso. Seus julgamentos mo-

rais permanecem a ser adotados por seus contemporâneos (ver ilustração 15).  

 Quando serviu ao exército francês, chamaram atenção do médico Alexandre Lacas-

sagne as tatuagens entres os soldados dos batalhões africanos, que eram formados por sujeitos 

que cumpriram pena de prisão por crimes como assassinato, deserção e roubo. Gilbert (2000) 

conta que Lacassagne ficou encantado com a variedade e o assunto das tatuagens. Ele as copi-

Ilustração  15. Tatuagem no homem delinquente

Fonte: Lombroso, O homem delinquente
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ava com um pano transparente sobre a pele. Por essa técnica, colecionou mais de 2.000 ilus-

trações de tatuagens que representam desenhos, inscrições ou emblemas encontrados na pele 

de quinhentos e cinquenta sujeitos, alguns reproduzidos em Les tatouages: étude anthropolo-

gique et médico-legale (Paris, 1881). Lacassagne criou um álbum de fotos para classificá-las, 

alimentando o imaginário de que inscrições corporais estão ligadas a criminosos ou desviantes 

(ver ilustrações 16 a 18). 

Ilustração 16. Reprodução de tatuagens

Fonte: Reprodução do Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso,   
Università degli Studi di Torino, 2020

Ilustração 17. Álbum de fotos de Lacassagne

Exposição Tatoueurs, Tatoués. 2015.   
Fonte: Foto tirada pela autora.
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 O autor definiu a tatuagem como “cicatrizes coloridas pela introdução de partículas 

coloridas nas malhas do tecido que as constitui” (LACASSAGNE, 1881, p. 6) . Para ele, por 43

muito tempo, as tatuagens teriam sido adotadas em todos os países e por certas classes da so-

ciedade. Sobre o que observou: 

Em Paris, em Lyon, nas grandes cidades, existem pessoas que vivem da pro-
fissão de tatuador. Eles são conhecidos pelos companheiros de oficina ou 
regimento. Às vezes eles administram lojas com certos comerciantes de vi-
nho; eles vão a festas. […] Eles têm um tipo de álbum contendo desenhos 
feitos à mão que eles oferecem à escolha de amadores. O preço é geralmente 
de 50 centavos por assunto. 
Na maioria das vezes, o tatuador usa desenhos feitos em papel oleado. As 
linhas principais dos desenhos são pontilhadas com um alfinete. O papel 
sendo aplicado na área da tatuagem, é aplicado sobre a fumaça preta que, 
passando pelas picadas do papel, reproduz na pele as linhas do desenho. 
Quando o tatuador consegue desenhar bem o suficiente, ele desenha o dese-
nho a ser executado com uma caneta.  
Então, para picar o desenho, o tatuador usa agulhas na maioria das vezes 
muito bem. Essas, cujas dicas estão no mesmo nível, geralmente têm três 
números, às vezes cinco e até dez quando as partes devem estar fortemente 
sombreadas. As agulhas são mantidas no lugar com fios e presas ao final de 
um pedaço de madeira. 
Bons tatuadores fazem uma primeira mordida empurrando as agulhas obli-
quamente até uma profundidade de meio milímetro, e muito raramente de-
terminam um fluxo de sangue; tomam o cuidado de apertar fortemente o pau 

Ilustração 18. Reprodução de desenhos de tatuagem feita por Lacassagne

Fonte: Lacasagne. Les tatouages, 1881.

 Cicatrices colorées par l!introduction de particules colorantes dans les mailles du tissu qui les constitue.43
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do tatuado para, dizem, evitar a dor e dar uma grande nitidez ao desenho. 
(LACASSAGNE, 1881, p. 17-18)  44

Quando o procedimento da tatuagem era finalizado, lavava-se a superfície da pele com 

água, saliva ou urina. Os desenhos mais complicados eram feitos em meia hora. Em alguns 

casos, o tatuador andava com um álbum de desenhos, cujos preços eram marcados ao lado. 

Um tatuador irlandês chegava a ganhar cem francos por dia. Outro tatuador, em 1871, tinha 

placas pré-gravadas e armadas com agulhas representando desenhos, que eram aplicadas na 

parte a ser tatuada, com uma impressão rápida e indolor. Majoritariamente, eram usadas tinta 

chinela ou vermilion. Em alguns casos, usavam carvão moído ou tinta azul. 

 Lacassagne (1881) classificou os desenhos das tatuagens em criminosos em sete cate-

gorias distintas: emblemas profissionais; militares; patrióticos ou religiosos; inscrições; amo-

rais ou eróticos; emblemas-metáforas; e emblemas fantasiosos ou históricos. O caráter do de-

senho, conforme sua localização e o número de tatuagens, seria sinal de uma vaidade instinti-

va e da necessidade de exibir-se, “características do homem primitivo ou da natureza crimino-

sa” (LACASSAGNE, 1881, p. 27) . Ele acreditava que os militares não tinham influência do 45

meio náutico, mas que a prisão exercia um forte peso no entusiasmo por se tatuar. Tatuar-se 

era algo que se fazia para passar o tempo.  

 As tatuagens, por serem essencialmente ideográficas, teriam uma ideia expressa por 

imagens ou símbolos, como o grafite. Por sua variedade e número, marcam estágios da vida 

de um sujeito e sua natureza moral. Seriam cicatrizes que falam. Lacassagne (1881, p. 99) de-

fende o poder de identificação da tatuagem para a medicina forense, por sua permanência e 

duração e a dificuldade de tirá-la: “Os criminosos têm suas tatuagens características de seu 

 Il y a à Paris, à Lyon, dans les grandes villes, des individus qui vivent de la profession de tatoueur. On les con44 -
naît par les camarades d’atelier ou de régiment. Parfois ils tiennent boutique chez certains marchands de vin; ils 
vont dans les fêtes. […] Ils ont des espèces d’albums renfermant des dessins faits à la main et qu’ils offrent au 
choix des amateurs. Le prix est ordinairement de 50 centimes par sujet.  
Le plus souvent le tatouer emploie des dessins faits sur du papier huilé. Leis traits principaux des dessins sont 
pointillés à l’aide d’une épingle. Le papier étant appliqué sur la partir à tatouer, on applique au-dessus du noir de 
fumée qui, passant à travers les piqûres du papier, reproduit sur la peau les traits du dessin. Lorsque le tatoueur 
sait assez bien dessiner, il trace à la plume le dessin à exécuter.  
Alors pour piquer le dessin, le tatoueur emploie des aiguilles le plus souvent assez fines. Celles-ci, dont les poin-
tes sont au même niveau, sont en général au nombre de trois, parfois de cinq, et même de dix lorsque les parties 
doivent être fortement ombrées. Les aiguilles sont maintenues à l’aide de fils et fixées à l’extrémité d’un morce-
au de bois. 
Les bons tatoueurs font une première piqûre en enfonçant obliquement les aiguilles à une profondeur d’un demi-
millimètre, et très rarement ils déterminent un écoulement de sang; ils ont soin d’ailleurs de tendre fortement la 
pau du tatoué afin, disent-ils, d’éviter la douleur et de donner au dessin une grande netteté.

 Caractéristiques de l’homme primitif ou des natures criminelles.45
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número, sua generalização, sua localização e, se se é possível exprimir assim, pela linguagem 

mística, obscena ou odiosa” . 46

 Segundo Lacassagne e Magitot (1886), a primeira e mais comum aplicação da tatua-

gem seria a ornamentação, encontrada em todo o mundo. Os ornamentos geralmente são fei-

tos com pigmentos pretas ou azuis. As tatuagens azuis costumam ser resultado do uso de car-

mim.  

 A tatuagem também pode ser entendida como característica diferencial: tatuagem pro-

fissional, presente em corporações, militares e marinheiros; de guerra, como um souvenir dos 

combates; de tribos, comum em “povos selvagens”; religiosa; de associações, como socieda-

des secretas que mantêm sistemas de ornamentação para distinguir seus membros (cita a seita 

de Arreoy, na Polinésia, e os Mormons); doméstica, Ilhas Marquises, para distinguir as crian-

ças dos outros dentro de uma família, para os árabes também aparece como distinção de famí-

lia; e cirúrgica, usada para tratamento de certas doenças. 

 Sua realização é feita de diversas formas: a) por picadura, técnica mais comum, en-

contrada em toda parte do mundo, desde a África ao Extremo Oriente, como China e Japão, e 

a Polinésia e a Melanésia, em que o desenho é traçado na pele e depois, com uma série de 

agulhas, são feitas incisões leves; b) por escarificação, com incisões mais superficiais, comum 

entre árabes, em que primeiro são feitas incisões e depois aplicada a matéria corante que deve 

perpetuar o desenho; c) por cicatrizes, comum nos negros, em que são feitos cortes com um 

instrumento afiado; d) por brotamento, ulceração ou queimadura, que deformam ou mutilam; 

e) subepidérmica, comum nos esquimós, em que é feita com uma agulha enfiada com uma 

linha longa revestida com uma substância gordurosa, como óleo de baleia, misturada com fu-

maça preta; f) e, por fim, tatuagem mista, que seria a combinação de duas técnicas antigas an-

teriormente citadas. 

 A tatuagem seria um dos sinais mais importantes na declaração de identificação de um 

criminoso. A variedade de desenhos “é tão limitada quanto o pequeno número de ideias que os 

tatuadores e os tatuadores têm” (LACASSAGNE; MAGITOT, 1886, p. 25-26) . As caracte47 -

rísticas da tatuagem são: a) idade, em que os criminosos se diferenciariam pela precocidade 

ou seu feitio tardio, quando residiram em prisões; b) sexo, mais frequente nos homens e en-

 Les criminels ont des tatouages caractéristiques par leur nombre, les généralisation, leur siège, et, s’il est pos46 -
sible de s’exprimer ainsi, par leur langage mystique, obscène ou haineux. 

 Limitée que le petit nombre d’idées dont tatoueur et tatoué disposent.47
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contrada nas mulheres como imitação de pintas, sendo comum entre prostitutas; c) profissão, 

importantes sinais de identidade; d) lugar da tatuagem, em que os braços são os mais propíci-

os a receberem os desenhos; e) seu caráter exterior, como a data, o desenho e sua natureza 

emblemática (ver ilustrações 19 a 21).  

Ilustração 19. Álbum de fotos de Lacassagne.

Fonte: LACASSAGNE, 1881

Ilustração 20. Álbum de fotos de Lacassagne.

Fonte: LACASSAGNE, 1881
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 Em 1900, o Serviço de identidade judicial da polícia de Paris fotografou homens tatu-

ados. Suas fotografias são consideradas como um elemento preciso permitindo identificar 

com exatidão os “criminosos" fichados. Pode-se notar a qualidade artística das tatuagens neste 

período (ver ilustrações 22 e 23).  

Ilustração 21. Álbum de fotos de Lacassagne.

Fonte: LACASSAGNE, 1881

Ilustração 22. Hommes tatoués photographiés au service parisien de l’identité judiciaire, 1900

Fonte: Service régional de l’identité judiciaire de la préfecture de police de Paris
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 Ainda no começo do século, em Portugal, Bastos (1903) publicou uma tese sobre a 

tatuagem nos criminosos. Para o médico, a tatuagem era proveniente de um povo “apanágio”, 

com desenvolvimento intelectual mínimo e não “civilizado”. Somente “cérebros rudimenta-

res” utilizariam a tatuagem para comunicar pensamentos e gravar na pele os sinais para dis-

tinguir seu grau hierárquico. A difusão da tatuagem seria explicável para os “povos atrasados 

e primitivos”, que ainda não conheciam a escrita e se comunicavam por símbolos; enquanto 

“o atavismo dá-nos a razão do emprego atual das simbólicas incrustações entre os povos civi-

lizados” (BASTOS, 1903, p. 39). 

 O aludido médico, então, propôs uma etiologia da tatuagem. Objetivava conhecer suas 

causas, gênese e história para formular leis. Para ele, “em qualquer dos casos a tatuagem re-

presenta um regresso ao estado primitivo do homem, ao alvorecer da intelectualidade” (BAS-

TOS, 1903, p. 43). A marca corporal seria tradição de “povos primitivos” e “imitação para 

deliquentes e criminosos por contágio moral”, explicando a propagação na sociedade inglesa 

por questão de esnobismo.  

 Segundo sua pesquisa, em 1903, no Posto Antropométrico de Porto, foram observados 

2493 transgressores, sendo que 15,72% eram tatuados, somando 362 homens e 30 mulheres. 

No ano anterior, no artigo “Tatuagens nos criminosos”, de Veiga, publicado na Revista de An-

tropologia Criminal, apresenta-se 157 tatuados do total de 910 detidos, resultando em 17.25%. 

Ilustração 23. Hommes tatoués photographiés au service parisien de l’identité judiciaire, 1900

Fonte: Service régional de l’identité judiciaire de la préfecture de police de Paris
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 A tendência de criminosos, marinheiros e soldados se tatuarem foi observada por Bas-

tos (1903), que defendia a semelhança do criminoso com o “selvagem”. Segundo seu estudo 

de 1193 tatuagens em 392 tatuados, as condições sociais deles eram: instrução deficiente, com 

elevado número de analfabetos; experiências profissionais marcadas por trabalhos braçais, em 

que o estado físico e os símbolos profissionais são encontrados nos tatuados, como a âncora 

representando a vida marítima, peixe de pescador; ou experiências em serviços militares, con-

siderando que dos 1388 que passaram pelo exército, 238 eram tatuados. Afirmou que “Alcu-

nhas, reincidências e tatuagem aliam-se repetidas vezes nos delinquentes [...]. Sua frequência 

está em relação com certas classes de crimes determinados” (BASTOS, 1903, p. 107-111). 

A partir do arquivo de tatuagens do Posto Antropométrico de Porto, ele observou “[...] 

multiplicidade de tatuagens semelhantes no desenho e na intenção; depois a validade dos mo-

tivos; e ao passo que o nosso exame aprofundava mais, mais saltava a incorreção do desenho, 

o mal acabado da execução e ainda, como tipo ornamental, o que de mais primitivo há na or-

namentação” (BASTOS, 1903, p. 113). Bastos (1903, p. 114-115) chega a comparar a tatua-

gem com a arquitetura: 

  
Como Laurent, em Les habitués des prisons de Paris, 1890, diremos que os 
povos não seguem outra lei na decoração da pele que a da decoração dos 
seus edifícios. Nos mais antigos monumentos encontra-se a forma de deco-
ração linear, tal-qualmente na pele dos deliquentes, e a seguir aparece a or-
namentação pela escrita que, além de motivo decorativo, fixa a memória de 
um fato sensacional ou a doutrina que se não deve esquecer. 

  

Conforme o médico, a classificação das tatuagens baseia-se no significado dos em-

blemas. Bastos (1903) adotou a classificação: religiosos, amorosos ou eróticos, metafóricos e 

de fantasia, profissionais, patrióticos e políticos e inscrições.  

 Sobre a questão de gênero,  

A tatuagem na mulher é relativamente rara e não pode ser considerada, como 
nos criminosos, um caracter específico. [...] Nas 521 mulheres criminosas 
que passaram no Posto Antropométrico, 30 apresentavam tatuagens, o que 
nos dá a porcentagem de 5.75%. Das 30, 21 eram meretrizes, 3 vendedoras 
ambulantes, 2 domésticas. Maioria das tatuagens nas mãos e antebraços. O 
que mais se encontram são iniciais com nomes de amantes ou os nomes, as 
cinco chagas, o signo saimão e o coração. [...] Nestas é o amor, sobretudo o 
amor vário que se sucede a curtos intervalos, que mais vestígio deixa; os 
outros sentimentos são sufocados por este e quase não aparecem na tatua-
gem. (BASTOS, 1903, p. 127-132) 
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 Já sobre o processo de tatuar, descreve que a tatuagem era feita por um processo de 

picar os contornos de um desenho feito anteriormente com três agulhas amarradas e fixas a 

um pedaço de madeira, molhadas em tinta. As agulhas atravessam a epiderme obliquamente.  

Desde o século XIX, “as teorias de degeneração, eugenistas e racistas europeias, fo-

ram abraçadas por médicos, instituições policiais brasileiras e intelectuais importantes” 

(JEHA, 2019b). Ideologias médicas e jurídicas contribuíram para a institucionalização da as-

sociação entre tatuagem e marginalidade e de implementação de uma política de criminaliza-

ção da tatuagem e da pobreza. Os corpos tatuados, de classe trabalhadora, passam a ser vistos 

como corpos criminosos e delinquentes.  

 Uma visão essencialista e normativa sobre a tatuagem foi instituída. A sociedade, 

apoiada nos estudos criminalistas, olhava com desconfiança para sujeitos tatuados. As teorias 

da Criminologia criaram um vocabulário criptografado das tatuagens. A Criminologia classi-

fica cientificamente o ato delito e o delinquente, criando uma documentação para localização 

e identificação do criminoso (FOUCAULT, 1987). A transformação corporal indicava uma 

forma de exclusão social, como aponta Ramos (2006), ao romper com o modelo estético de 

corpo “civilizado”. A tatuagem agregava uma condição política ao corpo, estabelecendo uma 

relação entre o sujeito e seu corpo. 

   
Representavam um Outro colonizado, primitivo, pré-moderno e pagão, figu-
rado no nativo tatuado e profusamente adornado; mas também um Outro 
marginal, na medida em que, no processo de importação ocidental das mar-
cas corporais, a sua apropriação localizou-se, em grande medida, nos inters-
tícios das culturas populares urbanas, figurando entre marinheiros, estivado-
res, prostitutas, reclusos, membros de gangs e máfias, a par de outro tipo de 
malandros. (FERREIRA, 2006, p. 210-211) 

 Na literatura, Franz Kafka (2011), em “Na colônia penal”, publicado em 1919, descre-

ve um aparelho de tatuar composto por três partes: a cama, o desenhador e o rastro. Nesse 

dispositivo, as agulhas seriam dispostas como um rastelo. O condenado era colocado nu sobre 

a cama e imobilizado. Com a mesma dimensão, o desenhador é disposto sobre a cama e, entre 

eles, oscila o rastelo, que corresponde à forma do ser humano. Os desenhos feitos seriam cor-

respondentes a cada tipo de sentença, criados pelo próprio comandante que idealizou o apare-

lho, junto com a escritura do mandamento que foi infringido. Desta forma, a sentença podia 

ser gravada no corpo. Com o condenado preso à cama, o rastelo baixa até o corpo e finca suas 
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pontas na pele para realizar a inscrição. No desenhador, estão as engrenagens que comandam 

o movimento do rastelo, dispostas segundo o desenho sentenciado. O processo de escrita mata 

o condenado aos poucos. Além da sentença, o corpo é marcado por ornamentos, cada vez 

mais profundo, até o rastelo o atravessar. É notável a desumanidade e crueldade do procedi-

mento fictício.   

3.8. A ESPETACULARIZAÇÃO DO CORPO TATUADO 

Ainda no final do século XIX, sujeitos tatuados apareceram como espetáculos de si-

deshows, conhecidos também como freakshows, espetáculos que expõem homens e animais 

fora dos padrões estabelecidos. Isso contribuiu para construir uma imagem de “corpo exótico”  

(RAGO, 2008). A tatuagem permaneceu como um espetáculo até a década de 1950, quando o 

fenômeno foi banalizado e perdeu destaque. Foi-lhe atribuído valor simbólico e mercantil por 

meio da apresentação de tatuados e tatuadas em circos e salões, junto com a exibição de ou-

tras atrações e fenômenos anatômicos (ver ilustração 24).  

 Nativos tatuados das ilhas do Pacífico e de outras regiões do mundo foram exibidos na 

Ilustração  24. Painel de divulgação de um espetáculo com um tatuado

Exposição Tatoueurs, Tatoués. 2015, Paris.  
Fonte: Foto tirada pela autora.
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Europa e na América do Norte do século XVII ao século XX. Entre os séculos XVIII e XIX, 

conforme DeMello (2000), os corpos tatuados eram expostos para representar o outro “primi-

tivo”, cuja apresentação acentuava a “primitividade” dos nativos e enfatizava a “civilização” 

do mundo ocidental. As exposições refletiam e contribuíram para a ideologia colonial. Em 

sideshows, eram construídas narrativas sobre tatuados, normalmente nativos apanhados de 

suas terras, como “selvagens”. Os tatuados foram grandes atrações nos circos ou nas feiras do 

fim do século XIX e do principio do século XX.  

Muito antes de Cook ter popularizado essa designação, um nativo tatuado do mar do 

Sul foi levado a Londres, Inglaterra, em 1691, para ser exibido como uma curiosidade, conhe-

cido como "Giolo, o famoso príncipe pintado”, menciona Gilbert (2000). Depois, na segunda 

expedição do Capitão Cook, de 1774, trouxe para a Inglaterra dois taitianos tatuados, Omai e 

Tupia, que foram intérpretes e guias de Cook durante a viagem. Omai foi exibido publicamen-

te, sendo, conforme Sanders (2008), um dos primeiros de uma série de sujeitos tatuados em 

exibição nos círculos aristocráticos ocidentais no final do século XVIII (ver ilustração 25).  

 Comum na Europa, a exibição de nativos tatuados chegou aos Estados Unidos em 

Ilustração 25. Omai of the Friendly Isles 

Fonte: Reynolds, Joshua, Sir, 1723-1792.  
Acervo Digital da Biblioteca Nacional da Austrália.
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1876, em uma feira da Filadélfia, descreve DeMello (2000). Criavam-se “ambientes culturais 

autênticos” para exibir famílias do Alasca, Havaí ou Samoana, culturas que foram vítimas do 

sistema colonial americano. Depois dessa narrativa conquistar as feiras, ela atingiu o carnaval, 

sempre representando o outro colonizado como “exótico, primitivo e selvagem”, em contraste 

com a “civilização” e a tecnologia americana. Além de entreter, serviam para “destacar o 

enorme progresso alcançado pelo Ocidente por meio de avanços tecnológicos e conquista 

mundial e, assim, legitimar a agenda imperialista” (DEMELLO, 2000, p. 48) .  48

As exposições, ao depender da associação entre tatuagem e “selvageria” para lucrar, 

promoveram a agenda colonial e ajudaram a implementá-la, já que missionários cristãos visi-

tavam as feiras para conhescer as culturas que “civilizariam”. 

Por volta de 1840, entretanto, as apresentações humanas perderam força e se limitaram 

aos freakshows ou sideshows. Também se tornaram entretenimento em museus de curiosida-

des entre 1870 e 1980. A educação “científica” dos museus pretendia justificar o domínio co-

lonial e manter as hierarquias de raça, classe e gênero reafirmando a superioridade cultural e 

biológica do homem branco. Essas exposições, transmitindo uma mensagem de higiene soci-

al, foram populares justamente na fase de grande migração para Europa, atenta DeMello 

(2000). Os museus perderam espaço quando seu entretenimento legitimamente “científico” se 

expandiu para circos, carnavais e feiras de ruas. Os museus se limitavam às cidades enquanto 

as feiras e os circos viajavam pelas áreas rurais como único entretenimento. Com a desapro-

vação da exibição de sujeitos com deficiência física, aumentou o interesse por tatuados como 

atração para capturar o público.   

 Além da captura e exposição de nativos, na década de 1850, aponta Sanders (2008), 

vários europeus fortemente tatuados passaram a ganhar a vida expondo-se ao público e em 

reuniões de associações médicas. Suas histórias, muitas vezes fantasiosas, completavam a 

exibição. 

 Desta forma, conforme DeMello (2000), surgiu uma nova ocupação: sujeitos brancos 

tatuados começaram a ser exibidos simplesmente em virtude de suas tatuagens. Com a com-

petição entre as atrações, desenvolveu-se a história de captura nativa, na qual as tatuagens fo-

ram feitas de maneira forçada por nativos “selvagens”, majoritariamente narrados como cani-

bais. A história se completava com o enfrentamento da dor e a fuga heróica do cativeiro.  

 Highlight the enormous progress achieved by the West through technological advancements and world con48 -
quest and thus legitimate the imperialist agenda. 
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 De Mello (2000) e Le Breton (2004) citam alguns exemplos: John Rutherford alegou 

ter sido capturado e tatuado pelos maoris em 1828 e forçado a se casar com uma princesa ma-

ori. James O'Connell foi o primeiro homem branco tatuado exibido em salões e circos nos Es-

tados Unidos. Ele contava que naufragou na Micronésia na década de 1820 e foi tatuado por 

nativos. A ficção da violência garante o valor das suas afirmações e justifica a razão de tais 

ornamentos. O Grande Omi, considerado um dos homens mais tatuados do mundo, pretendia 

representar uma zebra humana e foi tatuado pelo inglês George Burchett em 1934. O homem 

zebra, um inglês de classe média, obteve sucesso antes da guerra. Ele inseriu uma peça de 

marfim em um furo no nariz, furou as orelhas e aguçou os dentes. 

Concomitantemente à exposição da tatuagem como marca de “selvageria”, o período 

colonial também é marcado por marinheiros e viajantes que voltavam tatuados de suas explo-

rações. Neste contexto, a tatuagem deixava de ser “exótica” e se tornava parte da vida da clas-

se trabalhadora norte-americana. DeMello (2000) defende que os marinheiros foram respon-

sáveis por transformar a prática em uma marca de aventura. Em seguida, os primeiros tatua-

dores, por seus desenhos caseiros e a busca por novas tecnologias, completariam a transfor-

mação. 

 Gilbert (2000) afirma que a popularidade da tatuagem na troca dos séculos XIX e XX 

deveu ao circo. A prosperidade dos circos deu visibilidade à tatuagem. “Por mais de 70 anos, 

todos os grandes circos empregaram várias pessoas completamente tatuadas. Alguns foram 

exibidos em mostras laterais: outros fizeram atos tradicionais de circo, como malabarismo e 

engolir espadas” (GILBERT, 2000, p. 135) .  49

A máquina elétrica teria aumentado ainda mais o interesse por se tatuar e se expor em 

circos. Quanto mais os circos cresciam, mais aumentava a demanda pela tatuagem. As tatua-

gens “em mãos de tatuagistas hábeis, adquirem foros estéticos, reproduzindo alegorias e telas 

famosas. Alguns tatuados aproveitam-se disto e se exibem, cobrando bom preço e obtendo 

êxito, em espetáculos de curiosidades e excentricidades” (ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 

60). Charles Wagner, O’Reilly e outros profissionais tatuaram dezenas de voluntários que 

queriam ganhar a vida dessa maneira, lembra Le Breton (2004). 

 O grego Georg Costantin foi o astro da tatuagem no século XIX e, entre 1872 a 1888, 

percorreu o mundo contando as histórias fantásticas de suas tatuagens. Levado para os Esta-

 For over 70 years every major circus employed several completely tattooed people. Some were exhibited in 49

sideshows: others performed traditional circus acts such as juggling and sword swallowing.
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dos Unidos, era considerado o mais extravagante e mais conhecido de todos os homens tatua-

dos. Segundo Marques (1997), ele foi contratado por Barnum e apresentava-se como capitão 

Constantin, a galeria de arte viva. Entre as curiosidades que o Barnum trouxe de suas viagens 

para exibir em seu circo, os tatuados eram algumas das atrações que mais fascinavam, con-

forme Le Breton (2004), junto com as alteridades físicas. 

 A apresentação de tatuados em circos e salões possuía valor simbólico e mercantil. 

Entre as curiosidades que se exibem no circo, os tatuados figuram um lugar de destaque. Com 

as feiras e os shows, a prática da tatuagem se expandiu. Das cidades portuárias, chegou em 

todas as partes. Entre o final de 1880 e o começo de 1890, as atrações tatuadas recebiam altos 

salários e escolhiam onde trabalhar. Mas, segundo De Mello (2000), esse cenário mudou 

quando a competição aumentou e a proliferação de exposições diminuiu o apelo do entrete-

nimento da atração tatuada.  

 No entanto, a década de 1880 marcou a presença de mulheres tatuadas. Ao mostrar 

seus corpos para exibir suas tatuagens, ganharam a atenção do público. DeMello (2000) co-

menta que, enquanto os homens eram tatuados nas mãos e no pescoço, as mulheres tatuavam 

áreas que podiam ser cobertas por roupas. Mas, da mesma forma que os homens, contavam 

histórias sobre suas tatuagens. A bela Irene, considerada a primeira mulher tatuada a exibir-se 

em circo, tatuada por O'Reilly e Wagner, estreiou em Londres em 1890, como aborda Gilbert 

(2000), e contava que suas tatuagens requeriam proteção que ela precisava no oeste “selva-

gem” do Texas para escapar da atenção sexual dos nativos. Nora Hildebrandt exibia 365 tatu-

agens feitas sob a ameaça de morte de seu captor. 

À medida que a exibição diminuía em meados do século, as mulheres tatua-
das, como os homens tatuados, se desatualizavam. Animais tatuados, anões 
tatuados, gordas tatuadas e engolidores de espadas tatuados se desenvolvi-
am, e havia até um meio homem tatuado e um casal tatuado atirando facas. 
Mas os dias do show de horrores foram contados e hoje o número de atra-
ções tatuadas nos carnavais da América do Norte pode ser contado nos dedos 
de uma mão. (DE MELLO, 2000, p. 59)  50

 Para Rago (2008, não paginado) “o corpo exótico foi construído como espetáculo da 

diferença a ser contemplado por todos, tanto como forma de lazer como objeto de investiga-

 As the sideshow declined toward midcentury, tattooed ladies, like tattooed men, became outdated. Tattooed 50

animals, tattooed dwarfs, tattooed fat ladies, and tattooed sword swallowers developed, and there was even a 
tattooed half-man and a tattooed knife-throwing couple. But the days of the freak show were numbered, and to-
day the number of tattooed attractions at North American carnivals can be counted on the fingers of one hand.
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ção científica de prestigiados anatomistas europeus”. Os tatuados e as tatuadas exibiam diver-

sas performances, como engolidor de espadas ou comedor de fogo, e eram exibidos como ob-

jetos de curiosidade ao contar histórias sobre a origem de suas tatuagens para criar algo extra-

ordinário.  

Expor a tatuagem como espetáculo reforçou sua marginalidade, como destaca Le Bre-

ton (2004), atribuindo-lhe uma má reputação. Adelman e Ruggi (2007) apontam para a difi-

culdade dos sujeitos de se libertarem dos efeitos e das consequências das formas de estigmati-

zar. Neste caso, o estigma associado às modificações corporais permaneceu marcando os cor-

pos dos sujeitos tatuados. 

 Em agosto de 1890, o navio a vapor Advance, da linha US-Brasil Mail Company, 

trouxe o tatuado Georg Costantin ao Rio de Janeiro, retoma Jeha (2019a). O grego expôs seu 

corpo tatuado nos Estados Unidos e na Europa a partir da década de 1870. Parte do show era 

de narrativas que traziam aventuras com homens “primitivos”. Seguindo seu sucesso, multi-

plicaram-se tatuados se exibindo em circos pelo Brasil, depois de interromperem suas carrei-

ras lá fora. Em 1904, Delano apresentava as tatuagens e o malabarismos como atrativos. 

 Em contraste, na Inglaterra e nos Estados Unidos, a tatuagem começava a aparecer 

como objeto de moda. Até os anos 1880, criminosos, marinheiros e sujeitos da classe traba-

lhadora eram maioria entre tatuados. Repentinamente, a tatuagem entrou para a moda e alcan-

çou as classes média e alta. Seu delineado e estilo era crucial para enviar mensagens de classe 

e riqueza enquanto as classes mais baixas baseavam-se em experiências e qualidades pessoais, 

como aponta Fisher (2002). No entanto, a moda caiu ainda no final do século XIX, corres-

pondendo temporalmente com alguns avanços na tatuagem: a máquina de tatuagem elétrica, 

disponibilidade de folhas de design, estênceis, acesso a designs e estilos japoneses em tatua-

gem. 

3.9. A INVENÇÃO DA MÁQUINA ELÉTRICA 

Martin Hildebrandt foi o primeiro tatuador profissional documentado nos Estados 

Unidos a estabelecer uma loja em 1846, em Nova York - considerado o primeiro estúdio de 

tatuagem. Ele tatuou marinheiros e soldados da Guerra Civil, conforme DeMello (2000). A 

partir dele, foi estabelecida a tradição de tatuar soldados. Depois da guerra, Hildebrandt co-

meçou a atender sujeitos de classes mais altas, autodenominando seu estúdio na Oak Street de 
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ateliê. Para Gilbert (2000), o tatuador americano Fellowes foi um dos primeiros artistas pro-

fissionais de tatuagem. 

O sucesso de Hildebrandt inspirou outros a imitá-lo (GILBERT, 2000). Samuel O'-

Reilly estabeleceu um estúdio em Chinatown, Nova York, em 1875. Muitos que passavam 

pela Chatham Square paravam para fazer uma tatuagem com Samuel O'Reilly. 

 Quando O'Reilly abriu seu estúdio, todas as tatuagens eram feitas à mão, retoma Gil-

bert (2000). O instrumento de tatuagem era um conjunto de agulhas presas a um cabo de ma-

deira. O tatuador mergulhava as agulhas em tinta e movia a mão ritmicamente, perfurando a 

pele: “Essa técnica exigia grande destreza manual e só poderia ser aperfeiçoada após anos de 

prática. Tatuar à mão era um processo lento, mesmo para os mestres mais talentosos da arte”. 

(GILBERT, 2000, p. 126) . O’Reilly, conforme Marques (1997) e Gilbert (2000), teve duas 51

lojas em Nova York, na Broadway e em Chatham, cada uma com seu público. 

 O'Reilly também era mecânico e técnico e começou a pensar em uma máquina portátil 

que movesse as agulhas para cima e para baixo. Em 1876, Thomas Edson patenteou um dis-

positivo de caneta de estêncil elétrico para fazer perfurações em padrões de papel usados em 

pinturas e bordados de sinalização (ver ilustração 26). Quinze anos depois, inspirado na im-

pressora autográfica de Thomas Edson e baseada no seu mecanismo, O'Reilly criou o sistema 

da primeira máquina de tatuagem elétrica, chamada de Tattaugraph. Em 1891, O'Reilly paten-

teou sua invenção no British Patent Office e começou a vendê-la (ver ilustrações 27 e 28).  

Ilustração 26. Caneta elétrica do Thomas Edson

Fonte: Reprodução do Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso,   
Università degli Studi di Torino, 2020

 This technique required great manual dexterity and could be perfected only after years of practice. Tattooing 51

by hand was a slow process, even for the most accomplished masters of the art.
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 A máquina elétrica foi usada em particular depois de patenteada e antes de ser difun-

dida no comércio. No mercado, aumentou as possibilidades da técnica e favoreceu sua disse-

minação. O mecanismo da máquina consiste em “bobinas que acionam um martelo que bate 

numa haste, em cuja ponta ficam, soldadas, as agulhas” (MARQUES, 1997, p. 58 apud COS-

TA, 2004, p. 38-39), que injetam pigmento na camada da derme da pele por meio de perfura-

ções.  

 A máquina elétrica, conforme Dias (2014) e Araújo (2005), possibilitou uma revolu-

Ilustração 27. Patente da primeira máquina de tatuar

Exposição Tatoueurs, Tatoués. 2015, Paris.  
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 28. Máquina elétrica O'Reily

Exposição Tatoueurs, Tatoués. 2015.  
Fonte: Foto tirada pela autora.
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ção em aspectos-chave, como: diminuição do tempo empregado; aumento das qualificações 

técnicas na aplicação da tatuagem; aperfeiçoamento do acabamento dos traços, contornos, bri-

lho e coloração; necessidade de estar próximo a um ponto de corrente elétrica, de fixar-se; e 

sua entrada na era da reprodutibilidade. “A máquina de tatuar passa a identificar o tatuador 

moderno, da mesma forma que simboliza a sua profissionalização, passando de um saber arte-

sanal, manual e adquirido de maneira ocasional para um conhecimento técnico, sendo neces-

sário ter habilidade e maestria em sua execução” (DIAS, 2014, p. 35). 

Os desenhos de tatuagem mudaram radicalmente desde que O'Reilly inventou a má-

quina de tatuagem elétrica, permitindo uma aplicação mais rápida e menos dolorosa. Com a 

máquina, a habilidade de tatuar passou a requerer destreza, precisão e conhecimento básico 

sobre o instrumento. A habilidade técnica era enfatizada em vez de qualidades estéticas. Con-

tudo, a invenção, para Kosut (2013), preparou o cenário para a posterior revolução na estética 

da tatuagem e, para Sanders (2008), foi significativa porque aumentou a taxa de difusão da 

tatuagem na sociedade.  

 Em 1904, conforme Sanders (2008), Charles Wagner foi premiado com a patente de 

uma máquina de tatuagem significativamente melhorada, com duas bobinas eletromagnéticas 

colocadas transversalmente ao tubo e montagem da agulha em vez do design da bobina girató-

ria de O’Reilly. Quando este morreu, em 1908, Wagner assumiu o estúdio, patenteou sua pró-

pria máquina de tatuagem elétrica aprimorada e tatuou desde “atrações” de circo a sujeitos de 

alta classe. Wagner foi responsável por diversas inovações, como a tatuagem cosmética em 

lábios, bochechas e sobrancelhas de mulheres, a tatuagem de identificação em cães e cavalos, 

experimentos com métodos químicos de remoção de tatuagens e o tratamento médico.  

 Lew Alberts, colega de O’Reilly, foi um criador de padrões de tatuagem, conta San-

ders (2008). Ele reproduzia folhas de seus desenhos e os vendia para outros tatuadores. Gran-

de parte dos desenhos de tatuagem encontrados como modelos nas lojas de tatuagem eram 

criados por Lew no final do século XIX. Inconvenientemente, seus rivais começaram a fabri-

car modelos de máquinas semelhantes. Em 1909, George Burchett criou novo aparelho aper-

feiçoado, o Eletric Tattooing Instrument.  

 Um dos tatuadores britânicos mais importantes do final do século foi Tom Riley. Seu 

pai e ele seguiram a carreira militar. O talento para o desenho foi desenvolvido tatuando dese-

nhos militares durante a Guerra da África do Sul e a Campanha do Sudão. Depois do exército, 
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Riley abriu um estúdio em Londres. Seu primo, Samuel O'Reilly, era um tatuador americano 

de Nova York que inventou a primeira máquina de tatuagem elétrica em 1890 e compartilhou 

sua invenção com Tom Riley. Riley foi o primeiro tatuador britânico a usar máquina elétrica e 

desfrutou de uma carreira lucrativa, viajando e tatuando sujeitos de classe alta. Seu sucesso, 

diz Gilbert (2000), foi possível por sua habilidade como artista e seu carisma. 

 O rival de Riley era Sutherland Macdonald, que também aprendeu a tatuar no exército 

britânico nos anos 1880. Em 1890, abriu um elegante estúdio de Londres. Ele se vestia for-

malmente, cultivava uma postura digna e chamava a si mesmo de "tatuísta" em vez de "tatua-

dor" com o argumento de que a terminação “-ista" parecia "artista" enquanto “-er" soava 

como “encanador”, descreve Gilbert (2000). Com status privilegiado com a Marinha Real, 

avançou na carreira, sendo noticiado na mídia. The Strand apresentou seu trabalho como "a 

melhor tatuagem que o mundo já viu” e Le Temps se referiu a ele como "o Michelangelo da 

tatuagem”. (Ver ilustrações 29 a 34).  

Ilustração 29. Tatuagem feita por Sutherland Macdonald

Fonte: Reprodução da exposição Tattoo: British Tattoo Art Revealed, do National Maritime Musem 
of Cornwall, 2018
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Ilustração 30. Tatuagem feita por Sutherland Macdonald

Fonte: Reprodução da exposição Tattoo: British Tattoo Art Revealed, do National Maritime Musem 
of Cornwall, 2018

Ilustração 31. Tatuagem feita por Sutherland Macdonald

Fonte: Reprodução da exposição Tattoo: British Tattoo Art Revealed, do National Maritime Musem 
of Cornwall, 2018
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Ilustração 32. Tatuagem feita por Sutherland Macdonald

Fonte: Reprodução da exposição Tattoo: British Tattoo Art Revealed, do National Maritime Musem 
of Cornwall, 2018

Ilustração 33. Tatuagem feita por Sutherland Macdonald

Fonte: Reprodução da exposição Tattoo: British Tattoo Art Revealed, do National Maritime Musem 
of Cornwall, 2018
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 Ainda em 1891, em Londres, Sutherland MacDonald, conhecido pelos pares como o 

“Michelangelo da tatuagem”, produziu cartões de visita apresentando-se como “artista da ta-

tuagem”. Nos anos seguintes, foram registradas novas patentes por diferentes tatuadores com 

melhorias e mudanças na máquina: “MacDonald não tardaria a ter quase tantas cores quanto a 

dos artistas da aquarela e da tinta óleo” (MARQUES, 1997, p. 55). Seu estúdio em Picadilly 

Circus tinha luz e calefação. Mesmo entre os mais descrentes, o tatuador era visto como um 

artista bem-sucedido e sua tatuagem era classificada como "a menos decorosa das artes deco-

rativas”. 

Entre os soldados britannicos tem-se introduzido ultimamente o habito da 
tatuagem. É isso attribuido em grande parte ao Sr. Sutherland Macdonald, 
seguramente o mais notável tatuador europêo, o qual, na opinião de alguns, 
tem conseguido exceder em pericia aos japoneses. Além das tres côres em-
pregadas por Chyo, usa Macdonald um azul ultramarino e um verde esme-
ralda, ambos inocuos; actualmente experimenta no proprio corpo mais duas 
côres, entre ellas o amarello. Espera Macdonald obter, com a combinação de 
sete côres, todos os recursos da pintura. Além d’essas descobertas, o artista 
inglez tem a seu favor a invenção de uma machina elétrica, na que insere 
uma agulha finíssima, que torna o trabalho mais rapido, as linhas do desenho 
mais nítidas e regulares, sendo reduzido ao minimum o soffrimento do ope-
rado. Para a elaboração das sombras, emprega ainda Macdonald as agulhas 
japonezas, sendo, diz um jornalista, o principal e constante cuidado do illus-
tre artista os processos antisepticos, com os quaes evita radicalmente o con-

Ilustração 34. Tatuagem feita por Sutherland Macdonald

Fonte: Reprodução da exposição Tattoo: British Tattoo Art Revealed, do National Maritime Musem 
of Cornwall, 2018
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tagio de qualquer molestia.  
Entre os seus numerosos trabalhos, cita-se, como uma de suas obras primas, 
“um combate de águias”, gravado no peito de um compatriota seu. Á gravura 
que reproduzimos, faltam as côres que animam as figuras e dão vivo relevo á 
scena grandiosa de uma lucta em pleno espaço. (SWEET, 1898, p. 557) 

 Alguns anos depois, por volta de 1900, George Burchett foi outro tatuador britânico 

que ganhou notoriedade. Fascinado com as tatuagens dos soldados, tatuava desde os onze 

anos, na escola. Mais tarde, entrou na Marinha Real. Em 1958, escreveu “Memórias de um 

tatuador”. Ele foi um dos tatuadores que ajudaram a promover a popularidade das tatuagens 

na Inglaterra e em todo o mundo, conforme Gilbert (2000). Burchett discorreu sobre a tatua-

gem militar e de guerra dos soldados e marujos ingleses. Cada batalhão e cada guerra com seu 

símbolo. 

 Riley, Macdonald e Burchett tiveram a oportunidade de viajar e ganhar muita experi-

ência prática; foram inspirados pela arte da tatuagem japonesa; tiveram clientes ricos que pa-

gavam pela qualidade do trabalho; trabalharam em Londres na época da gravura japonesa, da 

Art Nouveau e do Movimento de Artes e Ofícios. Gilbert (2000, p. 105) afirma que “Nesse 

ambiente, eles desenvolveram seus talentos ao máximo e fundaram uma tradição de tatuagem 

artística” . 52

Os tatuadores ingleses George Burchett e Tom Riley também tatuaram sujeitos da aris-

tocracia europeia. Nas Memórias de Burchett consta que o príncipe de Gales (mais tarde rei 

Eduardo VII) iniciou essa tendência, que durou até o início da Primeira Guerra Mundial. A 

moda caiu em desuso depois que a máquina de tatuagem elétrica de O’Reilly se popularizou: 

“As tatuagens criadas com a nova máquina de tatuagem eram menos dolorosas, mais baratas e 

mais fáceis e mais rápido de administrar, o que contribuiu muito para a disseminação da tatu-

agem pelas classes mais baixas e para o subsequente abandono da tatuagem pelos ricos” 

(DEMELLO, 2000, p. 49) . Após a criação dos aparelhos elétricos, Riley e Burchett desen53 -

volveram delicadas técnicas para embelezamento da pele e diversos artifícios cosméticos. 

Neto e Nava (1966, p. 105) destacam que “George Burchett aperfeiçoou, inclusive, o emprego 

de descorante, à base de carbonato e chumbo, para esmaecer manchas epidérmicas e, mesmo, 

 In this environment they developed their talents to the fullest, and founded a tradition of artistic tattooing.52

 Tattoos created with the new tattoo machine were less painful, cheaper, and easier and faster to administer, 53

which greatly contributed to the spread of tattooing through to the lower classes and to the subsequent abandon-
ment of tattooing by the rich.
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cobrir com a cor natural da pele, tatuagens comuns”. 

 Em 1950, nos Estados Unidos, tatuadores eram “tipicamente homens da classe traba-

lhadora sem treinamento artístico. Alguns eram pintores de sinais, outros aprenderam a tatuar 

no circuito de circo ou carnaval e muitos responderam a anúncios em revistas masculinas que 

prometiam dinheiro fácil ("US$500 em 5 dias") para tatuar” (DEMELLO, 2000, p. 51) . Um 54

curso de tatuagem por correspondência prometia que a técnica era tão fácil que até uma crian-

ça podia fazer uma boa tatuagem. 

 Com o estabelecimento de estúdios e da profissionalização da tatuagem, principiantes 

puderam aprender a tatuar como aprendizes de profissionais estabelecidos: “Por pouco ou ne-

nhum salário, o aprendiz traçava flash, cortava estênceis, limpava equipamentos, consertava 

máquinas, fazia agulhas e executava tarefas” (DEMELLO, 2000, p. 52) . A autora pondera 55

que a maioria dos tatuadores não era de bons artistas, mas alguns nomes se destacaram entre 

eles, como Cap Coleman, Paul Rogers, Charles Wagner e Sailor Jerry. O estilo deles se tornou 

clássico, conhecido como estilo tradicional americano ou Old School. Gilbert (2000) retoma 

que muitos dos corações, rosas, cobras, dragões, águias, veleiros e outras imagens tradicionais 

da tatuagem americana tiveram origem em Lew Alberts. Mas “o mais talentoso e prolífico dos 

primeiros tatuadores americanos foi Charles Wagner […]. Wagner nasceu no lugar certo e na 

hora certa para que seus talentos únicos encontrassem expressão” (GILBERT, 2000, p. 127) . 56

E foi o tatuador americano Paul Rogers que deu a forma final à máquina elétrica de tatuagem. 

 Nessa época, conforme DeMello (2000), clientes elegiam os desenhos de suas tatua-

gens pelos flashes  disponíveis nas paredes das lojas. Os desenhos se assemelhavam entre os 57

tatuadores, seguindo o mesmo padrão, com pequenas variações. A maioria copiavam desenhos 

 Tattooists were typically working-class men with no artistic training. Some were sign painters, some learned to 54

tattoo on the circus or carnival circuit, and many answered ads in men's magazines that promised easy money 
("$500 in 5 days") for tattooing. 

 For little to no pay, the apprentice would trace flash, cut stencils, clean equipment, fix machines, make nee55 -
dles, and run errands.

 The most talented and prolific of the early American tattoo artists was Charles Wagner […]. Wagner was born 56

in the right place and at the right time for his unique talents to find expression.

 Os flashes são os desenhos de tatuagens já prontos. Normalmente, ficam expostos em portfólios ou vitrines e 57

abarcam temas que estão na moda, com valores menores. Os Flash Day costumam ser feitos em dias de baixo 
faturamento ou quando a renda mensal não é atingida. Fazer um Flash Day é uma forma de divulgar seu nome 
ou a marca do seu estúdio. No Flash Day, são oferecidos apenas desenhos pequenos, rápidos para serem feitos, 
que não podem ser alterados, com preço de até 50% abaixo do valor que seria cobrado em um dia normal. O 
atendimento é por ordem de chegada e os desenhos não são repetidos. O Walk in é um modelo de estúdio em que 
não é necessário agendar um horário. Abrange flashes ou desenhos personalizados pequenos.



125

de folhas de flash sem fazer menção ao trabalho copiado. Os estênceis de acetato, cortados da 

folha de flash, eram originalmente usados para transferir o desenho para o corpo. Já os clien-

tes tinham uma quantidade limitada de opções para escolher e era raro um trabalho personali-

zado. 

 Os desenhos mais populares da tatuagem tradicional americana, segundo Gilbert 

(2000), envolviam os esforços de muitos artistas que trocavam, copiavam, roubavam e apri-

moravam o trabalho um do outro. Foram desenvolvidos símbolos estereotipados que foram 

inspirados pelas experiências de soldados e marinheiros durante as duas guerras mundiais, 

representando coragem, patriotismo, desafio à morte e o amor por familiares e queridos. Além 

de tatuar, “[...] o negócio de suprimentos de tatuagens também era um negócio lucrativo para 

jovens empreendedores. Mecânica popular e ciência popular eram os principais veículos usa-

dos pelos fornecedores de tatuagens para alcançar novos públicos em potencial” (DEMELLO, 

2000, p. 52) . 58

O desenvolvimento tecnológico possibilitou a diminuição da espessura do traço dos 

desenhos e a criação de novos estilos. Diminuiu o costume de escolher tatuagens prontas de 

um catálogo e começaram a surgir os desenhos sob encomenda, feitos exclusivamente para 

um ou uma cliente, junto com a preocupação em criar desenhos que se encaixem perfeitamen-

te na parte do corpo a ser tatuada. Segundo Conde (2014), esses fatos seriam um indício da 

artificação da tatuagem, já que a prática adicionou novas preocupações e deixou de ser so-

mente a reprodução de desenhos na pele. 

O processo informal, artesanal e insalubre em que era produzida anteriormente contri-

buiu para sua rejeição, como aponta Souza (2015). A invenção da máquina foi um marco para 

o processo de artificação, pela perda do caráter “caseiro” e pelo afastamento de lugares “im-

provisados”, já que exigia energia elétrica e não podia mais ser executada na rua. Tornou seu 

feitio mais fácil tecnicamente e menos doloroso, favorecendo sua popularização, aponta Fer-

reira (2008).  

Sweet (1898, p. 555), em A Tatuagem, estimou, a partir de uma estatística, que “dez 

mil pessoas de ambos os sexos apresentam atualmente ostensivos sinais de tatuagem” pelo 

mundo. Para o autor, no Japão, estariam os tatuadores mais célebres do mundo, que fariam 

 In addition to tattooing, the tattoo supply business was also a lucrative trade for enterprising young men. Popu58 -
lar Mechanics and Popular Science were the primary vehicles used by tattoo suppliers for reaching potential new 
audiences.



126

uma tatuagem habilmente e com sentimento artístico, elogiada como “um quadro, obra-prima 

de notável artista” (SWEET, 1898, p. 556). Chyo, de Yokohama, era conhecido pelo caráter 

artístico que dava a suas tatuagens e chegou a tatuar no duque de Clarence e no duque de York 

“desenhos delicadíssimos, que esses príncipes mostravam como obras de pura arte” (SWEET, 

1898, p. 556). Ele empregava a cor marrom, misturando azul e vermelho. Um viajante chegou 

a compará-lo com Rafael e Rembrandt. Yasu, de Kioto, é outro tatuador japonês apreciado e 

era conhecido por atingir a perfeição de uma pintura no corpo com todos os efeitos artísticos. 

 Sweeet (1898) também observou que a tatuagem tenderia a se generalizar nos Estados 

Unidos. O Sr. Williams e sua mulher, com seus corpos inteiros tatuados, são considerados 

quadros vivos que revelam a habilidade dos Riley. Emma Burgh e seu marido, Francis Burgh, 

se apresentavam em espetáculos públicos na Inglaterra em 1896. “A ultima ceia”, pintura de 

Leonardo da Vinci, foi tatuada em suas costas, enquanto Francis tem uma cena bíblica no dor-

so e o retrato de sua esposa no peito (ver ilustração 35). 

3.10. NA RUA, NO MAR E NA PRISÃO: A PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XX 

 O século XX é marcado pelo aumento populacional, pelo crescimento das cidades e 

pelas grandes descobertas científicas e tecnológicas. Nas grandes capitais e cidades portuári-

Ilustração 35. Tatuagem de Emma Burgh

Fonte: SWEET, 1898
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as, surgiram as lojas de tatuagem. “Nova York tornou-se a capital mundial e produziu grandes 

nomes no final do século XIX e no início do XX. Lá e em uma ou outra cidade como Detroit 

havia tatuadores que se intitulavam professors, no sentido de profissionais, com direito a car-

tão de apresentação” (MARQUES, 1997, p. 59). No início do século XX, segundo Ferreira 

(2013), em Portugal, rufiões, vindos de meios operários e populares, tatuavam um público de 

estatuto social homólogo. A prática era desenvolvida no cárcere ou na vida militar. 

Havia sempre um tatuador a bordo dos navios da Marinha americana durante o século 

XIX. Na primeira década do século seguinte, a tatuagem já estava disseminada entre os mari-

nheiros e uma circular estabeleceu que desenhos indecentes ou obscenos seriam motivo de 

rejeição do candidato à Marinha, em 1909. Na década de 1920, em quase todo os Estados 

Unidos, menores de idade foram proibidos de se tatuar. Posteriormente, os maiores de idade 

também, sendo ilegal inclusive em sua antiga capital, Nova York. A proibição, iniciada nos 

anos 1960, se deu por razões de saúde pública, conta Marques (1997), e se manteve até a dé-

cada de 1990. Na Itália, a tatuagem foi sufocada. O estigma permaneceu depois de Lombroso, 

enfrentando resistência católica. 

Para DeMello (2000), a tatuagem como um negócio evoluiu nos Estados Unidos, no 

século XX. A prática estava presente ao lado de barbearias, em esquinas de galerias, em ten-

das de circos ou no meio do carnaval. As lojas atraíam marinheiros, trabalhadores e meninos 

mais novos que esperavam aprender o ofício. “Onde estavam as mulheres durante esse perío-

do? Desde o final dos dias das damas do carnaval até os anos setenta, as mulheres estavam em 

grande parte ausentes da cena das tatuagens” (DEMELLO, 2000, p. 61) .  59

O maior impedimento para as mulheres se tatuarem estava no controle de seus corpos 

por homens, fossem maridos, namorados, pais, irmãos e até amantes, que não admitiam a ta-

tuagem na mulher. Além disso, enquanto a prática era associada à marginalidade, “garotas le-

gais não fazem tatuagem”. Os corpos femininos tatuados saiam do que era convencionado 

como normal. A cultura da tatuagem entre os anos 1940 e 1950, conforme DeMello (2000), 

era um mundo masculino. 

 Nos anos depois da Primeira Guerra Mundial, segundo Fisher (2002), a tatuagem foi 

associada à classe trabalhadora e a sujeitos que estavam à margem da sociedade. Era uma 

forma de rebelião e foi amplamente retratada no filme e na propaganda, como em Popeye, 

 Where were women during this period? From the end of the days of the carnival ladies until the seventies, 59

women were largely absent from the tattoo scene.
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criado em 1929, e no homem Marlboro. A invasão da publicidade consolidou o desejo por ob-

jetos de consumo e veiculou modos de vida, como destaca Prost e Vicent (2009). 

 O período entre as duas guerras mundiais ficou conhecido como a Era de Ouro da Ta-

tuagem nos Estados Unidos, ganhando um alto nível de aprovação social. O nacionalismo 

marcou a pele de militares e não militares com tatuagens patrióticas. Soldados e marinheiros 

possuíam um vínculo tão forte com a tatuagem que eram o público majoritário. Eles represen-

tavam as tendências em imagens, estilo e posicionamento na tatuagem. Entre temas patrióti-

cos, emblemas militares, temas marítimos e tatuagens de mulheres, os marinheiros disputa-

vam pelo melhor desenho.  

A tatuagem clássica americana, seja a águia ou a âncora do marinheiro ou a 
tatuagem de voto mais universal (nome da mãe ou da namorada ou da espo-
sa), é uma tatuagem literal: aquela cujo significado é facilmente entendido e 
aceito pelos membros da comunidade que são alfabetizadas no sistema. 
(DEMELLO, 2000, p. 65)  60

  

No começo do século XX, conforme Conde (2014), o tatuador Jerry Collins, ex–mari-

nheiro, funde as tatuagens do oriente e ocidente, mantendo contato com os tatuadores japone-

ses Pinky Yun e Horiyoshi. Foi nessa época que surgiu a necessidade de manter registros fo-

tográficos das tatuagens realizadas, sendo que fotógrafos eram especificamente contratados 

para este fim. Simultaneamente, ganham destaque as tatuadoras, como a inglesa Jessie 

Knight, que trabalhou entre 1920 e 1965. As mulheres tatuadas nas décadas de 1940 e 1950 

ficaram conhecidas como as Atomic Ladies e o estilo do desenho como Old School. Além dis-

so, na década de 1940, já era ofertado um curso de tatuagem por correspondência, em Chica-

go. 

 Durante as guerras mundiais, a prática continuou a ser vista com desconfiança, como 

meio de identificação pela Europa. De acordo com Le Breton (2004), a tatuagem passa a ser 

vista pelos sujeitos marginalizados com desconfiança por oferecer uma fonte de identificação 

para a polícia. Ao mesmo tempo que a tatuagem marca a pele como uma arte ou uma declara-

ção de existência, ela atrai a atenção sobre ele e o torna identificável: “A partir daí, a moda da 

tatuagem entra em declínio” (LE BRETON, 2004, p. 56). A marca corporal se torna um ins-

 The classic American tattoo, whether the eagle or anchor of the sailor or the more universal vow tattoo (Mom 60

or a girlfriend or wife's name), is a literal tattoo: one whose meaning is readily understood and agreed to by 
members of the community who are literate in the system.
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trumento de disciplina, ao focar na identificação, controle e codificação do sujeito (FOU-

CAULT, 1987). 

 Rio (1908) relatou que os sujeitos que tinham algo a esconder ocultavam suas tatua-

gens por receio de que as marcas denunciassem sua existência ou os tornassem reconhecíveis 

enquanto os que se deixavam tatuar sem nada a temer exibiam seus desenhos. A tatuagem se 

manteve à margem da sociedade brasileira no decorrer do século XX e boa parte do século 

XXI. 

 Simultaneamente, “o entreguerras é, para a burguesia, uma época de liberação do cor-

po e de outra relação entre o fisico e as roupas” (PROST; VICENT, 2009, p. 83). Já que “não 

existe melhor manifestação do primado da vida privada individual do que o moderno culto ao 

corpo” (PROST; VICENT, 2009, p. 81). A aparência física passa a depender do próprio corpo 

e intensifica a noção de cuidado. O corpo se tornou o lugar da identidade pessoal. Os novos 

hábitos corporais foram difundidos mais por comerciantes do que por higienistas. Sobre a 

questão de gênero, “foi apenas depois da Segunda Guerra Mundial que as mulheres ativas 

passaram finalmente a ocupar posições sociais até então monopolizadas pelos homens. E elas 

ainda são encaradas de um ponto de vista sexista” (PROST; VICENT, 2009, p. 279). 

 Art Nouveau surge nos anos 1920 e 1930, valorizando a ornamentação e a proliferação 

de adornos em qualquer objeto, conforme Eco (2017). Lembrando que, no século XX, os ob-

jetos de uso são alvos dos processos de crítica, mercantilização e seriação. Ocorre a mercanti-

lização da vida e dos objetos pela redução de todo objeto à categoria de mercadoria e pelo de-

saparecimento do valor de uso em um mundo regulado somente pelo valor de troca. Como 

consequência, os aspectos qualitativos da beleza são trocados por seus aspectos quantitativos 

e a função passa a determinar o agrado de um objeto. A beleza se torna reproduzível, transitó-

ria e perecível. 

 Na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, a tatuagem se tornou um instrumento 

nazista de negação da humanidade por meio de medidas discriminatórias. O Nazismo utili-

zou-se da tatuagem em campos de concentração, como descrito por Ramos (2006). As marcas 

ou números de identificação eram aplicados compulsoriamente em prisioneiros, notadamente 

em judeus, ciganos, homossexuais, resistentes e todos os considerados como raças inferiores. 

Na maioria dos casos, tatuavam à força números ou símbolos de identificação como forma de 

desumanizar: “A finalidade dos campos é dupla: destruir a identidade dos que estão dentro, e 
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dissuadir os que estão fora de qualquer tentativa de desvio em relação às normas” (PROST; 

VICENT, 2009, p. 197). A dominação nazista atingiu os corpos, negando humanidade aos 

marcados. 

 Ramos (2006) alerta para a não aceitação do outro na sua diversidade étnica, religiosa, 

política, econômica, sexual e social no antissemitismo, em que a tatuagem se tornou uma 

forma de dominação política e cultural do corpo. Além de marginalizar os judeus por meio 

das tatuagens, transgrediam uma lei religiosa, ofendiam e insultavam a dignidade judaica. A 

marca atuou como “signo de controle político dos segregados” (RAMOS,  2006, p. 107) e foi 

“propagada como um ato de selvageria, de decoração bizarra ou uma forma tola e incivilizada 

de ornamento corporal” (RAMOS, 2006, p. 17), revelando uma forma de exclusão social e 

política.   

 Erich Wagner, um dos médicos do campo de concentração Buchenwald, fez uma tese 

de doutorado, iniciada em 1940, intitulada Sobre o Tema da Tatuagem. Ele analisou as tatua-

gens de 800 sujeitos segundo sua “raça e nacionalidade”, sua educação e seu “passado crimi-

noso”. Na tese, há fotos de prisioneiros nus em Buchenwald com suas tatuagens de mulheres 

sem roupa, desenhos de pênis, soldados a cavalo e símbolos da época. Todos os prisioneiros 

que compareceram a sua consulta foram mortos e suas tatuagens, arrancadas. O médico vin-

culou as tatuagens à criminalidade sem apresentar um método científico consistente. 

 Em 1950, o escritor Jacques Delarue e o agente policial Robert Giraud reuniram 82 

reproduções fotográficas e 80 desenhos de tatuagens e desenhos no livro Les tatouages du 

“milieu”. As ilustrações se tornaram referências para pesquisas posteriores. Os temas das tatu-

agens variavam de escritas, pessoas, cenas e opiniões políticas. Os corpos preenchidos com 

tatuagens apresentavam uma ou outra marca corporal. Algumas das fotos apresentadas eram 

do Serviço de identidade judicial da policia de Paris, de 1900. 

 Na literatura, O homem ilustrado, escrito em 1951 por Ray Bradbury (1999), integra 

dezoito contos em que as histórias são contadas a partir das marcas corporais. Cada tatuagem 

representa um história do “homem ilustrado”. Suas marcas foram feitas por uma mulher, que 

vive entre o passado e o futuro e percorre diversas cidades. Quando se fixa o olhar na tatua-

gem, os desenhos criam vida e contam histórias. O homem trata as tatuagens como “ilustra-

ções na pele” e pede para que não sejam chamadas de tatuagens. Suas imagens lembrariam as 

telas “de Van Gogh, de Klee e os corpos alongados de Greco” (BRADBURY, 1999, p. 7). 



131

3.11. A TATUAGEM NATIVA BRASILEIRA 

A tatuagem não veio para o Brasil, sempre esteve aqui. A tatuagem indígena foi retra-

tada por viajantes, cientistas, pesquisadores brasileiros e estrangeiros, em sua maioria euro-

peus, e naturalistas no século XX. A curiosidade por conhecer o interior do Brasil fez com 

quem entrassem em contato com diferentes povos e culturas e os retratassem. São discursos 

de sujeitos brancos que viajaram pelo país adentro atrás de “aventuras” e documentaram o que 

viveram e viram durante suas viagens. Freyre (2003, p. 205) aponta que a tradição indígena de 

tatuar os meninos no processo de iniciação se manteve, sem deixar de seguir uma espécie de 

ritual: 

  
As provas de iniciação eram as mais rudes. Algumas tão brutas que o inici-
ando não as suportava e morria em consequência do excessivo rigor. Já nos 
referimos à flagelação, à tatuagem, à perfuração do septo, dos lábios e das 
orelhas, outras provas em uso eram a de arrancar dentes e a de limá-los; da 
última e da tatuagem africana ainda havendo reminiscências entre sertanejos 
do Nordeste e pescadores.  

Para Graham (1956), os habitantes do Brasil não usavam vestuário, com exceção da 

tatuagem e das penas como ornamento. Já Rivasseau (1936, p. 46) disse que, comumente, 

quando há referência a indios, “imagina-se ver homens armados com arcos e flechas zagais, 

quebra-cabeças, semi-nus, a cara e o corpo pintados ou tatuados, levando diversos ornatos fei-

tos com penas de aves e colares com dentes de feras” e seria isso que ele encontrou. Para 

Mendes de Almeida (1886), a tatuagem seria um dos sinais de que o continente americano foi 

habitado por homens que vieram das ilhas da Oceania. Os usos e os costumes dos povos das 

ilhas se assemelhariam aos da América.   

Entre os traços ou elementos culturais estudados por Pinto (1996a, 1996b), a tatuagem 

está presente nos: Tupinambás (vertente oriental do Brasil), Guaranis, Cainguás (distribuição 

meridional), Chriguanos, Guariús (região Ando-Boliviana), Jurunas, Chipaise, Tapirapés, 

Apiacás, Mundurudus, Mauês, Parintintins, Oiampis (Bacia Amazônica). 

Martius (1939, p. 215) cita a tatuagem como uma "desfiguração a que os índios sub-

metem o corpo”. (Ver ilustração 36). Schmidt (1942) também tratou a tatuagem como uma 
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desfiguração corporal, que seria uma coincidência com os círculos culturais mais antigos. En-

controu, na América do Sul, a tatuagem por picadas e dividiu seus praticantes em três grupos, 

conforme o gênero que se tatuava. Entre os parecis, somente os homens a faziam. O grupo em 

que homens e mulheres se tatuavam era formado por: Perú, Caraques-Equador, cuevas, va-

raus, "True Caribs", desamas, passés, apiacás, parecis, mundurucús, carajás, jurís, custenaus, 

bacairís, chorotis e mocobis. E o grupo em que somente mulheres praticavam a tatuagem era 

composto pelos aruaques da Guyana Holandesa, arecunas, tapirapés, guarayos, chiriguanos, 

matocos, tapietís, achluslais, tobas, cadiuveos, mbayas e charruas. 

Patenteia-se que a tatuagem, pelo menos a tatuagem em riscos, era usada em 
toda a região das culturas andinas; na direcção de leste só pelo extremo-norte 
logrou atingir a costa. Parece todavia que no sul onde a tatuagem se limita 
em geral às mulheres, colaboram para a sua difusão sobretudo as tribus tupís, 
gente andeja, o que serve para fortalecer ainda mais a suposição de que essas 
tribos procedem principalmente de oeste. (SCHMIDT, 1942, p. 161) 

Ilustração 36. Iuri

Levado para Alemanha pelos naturalistas Spix e Martius. A Journey in Brazil by Johann Baptist 
von Spix and Carl Friedrich Philipp von Matius, 1823. Portraits of the Iuru, Miranha and Muxuru-

na peoples. 
Martius, Carl Friedrich Philipp von; Spix, Johann Baptist von. Iuri, 1823 

Coleção Brasiliana, Espaço Olavo Setubal, Itaú Cultural. 
Fonte: Foto tirada pela autora
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Na área do Xingu, no sul e no sudeste do Brasil, Schmidt (1942) observou a difusão da 

tatuagem entre os tupí-guaranís, entre outros costumes. Costa (1938) cita que os Tupi-Guarani 

praticavam tatuagem, com objetivos estéticos e a interpretação totemista.  

Ploetz e Métraux (1930) estudaram a família Gê, das partes meridionais do Brasil e da 

costa do sul da Bahia, incluindo sua tatuagem. Para Pinto (1956), um dos traços da família Gê 

do Brasil oriental seria a tatuagem, incluindo os Camacan (Mongoyó, Menian, Cutashó ou 

Kotoxó), os Malali, os Coropó e os Botocudo, mas excluindo os Puri e os Coroado. Ele acre-

dita que a prática seria resultado da ação direta ou indireta dos Incas nas tribos tupi-guaranis. 

Os Juruna “tatuavam a face, descendo uma linha da raiz do cabelo, a qual circundava a boca 

(daí o seu nome de "bocas pretas"); hoje, êsses índios pintam apenas o corpo de um urucu” 

(PINTO, 1956, p. 220). Apesar do contato dos Carajá com os brancos, eles mantêm os ador-

nos fixos, como a tatuagem tribal e a perfuração dos lábios. A tatuagem também era comum 

entre os Cariri.  

Os Iumás, no baixo Madeira-Purús, tatuam, à maneira dos Apinguís, uma linha azul 

em ambos os lados do rosto, dos olhos ao canto da boca, como descrito por Pinto (1996a). Os 

Araras e os Jurunas também se tatuam. Os Gês, conforme Pinto (1996b), tatuam a mulher que 

atinge a puberdade com determinadas marcas. Os Juruparí incluem a tatuagem entre os ritos 

de iniciação. Os Craôs de Indianópolis tatuavam a criança como precaução contra os malefí-

cios, no dia do parto. 

Sobre as mulheres Guaycurus, Rivasseau (1936, p. 80) viu “[...] uma espécie de tatua-

gem ou melhor, um adorno pintado na própria pele. […] Dir-se-ia quando os desenhos eram 

traçados em linhas finas, no rosto por exemplo, que se tratava de uma verdadeira tatuagem, 

pela sua cor azulada”. 

Segundo Baldus (1937), na divisão de trabalho por gênero, tatuar aparece entre os ho-

mens Karajá, Tapirapé e Guayaki. Os Karajá fazem dois pequenos círculos nas bochechas dos 

homens e das mulheres, feita por um idoso quando os meninos se tornam homens e quando as 

meninas menstruam pela primeira vez. Os Karajás fazem as tatuagens no rosto empregando 

espinhas de peixe, descreve Figueiredo (1939). 

 Florence (2007) viajou do Tietê ao Amazonas, entre 1825 a 1829. Observou os 

Apiacás, em que os homens traçam desenhos iguais no rosto e as mulheres pintam o peito e o 

ventre com ângulos retos e paralelos uns aos outros, os braços e pernas com figuras de ani-
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mais e peixes. Também eram feitas pinturas com o suco do jenipapo (ver ilustração 37). 

 Rondon (2019), de 1890 a 1944, durante diversas expedições das cabeceiras do Xingu, 

rios Araguaia e Oiapoque, teve contato com os Carajá. Descreve que eles tinham “tatuagem 

artística por todo o corpo” (RONDON, 2019, p. 157). Os carajás teriam resistido há séculos à 

invasão constante de brancos, que reduziram-lhes em número, mas “sobrevivem, lutam pela 

conservação dos seus costumes e pelo amor às suas tradições” (RONDON, 2019, p. 157). En-

tre os Caiapó, Rondon (2019) conheceu um cacique coberto de traços coloridos pela tatua-

gem. 

No rio Batoví, os homens Custenaús “tinham uma tatuagem azul nas costas, que con-

sistia em 2 ou 3 linhas de cada lado, semelhante a ângulos retos, que se dirigiam tortuosamen-

te em direção ao omoplata, contornando-o em baixo e em cima” (STEINEN, 1942, p. 216). 

Duas idosas tatuaram três linhas em semicírculos no braço.  

Os Pareci "tatuavam-se nas coxas e nos braços, desenhando arcos com tinta de geni-

papo, utilizando nesse mister o espinho de gravatá” (COSTA, 1938, p. 222). Os Aritís, por 

volta de 1888, “tatuavam-se nos braços e nas coxas, desenhando arcos, com tinta de genipapo, 

por meio de um espinho de gravatá” (ROQUETTE-PINTO, 1938, p. 147). Corrêa Filho 

(1939, p. 62) destaca que “[...] os jurupixunas (iuru = boca, pixuna = negra) da margem oci-

dental do Japurá, que se picavam no rosto com espinhos da palmeira popunha, cujas folhas 

Ilustração 37. Apiacás tatuados

Fonte: FLORENCE, 2007
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queimadas lhes davam cinzas para a tatuagem, por meio da qual conseguiam mascarar-se ca-

racteristicamente”. 

Os Poianauas também praticavam a tatuagem, conforme Figueiredo (1939). Eles pas-

savam uma tinta feita com sumo de jenipapo verde, de coloração negra, sobre a pele e com 

um espinho faziam o desenho. Nos homens, fazem um círculo ao redor da boca e linhas par-

tindo dos lábios até os ouvidos. Nas mulheres, além das feitas nos homens, fazem duas retas 

partindo do umbigo até as mamas e duas em direção das axilas. Os Ticuras tatuam-se com 

pigmentos coloridos. Já os Remos costumam fazer tatuagens em grande escala, sendo a mu-

lher que executa as tatuagens no marido. 

A tatuagem é traço característico dos Tupinambás. Suas incisões eram numerosas, por 

todo o corpo. Com dentes de cutia ou ossos afiados de pássaros, em um movimento de golpes, 

espalhavam goma queimada, reduzida à carvão. As impressões indeléveis possuíam caráter 

simbólico. Os Tupinambá “tatuavam-se de preto com a tinta do genipapo, e esta era feita pelas 

mulheres da mesma tribo” (MORAES FILHO, 1882, p. 103) como forma de adorno corporal. 

Para os Tupinambás, estudados por Métraux (1950), de ambos os gêneros, a tatuagem apare-

cia como um ornamento de significado honroso. Molhado de jenipapo, o dente de cutia abria 

incisões na pele. Os talhos obedeciam “um traçado artístico” (p. 278). “Quando algum tupi-

nambá abatia um inimigo, nova tatuagem acrescentava-se à antiga, auferindo-se o valor do 

guerreiro pelo número de figuras que lhe cobrem o corpo” (MÉTRAUX, 1950, p. 278). 

O artista Biard (1945) viajou pelo Amazonas entre os anos de 1858-1860. As margens 

do Rio Madeira, observou os indígenas do Baixo Madeira, Mundurucus e Araras. Segundo 

sua descrição, os Mundurucus pintavam os rostos de orelha a orelha com tinta esverdeada. 

Também possuíam outros desenhos pelo corpo.  

Sobre os Mudurucu, Florence (2007, p. 244) observou que eles fazem uma tatuagem 

no rosto, que “consiste em duas linhas que vão do nariz e da boca às orelhas, e de um xadrez 

em losangos no queixo. Além dessas riscas fixas, pintam-se com suco de jenipapo que é da 

cor da tinta de escrever. Às vezes traçam linhas verticais em algumas partes do corpo”. Em 

1875, o Tocantins (1877) visitou os Mundurucus do Alto Tapajós. Entre seus hábitos, descre-

veu a tatuagem. Para Sellin (1889, p. 73), os mundurucus se diferenciavam por “sua figura 

athletica, cor clara e arte de tatuagem”. Reclus (1900) percebeu que os mundurucus se reco-

nheciam por uma tatuagem. 
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Entre os mundurucus, “as mulheres traçam um risco, no angulo superior das orelhas, o 

qual termina no angulo extremo dos olhos. Do canto interno parte outro risco sobre o nariz, 

tomando o aspecto de uns óculos” (FIGUEIREDO, 1939, p. 79). O próprio nome significaria 

“ladrões que se pintam, nome devido ao exagêro de sua tatuagem” (PINTO, 1996a, p.110). 

Sobre os Mundurucus, Coudreau (1941, p. 178-179) relata que: 

Quando dois Mundurucus se encontram longe de suas aldeias, no seio da 
mata ou cortando o rio, reconhecem-se reciprocamente pelas tatuagens pin-
turas que ostentam - brazão nacional da tribo.  
A pintura dos Mundurucus não é coisa de pouca monta, mas desenhos feitos 
com extrema habilidade, pela mão de artistas consumados.  
No rosto e no peito, numerosos losangos bem regulares. Na parte posterior 
do corpo, linhas paralelas tiradas de alto a baixo, do pescoço aos calcanha-
res. Na mulher, são as partes carnudas e abdominais que são ornadas com 
desenhos, muito variados nos seus detalhes, mas uniformas para todas elas. 
Homens como mulheres sentem-se muito vaidosos com esses singulares 
adornos. 
A operação de tatuagem é extremamente dolorosa, e começa quando a crian-
ça atinge a idade de oito anos. Como é natural, ela não se presta voluntaria-
mente ao suplicio, e tem de ser agarrada à força, lançada ao chão e privada 
de todo movimento. 
Então o pintor, munido dum dente aguçado de cotia, rica os desenhos sobre o 
corpo da criança, que sangra, chora ou geme. Sobre as linhas pontuadas de 
pérolas vermelhas de sangue deita então o suco do jenipapo. O jenipapo é 
indelével, sua cor azul-preta jamais se apagará. 
[…] O trabalho é lento: deixam as primeiras feridas cicatrizar, depois conti-
nuam. É uma pintura tão complicada que só quando a vítima chega aos vinte 
anos é que o suplício termina. O corpo do Mundurucu é literalmente coberto 
por estes desenhos.  

  

Bates (1944a), ao subir o rio Tapajós, encontrou os Mundurucús. Em uma das casas 

que visitou, encontrou um idoso com rosto, costas e peito tatuados de riscas transversais. 

Também avistou dois homens tatuados. Um deles possuía “uma risca negra semicircular no 

meio da face, cobrindo a base do nariz e a boca, linhas cruzadas nas costas e no peito, e estrias 

nos braços e nas pernas” (BATES, 1944a, p. 123). 

Morais (2013) esteve pela Amazônia antes de 1931, quando lançou seu dicionário so-

bre as coisas que observou. No alto Amazonas, os Mundurucus pintavam-se com carajuru, 

que desprende um pó vermelho e servia como uma decoração sobre a tatuagem azul escura. O 

suco do jenipapo, de cor preta, e do urucu, de cor vermelha, eram aplicados nas tatuagens. 

Agassiz e Agassiz (1938) visitaram um casal de Munducurus em Maués. O homem 

tinha o rosto inteiramente tatuado de azul escuro e o corpo “envolvido por uma rede fechada e 

complicada de tatuagens” (AGASSIZ; AGASSIZ, 1938, p. 391). Na mulher, as tatuagem “só 
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cobrem a parte inferior do rosto, ficando livre a superior com exceção da linha dos olhos e do 

nariz. O queixo e o pescoço estão marcados também com o mesmo desenho que vimos ontem 

no rosto da velha índia” (p. 391).  

Eles concluem que a tatuagem, entre os Mundurucus, não é arbitrária ou individual, 

“seu modelo é dado para ambos os sexos e não varia na mesma tribu. É dessa ou daquela for-

ma, conforme as castas, cujos limites são muito definidos, e conforme a religião. Há a respei-

to uma lenda. (p. 396) (ver ilustrações 38 a 40). Para Agassiz e Agassiz (1938), suas tatuagens 

representavam um índice de aristocracia, um sinal de distinção, dignidade e respeito.  

Ilustração 38. Mulher da etnia Mundurucu tatuada

Fonte: AGASSIZ; AGASSIZ, 1938

Ilustração 39. Mundurucu tatuado

Fonte: COUDREAU, 1941
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Chama atenção de Bates (1944a) que os desenhos curvos, comuns aos habitantes das 

ilhas do Mar do Sul, seriam desconhecidos entre os indígenas brasileiros, que são tatuados em 

linhas e teriam um gosto artístico “menos refinado”. Os Tucuna seriam os que fazem os dese-

nhos mais elegantes, com uma voluta na face, partindo dos ângulos da boca. Entre os Tucu-

nas, homens e mulheres são tatuados: “O desenho é, às vezes, uma voluta em cada face, mas 

geralmente consta de curtas linhas retas” (BATES, 1944a, p. 383-384). Bates (1944a) percebe 

uma mudança em andamento nos hábitos dos indígenas que vivem às margens do rio Tapajós 

pelas relações com os brancos: eles raramente tatuam os filhos. 

No Alto Amazonas, na região de Ega, os Juris e Passés, quase extintos, distinguem-se 

por tatuagem quadrangular no meio das faces. Ao visitar os Tuchaua dos Passés, encontrou 

uma idosa tatuada como o marido. Sua filha tinha uma tatuagem oval em cima da boca. Bates 

(1944a) cita os Jurís, Uainumãs, Arauás e Tucunas como etnias que tatuavam o rosto. Tam-

bém encontrou uma família de Chumanas, do Baixo Japurá, que era tatuada com uma “roda 

da boca, e a tinta azul formava uma orla para os labios e se estendia pelas faces até às orelhas” 

(BATES, 1944a, p. 261). Já os Caichanas não praticavam a tatuagem. Enquanto os indígenas 

do Jataí e do Juruá se tatuavam como costume. Na viagem de volta a São Paulo, levou a bordo 

um indígena Jurí com “marcas tatuadas - um anel azul entorno da boca e um traço diagonal 

para as orelhas” (BATES, 1944a, p. 375). 

No Baixo Amazonas, na aldeia de Serpa, Bates (1944b) encontrou um indígena Jurí, 

Ilustração 40. João, o velho chefe dos Mundurucu, retratado por Biard

Fonte: BIARD, 1941
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dono de uma igarité, tinha uma grande mancha negra tatuada no rosto. Seguindo a viagem, 

visitou os Araras, que pintavam o queixo de vermelho com urucú e normalmente fazem uma 

faixa tatuada de negro, de cada lado do rosto, estendendo-se do canto da boca às fontes. 

 Para os Caduveo, estudados por Lévi-Strauss (1996), a tatuagem estava ligada à 

organização social. Os Caduveo viviam nas terras baixas da margem esquerda do rio Para-

guai. Os homens eram escultores e as mulheres, pintoras. As mulheres estão reservadas à de-

coração da cerâmica e das peles e às pinturas corporais. Os seus rostos, por vezes também o 

corpo inteiro, estavam cobertos de um entrelaçado de arabescos assimétricos, alternando com 

motivos de uma geometria sutil. Antes, os motivos eram tatuados ou pintados; no momento 

observado por Lévi-Strauss (1996), somente se mantém o último. “Recorrem a motivos relati-

vamentes simples, tais como espirais, esses, cruzes, losangos, gregas e volutas, mas todos es-

tes motivos estão combinados de tal sorte que cada obra possui um caráter original” (LÉVI-

STRAUSS, 2006, p. 180). Diferentes em estilo e composição segundo as castas exprimem a 

hierarquia social e possuem uma função sociológica. 

Sobre a organização e estrutura dos indígenas do nordeste brasileiro, Pinto (1996b) 

acredita que existem três formas econômicas: a apropriativa, a operativa e a transformativa. A 

economia apropriativa é peculiar principalmente aos círculos culturais exógamo-monógamos. 

No Brasil, são os Gês de Martius, os Carajás de Krause, os Guatós de Max Schmidt. Nessa 

forma, há divisão sexual do trabalho: “o homem caça, pesca, procura o mel, constrói a oca e a 

igara, fabrica as armas; a mulher cuida das crianças, colhe as plantas, prepara a comida, busca 

a água, cuida dos adornos, trança a palha, barbeia, pinta, tatua” (PINTO, 1996b, p. 21). A ta-

tuagem aparece, junto com a pintura, entre os adornos generalizados entre os indígenas do 

nordeste.  

A tatuagem facial aravíne, reproduzida em desenho por um indígena que conheceu, fez 

Baldus (1970) lembrar vagamente da tatuagem nas bochechas das mulheres tapirapé. Os Ka-

rajá hodiernos se diferem pelos círculos tatuados nas faces e pela tanga das mulheres. A tatua-

gem era feita por certos homens maduros e tinha a finalidade de distinguir a mulher da meni-

na. Os Tapirapé, do mesmo modo, se diferenciavam pela tatuagem feminina. “A pintura do 

corpo é muito usada entre os Tapirapé. Há, porém, a seu respeito diferenças determinadas pelo 

sexo, pela idade e pelo indivíduo. As côres são o preto obtido do suco de Jenipapo […] e o 

vermelho extraído da polpa do urucu” (BALDUS, 1970, p. 109). As mulheres eram tatuadas 
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depois da primeira menstruação.  

Entre os Kaiová-Guaraní, da família Tupi, era comum tatuar o rosto na época da pri-

meira menstruação: “As mulheres tatuam várias linhas azuis que partem do nascimento dos 

cabelos até uma linha horizontal que termina na parte inferior do nariz” (BALDUS, 1970, p. 

109). Os Karajá costumavam tatuar pequenos círculos nas bochechas, em homens e mulheres, 

no início da puberdade enquanto os chefes possuíam riscos verticais entre a boca e a borda 

inferior do rosto. 

Nossa história é marcada por aldeias e povos indígenas dizimados e culturas destruí-

das. No processo de imposição da cultura ocidental, a tatuagem foi aos poucos desaparecendo, 

mas a pintura corporal se manteve. Os hábitos e costumes indígenas foram associados à inci-

vilidade e à animalidade, transmitindo a discriminação e o preconceito europeu. Baldus 

(1970), inclusive, mencionou que a tatuagem entre os Tapirapé estava deixando de ser prati-

cada entre as mulheres mais novas. Não fomos influenciados pelos indígenas. Pelo contrário, 

apagamos a prática deles e imitamos os europeus e os americanos. Mas é uma parte importan-

te da história da tatuagem no Brasil, que não tem visibilidade. Há muito mais a se encontrar, a 

pesquisar (ver ilustração 41).  

Urucum e jenipapo foram as principais matérias-primas dos pigmentos que ornamen-

taram a pele de indígenas, conforme Marques (1997). Em rituais, o pigmento era introduzido 

Ilustração 41. Tatuagem em mulher Tapirapé e faquinha utilizada como instrumento no feitio da 
tatuagem

Fonte: BALDUS, 1970
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por espinhos vegetais, ossos e dentes de animais e pedras ou então esfregados sobre incisões 

prévias. Os instrumentos para tatuar ou escarificar eram de origem animal, vegetal ou mineral. 

Com o tempo, assistimos a extinção dos indígenas e da prática. 

Dos mundurucus (Amazonas, Mato Grosso e Pará) aos povos litorâneos, 
como os tabajaras, nossos índios se tatuavam para denotar sua origem ou 
marcar momentos de passagens, como a puberdade, e mudanças de status, 
como a de menino para guerreiro ou a de inimigo para escravo. Eles usavam 
espinhos e outros instrumentos de corte, como dentes de animais e diaman-
tes. E o principal pigmento vinha do jenipapo. Nada muito sofisticado: em 
geral, as marcas se restringiam a desenhos geométricos rudes, distantes da 
intrincada elaboração da tatuagem das Ilhas Marquesas, na Polinésia France-
sa, onde os homens eram totalmente “decorados” da cabeça aos pés. (MAR-
QUES, 2009, não paginado) 

3.12. OS TATUADOS NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

Nos corpos dos escravizados, encontravam-se “as marcas de posse, dos castigos, das 

condições de trabalho e da saúde deteriorada pelas condições de vida” (MARQUES, 1997, p. 

135). Freyre (1979) analisou os anúncios de escravizados fugidos em jornais brasileiros do 

século XIX, do Diário de Pernambuco, do Recife, e do Jornal do Commercio, do Rio de Ja-

neiro (ver ilustração 42). Diferente dos anúncios de venda, que enfatizam as qualidades dos 

escravizados, os anúncios de escravizados fugidos os descrevem detalhadamente como real-

mente eram, com suas marcas de nação e suas cicatrizes, que facilitavam sua identificação. 
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As tatuagens nos escravizados podiam resultar de uma marca de nação, de uma marca 

de propriedade feita antes ou depois de serem traficados, de outra marca que os identifique 

como escravizados ou feita voluntariamente. “Anúncios de forniras do Império provam que os 

senhores de escravos, para recapturar fugitivos, usavam as marcas tribais como referências. 

Entre os negros havia barbeiros e dentistas, que sangravam e faziam escarificações” (ALEN-

CAR NETO; NAVA, 1966, p. 120). 

 Nos mercados de escravizados, os negros eram obrigados a se exporem como forma 

de apresentar sua condição, saúde e capacidade de trabalho. Na exibição feita para os com-

pradores, mostravam as cicatrizes e as tatuagem. Já nos anúncios de fuga, os sinais eram des-

critos com minuciosidade. A palavra sinal era empregada como sinônimo de marca na pele, 

mas também indicava características corporais, como cabelos, olhos e feições. A descrição 

dos sinais era um método de identificação na passagem dos séculos XIX para o XX, conta 

Jeha (2019a). 

Os negros Nagôs, de origem Yoruba, foram os preferidos nos mercados de escraviza-

Ilustração 42. Anúncios de escravizados fugidos em jornais brasileiros do século XIX

Fonte: FREYRE, 1979
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dos da Bahia por suas características físicas e intelectuais. No rosto, possuíam marcas de na-

ção, descreve Ramos (1946). De Daomei Central, os Efan, ou Fons, de "cara queimada", eram 

chamados assim porque tinham uma queimadura no rosto como tatuagem ou marca étnica. Os 

Mahis, do norte do Daomei, também apresentavam marcas corporais. 

 As marcas de nação, ou de tribo, conforme Freyre (1979), seriam as características 

identificadoras de predominância psicossomática ou de situações culturais, como formas de 

penteados, tatuagens, dentes serrados, uso de turbantes pelas mulheres ou mesmo a língua fa-

lada. Eram características próprias de cada povo africano que veio escravizado. Na área do 

Congo e na sub-área do golfo da Guiné, entre os objetos de “arte africana”, aparece a tatua-

gem, como aponta Ramos (1946). Alguns escravizados acabavam  

Ostentando nos dorsos nus marcas, feitas a fogo, de suas tribos de origem, 
que talvez fossem para eles motivos de orgulho ao mesmo tempo étnico e 
cultural que os fizesse resistir não só ao trajo dos seus senhores como aos 
seus adornos, aos seus alimentos, aos seus santos, à sua música, às suas dan-
ças, às suas artes. Marcas ostentadas por alguns nas próprias faces. (FREY-
RE, 1979, p. LIII) 

 Alencar Neto e Nava (1966) atentam para o fato de que os negros africanos escraviza-

dos foram proibidos de fazer modificações corporais, junto com outras práticas culturais. Com 

a proibição de continuar seus rituais e exercer sua religião, “olvidaram as modificações étni-

cas da pele. […] As tatuagens, sem caráter étnico, continuam comuns a todos os negros e 

mestiços dos presídios e das camadas sociais inferiores” (ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 

121). Para os autores, os negros escravizados preferiam os desenhos cicatriciais às tatuagens 

por sua cor da pele, desprezando o emprego de substâncias corantes e recorrendo a diversas 

maneiras de variar o aspecto dos desenhos, com formas lineares e geométricas.  

 Além das tatuagens, os corpos dos escravizados eram marcados por escarificações, 

considerados sinais de nação, cicatrizes resultantes de castigos ou sinais de punição, marcas 

de fogo que os estigmatizavam e marcas ou deformações causadas pelo excesso de trabalho, 

doenças, condições anti-higiênicas de vida e má alimentação. A tatuagem e as outras marcas 

corporais eram traços que facilitavam a caça ao escravizado fugido: “Daí 'sinais de nação' fei-

tos a fogo em muitos dos corpos de escravos que aparecem nos mesmos anúncios: tatuagens; 

mutilações; dentes limados; dentes arrancados” (FREYRE, 1979, p. 53). 

 As marcas de fogo ou de ferro, chamadas de carimbos, eram uma forma de punir cri-
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minosos e de identificar, apropriar e controlar escravizados, usadas na África e na América: 

“Aparentemente, no século XIX, a maioria das marcas de fogo era feita na África, no início 

do processo de escravidão do sujeito. Poderiam ser executadas em terra ou dentro do navio, 

conforme a pressa dos trâmites” (JEHA, 2019a, p. 134). 

O pensamento liberal do século XIX teve pouco efeito na legislação e nas 
marcas nos corpos dos escravizados. Conforme se observa nas listas dos na-
vios e na profusão de anúncios de fuga, ao menos até o fim do tráfico, mar-
car com ferro quente foi uma prática jamais abolida, fosse no período colo-
nial ou imperial, no tráfico legal ou ilegal. As marcas eram aplicada em to-
das as regiões da África onde havia comércio de escravizados, com ou sem 
legislação própria, ainda que existissem muitos indivíduos nos anúncios de 
fuga sem marcas. (JEHA, 2019a, p. 134) 

As expressões “marca de navio”, “ainda boçal” e “marca de consignação” corroboram 

com a hipótese de que as marcas eram feitas normalmente na África ou no processo do tráfi-

co. No início do século XVI, “nos portos de embarque, surgiu a atividade de marcador de es-

cravos, aquele que imprimia os monogramas dos proprietários e, ainda, o sinal que atestava 

estar quitado o pagamento dos direitos de importação” (MARQUES, 1997, p. 135). Mesmas 

marcas aplicadas em produtos importados e exportados, relacionando-o com uma empresa ou 

um proprietário. O batismo cristão, nos barracões de embarque ou nos navios, também provo-

cava marcas. A marca de cruz, queimada no peito, assegurava que o escravizado havia sido 

batizado. 

 O tráfico de negros escravizados trouxe representantes de quase todas as etnias africa-

nas. Os anúncios de escravizados confirmam a variedade de procedências dos negros trazidos 

da África por meio de suas características físicas, de ordem etnográfica ou de natureza cultu-

ral. Há casos de tatuagem de caráter mágico, de exibicionismo, de saudosismo erótico ou de 

ostentações de arabescos em moda. 

Eram frequentes anúncios de fuga com descrições de escravizados. Alguns descrevem 

tatuagens e marcas nos fugidos: 

Joaquim, de nação Congo, tinha "os dentes da frente aparados" e "uma mar-
ca de sua terra no braço" (D. P., 27-1-40); 
A negra, evidentemente faceira, de nação Rebolo, que em 1840 desapareceu 
da casa dos seus senhores trajando "vestido azul com flores amarelas", os-
tentava "argolas de ouro pequenas nas orelhas", enquanto nas costas, cober-
tas pelo vestido azul, guardava "muitas marcas... de sinais de nação", além 
de levar no peito esquerdo "a marca MR" (D. P., 29-8-40); 
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A escrava de nação Baca que a 6 de agosto de 1840 fugiu da casa dos seus 
senhores tinha sobre o peito direito uma marca: RX (D. P., 13-8-40); 
Catarina, preta de nação, baixa e grossa, que em 1841 desapareceu da casa 
do tabelião Coelho, tinha "todos os dentes" e se lhe marcava o peito algum 
"sinal de nação", escondia-o "o pano da costa de uma lista branca e outra 
azul'', que a "envolvia à moda bahiana" (D. P., 25-11-41); 
Tinha "uma marca bordada em cada um dos braços" o preto de nome Manu-
el, que a 2 de outubro de 1841 desapareceu da casa dos seus senhores, "le-
vando vestido camisa d'algodão trançado, calças d'estopa e bonet ingles" (D. 
P., 20-12-41);  
o moleque Felisberto, que a 25 de junho fugiu do Sítio do Cajueiro, era An-
gola, ostentando no peito a letra L e nas costas outras cicatrizes (D. P., 12-7-
39);  
Clemência, de "nariz rombo", "seio caído" e '.'dentes limados", tinha no pei-
to esquerdo uma marca que era "quase a figura de uma folha de árvore" (D. 
P., 4-9-44); 
O negro Estêvão, de nação Galo, tinha "a barriga toda bordada e alguns ta-
lhos de sua nação num ou em ambos os braços" (D. P., 13-11-43); 
Maria, de nação Caçanje, alta e seca de corpo, em um dos braços tinha a 
marca B e em um dos peitos tinha "dois bicos" (D. P., 10-8-44). (FREYRE, 
1979, p.61/5) 

As tatuagens do signo de Salomão e de uma cruz no braço do escravizado Francisco e 

de um coração contendo as iniciais M N I I M N, com pigmento azul, no braço direito de ou-

tro Francisco, que fugiu da casa de seus senhores em 1834, foram reproduzidas por Freyre 

(1979) (ver ilustração 43).  

O segundo Francisco tinha  

[...] 23 anos, grosso de corpo, cabelos não-encarapinhados, dentes perfeitos, 
pés e mãos regulares, negro pachola que fugiu trajando calça de casimira 
preta, paletó de alpaca, chapéu de baeta, tinha no braço direito um coração 
feito com tinta azul e no centro do coração as iniciais M. N. I. I. M. N. (D. 
P., 1-6-65) (FREYRE, 1979, p. 35) (Ver ilustração 44). 

Ilustração 43. Marcas em corpos de africanos ou descendentes de africanos, registradas por anunci-
antes de escravizados fugidos em seus anúncios

Fonte: FREYRE, 1979
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Tatuagens de arabescos, flores, monogramas, nomes próprios, símbolos, como cruzes, 

corações e âncoras, eram feitas por escravizados negros e por marujos livres e brancos, re-

monta Freyre (1979). De cores azul ou vermelha, os desenhos eram eternizados no peito, nos 

braços, nas coxas ou em partes mais íntimas. Nos peitos, eram comuns as imagens de mulhe-

res nuas ou símbolos religiosos, como cruz, Cristo, São Jorge e o signo de Salomão. As mar-

cas são feitas majoritariamente por estilete ou agulha. Conforme costume entre os escraviza-

dos, é feita por incisões (ver ilustrações 45 e 46).  

Ilustração 44. Marca em corpo de escravizado fugido, registrada em jornal

Fonte: FREYRE,1979

Ilustração 45. Gravuras de Rugendas, 1835

Coleção Brasiliana, Espaço Olavo Setubal, Itaú Cultural. 
Fonte: Foto tirada pela autora
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 No caso dos escravizados “originários de diversos povos, com marcas de nação ou 

não, as únicas marcas comuns aos africanos e a uma parcela pequena dos crioulos, seus des-

cendentes, eram as da escravidão, as marcas de fogo” (JEHA, 2019a, p. 136-137). Negros es-

cravizados, alforriados e livres tinham o corpo marcado.  

Debret, em “Viagem pitoresca e histórica no Brasil”, em 1834, e Rugendas, em “Via-

gem pitoresca através do Brasil”, de 1835, ilustraram suas observações, incluindo a tatuagem 

e a escarificação em negros escravizados. Lacassagne e Magitot (1886) também observaram a 

tatuagem nos escravizados. Principalmente os africanos teriam a marca de seu dono imposta 

em seu corpo, no rosto, no ombro ou nos braços. Quando trocava de proprietário, um novo 

emblema era sobreposto à primeira tatuagem para identificar quantas vendas o sujeito foi 

submetido. 

No final do século XIX, a tatuagem foi recebida como estigma. “Atracando em nossos 

portos na pele de marinheiros europeus, foi na região portuária freqüentada por, além destes 

marinheiros, soldados, estivadores e prostitutas, ou seja, figuras marginalizadas, que a tatua-

gem inicialmente se estabeleceu” (SOUZA, 2015, p. 130). Restrita a grupos marginalizados, 

foi condenada pela sociedade e ligada à criminalidade, à prostituição e à sujeira. A tatuagem 

Ilustração 46. Gravuras de Rugendas, 1835

Coleção Brasiliana, Espaço Olavo Setubal, Itaú Cultural. 
Fonte: Foto tirada pela autora
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era feita por um processo informal, artesanal e, muitas vezes, insalubre. “Através da inserção 

na derme, de agulhas contendo tinta, o processo era realizado ao ar livre em locais públicos e 

improvisados, em academias de ginástica ou na residência dos tatuadores e amigos” (SOUZA, 

2015, p. 132). 

 Jeha (2011, p. 54) destaca que “o recrutamento e a prisão se confundiam” com 

“espaços de disciplinamento” (FOUCAULT, 1987). “A disciplina fabrica assim corpos sub-

missos e exercitados, corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos 

econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência)” 

(FOUCAULT, 1987, p. 119). 

 De um lado, os marinheiros eram sujeitos detidos e obrigados a trabalhar e, de outro, a 

prisão de criminosos exercia a função de recrutamento. Os marinheiros eram homens pobres 

livres, “residual em um sistema econômico baseado na grande lavoura e na escravidão” 

(JEHA, 2011, p. 111) ou soldados, vistos como sinônimos de degredados no período de inten-

sa militarização. Recrutas eram qualificados como vadios, ladrões, perigosos, vagabundos, 

quando não eram criminosos recrutados. 

 Esse cenário, conforme Jeha (2011), era caracterizado pela presença de mulatos e 

negros, além da militarização de alguns indígenas e escravizados, que permaneciam nas ativi-

dades produtivas. O alistamento voluntário era pequeno e pouco praticado. Em busca de en-

raizamento, os marinheiros praticavam a tatuagem, cruzando fronteiras de diferentes nações e 

constituindo uma cultura marítima. Além de tatuagens patrióticas, de mulheres e familiares, 

“a maior parte tatuou iniciais (as suas próprias ou as de outrem), corações, crucifixos, âncoras, 

estrelas ou signos de Salomão; anos (1821, 1830 etc.) e embarcações” (JEHA, 2011, p. 211). 

O repertório de tatuagens costumava ter significados referente à vida no mar ou à saudade da 

vida na terra. Entre sujeitos estigmatizados e marginalizados, criava identidade marginal. “Se, 

por um lado, ajudava a restringir o seu acesso ao mundo terrestre, por outro legitimava sua 

entrada no universo marítimo” (JEHA, 2011, p. 213). 

Os marujos são centrais para entender a história da tatuagem, aponta Jeha (2019a). 

Desde o começo do século XIX, há registros de marujos tatuados que vieram para cá e marí-

timos brasileiros que se tatuavam, sendo alguns tatuadores. Por serem itinerantes, espalharam 

a tatuagem pelas paragens.  

Um dos primeiros registros de marítimos tatuados em navios brasileiros é o livro de 
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socorros da fragata de guerra Imperatriz. Alguns deles participaram da repressão à revolta da 

Cabanagem. Dos 900 marujos registrados no navio, entre 1833 e 1835, sessenta, mais de 6% 

do total, possuíam marcas ou sinais: "Sabemos que baianos, ingleses, cearenses, africanos, 

portugueses portavam tatuagens. As tatuagens simples da época. Estrelas, iniciais, figuras rús-

ticas, entre outras” (JEHA, 2019b, não paginado). Para Jeha (2019a), certamente houve navi-

os precedentes, que talvez chegaram depois da abertura dos portos, em 1808.  

Os marinheiros foram grandes disseminadores da prática: “Antes da tatuagem se espa-

lhar entre todas as classes sociais, e tornar-se cultura pop, era principalmente nas regiões por-

tuárias que atuavam grande parte dos tatuadores conhecidos ou anônimos” (JEHA, 2019b, não 

paginado). A maioria dos tatuadores profissionais registrados no século XX era formada por 

marujos ou atendia em áreas portuárias, sendo que as primeiras máquinas de tatuar aparece-

ram nos portos pelo mundo. 

Em algum ponto do século XIX, “a tatuagem apareceu na cidades portuárias; as tatua-

gens inglesas escandinavas, inicialmente, seguidas das americanas. A tatuagem branca veio 

parar aqui como de resto parou em todos os portos do mundo” (MARQUES, 1997, p. 139). 

Na pele de marinheiros, estivadores, trabalhadores dos portos e soldados, ganhou outro signi-

ficado durante o Brasil Colônia e o Império: “O brasileiro pobre do fim do Império e das pri-

meiras décadas da República adotou a tatuagem por influência dos marinheiros estrangeiros e 

dos imigrantes, sobretudo italianos” (MARQUES, 1997, p. 157). 

A mesma cultura dos navios e cidades portuárias também estava presente nos quartéis. 

Longe de casa, confinados em alojamentos ou acampamentos, os soldados praticavam a tatu-

agem. Os soldados “assim como marinheiros e presos, passavam longas temporadas longe de 

cada, de seus familiares e das pessoas que amavam. E, como os marítimos, sentiam saudade e 

muitas vezes expressavam seus afetos nas tatuagens. No campo de batalha, tinham medo de 

morrer e não serem identificados” (JEHA, 2019a, p. 69). Em ambiente militar, foram feitas de 

tatuagens de amor, as patrióticas ou relacionadas a algum conflito ou batalhão, como bandei-

ras e brasões.  

Um dos primeiros textos brasileiros a citar a tatuagem moderna é uma crônica escrita 

por Machado de Assis, publicada em 28 de julho de 1895, na coluna “A semana”, do jornal 

Gazeta de Notícias. O autor comenta a investigação de um homicídio, cujo suspeito número 

um era tatuado. Para Machado de Assis, a desconfiança vinha das tatuagens.  
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 Nesse período, conforme o relato do jornalista João Paulo Alberto Coelho Barreto, 

conhecido como João do Rio (1908), tatuavam-se soldados, vagabundos, criminosos e portu-

gueses de classes mais baixas. A marca corporal era percebida como um sinal identificativo 

nos meios contrabandistas, mas os sujeitos tatuados nem sempre vinham de populações mar-

ginalizadas: “A sociedade, obedecendo à corrente das modernas idéias criminalistas, olha com 

desconfiança a tatuagem” (RIO, 1908, não paginado). Os tatuadores da primeira metade do 

século XX eram conhecidos como “marca-braços”. Em “Pequenas Profissões”, relata a obser-

vação, na rua Fresca, no Rio de Janeiro, de um rapaz que entregou o braço a um pequeno ga-

roto, o qual possui a profissão de marcador, faz tatuagens, e ganha a vida com três agulhas e 

graxa, fazendo coroas, nomes e corações.  

 João do Rio (1908) vê as pequenas profissões ignoradas como partes integrantes do 

mecanismo das grandes cidades. “Os tatuadores” traz uma descrição rica do processo de tatu-

ar e de como eram os tatuadores que observou. Perto do cais, um menino, com provavelmente 

doze anos, roupas em trapos e mãos carecendo de limpeza, perguntava: “Quer marcar?”. Um 

coração com o nome “Maria Josefina” foi orçado por sei mil réis. Trabalhava com três agu-

lhas amarradas e fuligem. 

Da tatuagem no Rio faz-se o mais variado estudo da crendice. Por ele se re-
constrói a vida amorosa e social de toda a classe humilde, a classe dos ga-
nhadores, dos viciados, das fúfias de porta aberta, cuja alegria e cujas dores 
se desdobram no estreito espaço das alfurjas e das chombergas, cujas tragé-
dias de amor morrem nos cochicholos sem ar, numa praga que se faz de lá-
grimas. A tatuagem é a inviolabilidade do corpo e a história das paixões. Es-
ses riscos nas peles dos homens e das mulheres dizem as suas aspirações, as 
suas horas de ócio e a fantasia da sua arte e a crença na eternidade dos sen-
timentos – são a exteriorização da alma de quem os traz. (RIO, 1908, não 
paginado) 

 Rio (1908) divide a significação moral da tatuagem em três casos: os negros, que 

fariam por fetiche ou possuem um crucificado, e cita o Romão, que “tem tatuagens feitas há 

cerca de vinte anos, que se conservam nítidas, apesar da sua cor - com que se confunde a tinta 

empregada”; os turcos, agrupando muçulmanos, maronitas, cismáticos e judeus, com fundo 

religioso, tratam a tatuagem como amuleto ou uma marca sagrada, sendo comum “as mãos 

franjadas de azul, cinco franjas nas costas da mão, correspondendo aos cinco dedos. Essas 

cinco franjas são a simbolização das franjas da taleth, vestimenta dos Khasan, nas quais está 

entrançado a fio de ouro o grande nome de Ihaveh”; e as meretrizes, os rufiões, os soldados, 
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os criminosos e os humildes, que se marcariam por crime ou ociosidade, era o maior grupo, 

representando a classe baixa do Rio de Janeiro.  

 Rio (1908, não paginado) continua: “Para marcar tanta gente a tatuagem tornou-se 

uma indústria com chefes, subchefes e praticantes”. As primeiras lições costumavam vir das 

cadeias, das penitenciárias e dos quartéis. Perto do Arsenal da Marinha, Rio (1908) contou 

cerca de trinta marcadores, contando meninos entre dez e doze anos de idade. Com agulhas e 

pigmentos nos bolsos, costumam perguntar: “Quer marcar?”. Portugueses tatuam coroas de 

sua terra e nomes. Os marcadores ambulantes têm um chefe, o Madruga, que chegava a fazer 

mais de trezentas tatuagens por mês. Madruga possuía "a síntese dos emblemas das marca-

ções – um Cristo no peito, uma cobra na perna, o signo de Salomão, as cinco chagas, a sereia, 

e no braço esquerdo o campo das próprias conquistas” (RIO, 1908, não paginado), onde es-

creve e apaga os nomes de seus amores. 

Os marcadores têm uma tabela especial, o preço fixo do trabalho. As cinco 
chagas custam 1$000, uma rosa 2$000, o signo de Salomão, o mais comum e 
o menos compreendido porque nem um só dos que interroguei o soube ex-
plicar, 3$000, as armas da Monarquia e da República 6$ a 8$, e há Cristos 
para todos os preços. (RIO, 1908, não paginado) 

Um tatuador pode tirar em torno de doze mil réis por um dia de trabalho. Eles tatuam 

por picadas, incisão ou por queimadura subepidérmica. A prática de incisão foi trazida pelos 

negros, uma tradição africana: “A sereia dá lábia, a cobra atração, o peixe significa ligeireza 

na água, a âncora e a estrela o homem do mar, as armas da República ou da Monarquia a sua 

compreensão política” (RIO, 1908, não paginado). Os lugares mais comuns são as costas, as 

pernas, as coxas, os braços e as mãos: “Há tatuagens religiosas, de amor, de nomes, de vin-

gança, de desprezo, de profissão, de beleza, de raça, e tatuagens obscenas” (não paginado). 

Rio (1908) destaca a popularidade da tatuagem nas classes mais baixas. Os tatuados fazem 

parte da classe trabalhadora, englobando a parte não disciplinada de prostitutas e malandros. 

Quais corpos são tatuados? 

A camada que trabalha braçalmente, os carroceiros, os carregadores, os fi-
lhos dos carroceiros deixaram-se tatuar porque era bonito, e são no fundo 
incapazes de ir parar na cadeia por qualquer crime. A outra, a perdida, a 
maior, o oceano da malandragem e da prostituição é que me proporcionou o 
ensejo de estudar ao ar livre o que se pode estudar na abafada atmosfera das 
prisões. A tatuagem tem nesse meio a significação do amor, do desprezo, do 
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amuleto, posse, do preservativo, das ideias patrióticas do indivíduo, da sua 
qualidade primordial. (RIO, 1908, não paginado) 

Sobre as mulheres, Rio (1908, não paginado) menciona que elas marcam “corações 

com o nome dos amantes, brigam, desmancham a tatuagem pelo processo do Madruga, e 

marcam o mesmo nome no pé, no calcanhar. […] É a maior das ofensas: nome no calcanhar, 

roçando a poeira, amassado por todo o peso da mulher”. Também era comum fazer uma pinta 

ornamental no rosto. 

 Em relação aos residentes de prisões, diz que eles trazem “a marca das próprias 

opiniões no lombo. Raríssimos são os presos que na detenção não são tatuados; raros são 

aqueles que entre as tatuagens – lagartos, corações, sereias, estrelas – não têm no braço ou no 

peito a coroa imperial” (RIO, 1908, não paginado), como consta em “As Quatro Idéias Capi-

tais dos Presos”. Em “Mulheres detentas”, Rio (1908) relata que a maioria delas são “mulatas 

ou negras, fúfias da última classe, reincidentes, alcoólicas e desordeiras”. Em uma visita a 

uma Casa de Detenção, conta: 

Todas [na sala] estão tatuadas, tatuadas nos seios, ombros, tatuadas nos bra-
ços, nas pernas, no ventre, tatuadas nas mãos, algumas até tatuadas na testa. 
Esses riscos azuis e essas manchas negras dão-lhes um aspecto bárbaro, um 
ar selvagem. Nenhuma decerto tem mais família ou amizades duradouras. A 
tatuagem para os seus pobres corações apodrecidos é como a exteriorização 
da saudade. Muitas têm, entre espadas, cristos, sereias, peixes, coroas impe-
riais, o nome dos que lhes deram o ser, o nome dos irmãos, o dos filhos per-
didos e dos amantes que se foram: muitas, nas horas de solidão, têm na pró-
pria pele a recordação da eterna dor. […] A cabocla Carmelina, uma das 
mais tatuadas, tem de tudo no corpo e até as falanges formam com iniciais o 
nome do irmão. Os braços, ela os dedicou ao amor. Há nomes e nomes, uns 
por cima dos outros, alguns apenas em iniciais, outros por extenso. (RIO, 
1908, não paginado) 

Edmundo (2003), ao descrever o Rio de Janeiro da década de 1930, cita Florêncio de 

Palma, um tatuador da Marinha, discípulo do Madruga, que trabalhava na Ladeira do Castelo. 

Florêncio era considerado tatuador de marinheiros, especialista em marcas com símbolos da 

arte de navegar. O tatuador possuía diversos sinais pelo corpo. Na época, a tatuagem era moda 

entre marujos e soldados do Exército ou da Força Policial. Nas regiões da Saúde, da Gamboa 

e do Saco do Alferes, as meretrizes seriam conhecidas por trabalhar como tatuadoras. Edmun-

do (2003) também cita os negros escravizados trazidos da África como responsáveis por in-

troduzir as marcas na epiderme. Ou vinham tatuados ou aqui se tatuavam, obedecendo a tradi-
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ções regionais. Entretanto, observou que os negros pouco se tatuavam na época.  

 A tatuagem era praticada por incisão, por picadas ou por queimaduras subepidérmicas, 

descreve Edmundo (2003). O trabalho era feito com três agulhas que se embebem em anil, em 

tinta de escrever, em graxa, pólvora ou fuligem. Antes da aplicação das agulhas, o desenho 

que se deseja obter sobre a pele era traçado. Coração atravessado por uma seta, rosa, navio, 

estrela, iniciais ou nomes eram alguns dos temas comuns. 

As tatuagens eram feitas em casa, nas ruas, nos cais, nos bares, nos terreiros, 
nos navios, nos quartéis e nas prisões, com agulhas, espinhos, cacos de vi-
dros e outros materiais cortantes. Os pigmentos usados eram muitos: tinta da 
china, o vermelhão, a tinta azul comum, a fuligem, a graxa e o anil; fuligem 
de maço de cigarro e combustão de querosene, anilina preta, carvão vegetal, 
graxa de sapato, nanquim, borra de piripiri, borra de querosene de lamparina; 
papel queimado, umedecido com querosene; óleo de castanha-de-caju, tintu-
ra do fruto não maduro de jenipapo, tinta de caparrosa, fuligem ou picumã 
etc. (JEHA, 2019a, p. 16-17) 

Em documentação portuária, policial, médica e jornalística, encontram-se registros da 

tatuagem. Os corpos nos quartéis, navios e prisões estavam “disponíveis às autoridades para 

serem descritos e identificados” (JEHA, 2019a, p. 14). A marca era feita por marinheiros e 

soldados, que elegiam locais em que podiam esconder a tatuagem conforme o contexto em 

que se inseriam: “Os uniformes tinham manga cumprida, deixando apenas mãos, pescoço e 

cabeça de fora. Em situações públicas, a tatuagem só se mostra em ocorrências jornalísticas, 

policiais e médicas” (MARQUES, 1997, p. 140). Para a medicina naval dos séculos XIX e 

XX, a tatuagem não era uma questão de saúde. Depois, a Marinha e demais instituições mili-

tares vetaram as tatuagens na regulamentação da apresentação dos seus quadros.  

Nos ambientes prisionais, havia uma grande variedade de tatuagens, incluindo as cri-

minais e as que evocavam o desamparo, a saudade, o desejo, a fé. Um dos primeiros registros 

de residentes com tatuagens é do Presídio da Ilha de Fernando de Noronha, na primeira meta-

de do século XIX, aponta Jeha (2019a; 2019b). Apesar de ser costumeira em portos, quartéis e 

prisões, “[...] esses ambientes nunca detiveram a exclusividade dessa prática. Nas ruas, bares, 

quintais, praias e outros ambientes abertos, ela grassou igualmente entre a mesma classe dos 

que serviram às Forças Armadas ou foram detidos: a classe trabalhadora” (JEHA, 2019b, não 

paginado). 

A tatuagem no Brasil foi influenciada pela tatuagem portuguesa, confundida com a 
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tatuagem marítima. Os marinheiros portugueses frequentaram os portos e tripularam a mari-

nha mercante e de guerra do Brasil Império, conta Jeha (2019a). Além disso, os portugueses 

povoaram como colonizadores, colonos e, depois, como imigrantes, formando o maior grupo 

pelo território brasileiro.  

No século XIX, a tatuagem era praticada nas aldeias portuguesas, principalmente na 

região do Porto. Chamadas de “crismas”, “sinais” ou “marcas”, denotava o cunho religioso 

dos emblemas e do ato de tatuar. A tatuagem religiosa em Portugal se assemelha à praticada 

no Brasil no mesmo período. 

Além dos portugueses, os sírio-libaneses andavam por todo o território durante o sécu-

lo XX: “A imagem do mascate moreno, peludo, bigodudo, muitas vezes tatuado, ainda que 

trabalhador, flertando com a desonestidade e arrumador de confusão aparece em vários dos 

primeiros relatos sobre imigrantes sírios e libaneses” (JEHA, 2019a, p. 143-144). Turcos, síri-

os ou libaneses: sua atividade econômica e sua aparência física eram motivo de estereótipo e 

racialização, identificados como rudes, suas tatuagens reforçavam a imagem. Entre os tatua-

dores, profissionais ou não, sírios e libaneses ganharam destaque no estado de São Paulo: “As 

tatuagens são bem-feitas, levando a crer que havia alguma técnica” (JEHA, 2019a, p. 

147-150). Os sírios que residiam pela rua da Alfândega eram considerados, mais do que pro-

fissionais, artistas.  

A tatuagem era “uma cultura desprezada e criminalizada a ser convertida em mania 

nacional como o samba, a capoeira e tantas outras práticas transgressoras dos pobres” (JEHA, 

2019a, p. 187). A tatuagem caracterizava o marginalizado, fosse ele criminoso ou não. “Desde 

o final do século XIX, nas páginas policiais de qualquer jornal, as palavras “tatuado”/“tatua-

gens” indicavam uma relação com o crime, com a morte. Os jornais reproduziam ipsis litteris 

relatórios de policiais e médicos-legistas” (JEHA, 2019a, p. 197).  

A história da tatuagem nas mulheres é mais enigmática do que a masculina. Muitas 

mulheres tatuadas que não passaram pelos órgãos de repressão devem ter escondido suas 

marcas pelo resto da vida. Iguais às dos homens, as tatuagens nas mulheres estão registradas 

em arquivos policiais e médicos. Sendo raras as meninas infratoras, mais ainda eram as tatua-

das. Quando tatuadas, são mencionadas como prostitutas nas teses médicas, nos estudos de 

autoridades policiais e nos jornais. 
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Às mulheres não normativas dedicam as piores narrativas. […] A mulher 
tatuada era em geral a pária […] O que parece um desfile de desgraçadas é, 
na verdade, uma coletânea de narrativas desgraçadas. Essas mulheres sobre-
viveram como puderam em meio à pobreza e à marginalização a que foram 
destinadas. Passado esse tempo - não completamente -, podemos interpretar 
suas tatuagens não como marca de infâmia, mas de coragem. […] Quando 
alguém conta a sua própria história normalmente não tira de si o sentimento 
e a humanidade, como fazem as fontes prisionais e criminais. (JEHA, 2019a, 
p. 208) 

  

Provavelmente, algumas mulheres que se relacionavam com soldados e marítimos in-

corporaram o hábito da tatuagem deles. Jeha (2019a) encontrou registros sobre prostitutas que 

saíam com marítimos e soldados, principalmente no Rio de Janeiro, a partir da década de 

1890. Ignácio Carvalho (1911) consultou os arquivos de 1907 a 1909, do Gabinete de Identi-

ficação, de 745 detentas, presas por vadiagem ou embriaguez, sendo 89 tatuadas e a maioria 

das tatuadas, brasileira. Eram tatuagens de nomes e iniciais, ornamentais, religiosas ou de 

símbolos amorosos.  

Jeha (2019a, p. 210) ressalta que “outro problema evidente na história da tatuagem 

feminina é o gênero de quem escreve a respeito: médicos, policiais e jornalistas eram, afinal, 

quase sempre homens”. Entres as mulheres infratoras, provavelmente, a prostituição não era 

uma escolha, mas uma forma de sobreviver, e a tatuagem era uma das práticas corporais co-

muns. Sem um registro claro da incidência da marca entre prostitutas, aparentemente uma mi-

noria a tinha em sua pele. Jeha (2019b, não paginado) observa que: “As prostitutas se desta-

cam dentre as mulheres tatuadas. Pouco sabemos das demais. Outras se tatuavam, mas não 

foram presas, não ficavam nuas, não foram esmiuçadas”. A grande quantidade de tatuagens 

era vista como se a mulher tatuada tivesse chegado a um grau de marginalização e estigma 

que não tinha nada a perder, sem bens, respeito e cidadania. Similar aos homens, as tatuadas 

eram da classe trabalhadora, em geral. 

A abundância de símbolos religiosos na tatuagem popular brasileira era evidente, con-

cebendo a tatuagem como um amuleto. “A matriz dessa prática é difícil de definir, provavel-

mente resulta de uma mistura das práticas ocidentais da tatuagem cristã e das práticas africa-

nas e afro-brasileiras de marcar o corpo. É possível que os costumes indígenas de marcar a 

pele também integrem a mistura” (JEHA, 2019a, p. 266).  

A marca também era feita “sob um gama enorme de afetos - como amor, saudade, pai-

xão, sexo e sedução” (JEHA, 2019a, p. 311). Não era exclusividade do amor romântico, mas 
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incluía amores passionais, eróticos e de família. As motivações poderiam ser a mãe, a puta, a 

esposa, o marido, a irmã, o irmão, amantes, enamoradas, enamorados e mesmo as prostitutas. 

A tatuagem é um “documento” importante para a história das sensibilidades 
e a história social. O que esteve inscrito nos corpos desses homens e mulhe-
res  revelam o que sentiam, no que acreditavam e em que tempo e contexto 
essas pessoas viveram. Num período que a maioria da população era analfa-
beta, a tatuagem é uma das poucas narrativas de si das classes populares. 
Graças, principalmente, aos documentos criados para reprimir - fotos, fichas 
criminais, notíciais policiais – podemos hoje subverter suas funções originais 
e pensar a história do Brasil e a história do corpo no Brasil, levando em con-
siderações as marcas dos corpos que materialmente se dissolveram, mas seus 
rastros, suas falas, seus desejos foram registrados por aqueles que lhes re-
primiram. (JEHA, 2019b, não paginado) 

3.13. A TATUAGEM DOS DETIDOS E RESIDENTES DAS PRISÕES  

A presença da tatuagem na prisão, conforme Le Breton (2004), é de longa data. A sede 

de liberdade dos detidos era traduzida em desenhos de águias e borboletas, animais cujo mo-

vimento não se restringem a um limite. Além disso, os residentes afirmavam seu amor e sua 

dedicação através do corpo com rosas, nomes e imagens de mulheres. Pelas condições materi-

ais nas quais é feita, a tatuagem é mais dolorosa e prova a força do caráter do residente. 

A tatuagem na prisão é uma tradição centenária e coincide culturalmente 
com a tatuagem fora da cadeia. A diferença do cárcere, suponho, é a intensi-
dade do desamparo, do sentimento de desgraça, da tristeza. A cadeia combi-
na dois aspectos propícios para a tatuagem: são os pobres que são presos, e 
como quartéis e navios, são ambientes confinados. Acresce que, no caso dos 
presos, a sensação de não ter mais nada a perder deve ser mais intensa do 
que em marujos e soldados. A perda da liberdade e a distância dos entes que-
ridos colocam presidiários em situação de exclusão total e, mesmo quando 
voltam para a rua, sabem que a ficha suja vai criar dificuldades de ressociali-
zação. (JEHA, 2019a, p. 235) 

No Brasil, entre o começo do século XX e a década de 1960, diversos textos sobre ta-

tuagem foram publicados nas áreas médica e jurídica: “Se uma parte da medicina e uma parte 

do sistema judiciário brasileiros carregaram o preconceito, não fizeram mais que dançar con-

forme a música da época. Deram acabamento científico à moral reinante” (MARQUES, 1997, 

p. 144).  

 Conforme Jeha (2019a, p. 238), “os grandes arquivistas das tatuagens são os médicos 

e policiais. Não há historia da tatuagem até a primeira metade do século XX sem consultar 
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seus arquivos”. A tatuagem na prisão é a mais documentada. Autoridades médicas e policiais 

tinham a sua disposição sujeitos para empreenderem suas pesquisas. Nos estudos de medicina 

legal, “os médicos se valem de seu passe livre em presídios, mas também em necrotérios e 

hospitais, para dispor dos corpos dos tatuados e fotografá-los” (JEHA, 2019b, não paginado). 

Os discursos relacionam a tatuagem à delinquência e à criminalidade. Mas as tatuagens, ape-

sar de registradas na prisão, podem ter sido feitas antes ou depois. A diferença é que, na pri-

são, os residentes e seus corpos estavam disponíveis para serem examinados. 

Os primeiros registros de tatuagens em residentes são de Fernando de Noronha, da dé-

cada de 1860. A ilha era destino de indesejados desde o século XVIII e se tornou um presídio. 

Mas registros da prática da tatuagem são encontrados na maioria das prisões desde o século 

XIX. No Brasil, várias prisões e colônias correcionais no século XX registraram a prática. “A 

prisão é por excelência o local onde o corpo do indivíduo é quase completamente dominado 

pelas autoridades. Por isso, tatuar-se na cadeia, além e ser uma atividade própria do confina-

mento, é apropriar-se do próprio corpo, uma forma de fazê-lo falar e resistir” (JEHA, 2019a, 

p. 242). Marques (2009, não paginado) acrescenta: 

No século XIX, a tatuagem tinha virado moda entre marinheiros, operários, 
prostitutas e criminosos de todo tipo. No Brasil não foi diferente. Com a 
abertura dos nossos portos, a tatuagem alcançou o submundo. As descrições 
dessa prática marginal estão presentes em livros de médicos e criminalistas, 
e em crônicas jornalísticas do século XX. 

As teorias de Lombroso tiveram forte influência no Brasil. Na virada do século XIX 

para o século XX, esses estudos alcançaram seu auge na Europa e no Brasil. Até a década de 

1960, livros e artigos policiais abordaram esse assunto relacionando desenhos e o local da ta-

tuagem ao crime. 

 Entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XX, a tatua-

gem era comum nas classes mais pobres da sociedade brasileira. Tatuados eram “estigmatiza-

dos, discriminados como marginais, considerados suspeitos, pessoas potencialmente crimino-

sas” (JEHA, 2019a, p. 15).  

 Médicos de diversas especialidades estudaram as tatuagens nas prisões. Ernesto Sen-

na, em “Através do cárcere”, de 1907, documentou tatuagens de criminosos detidos na Casa 

de Detenção do Rio de Janeiro. Álvaro Ladislau Cavalcanti d’Albuquerque escreveu, em 

1902, “Contribuição ao estudo da tatuagem nos criminosos”, na Faculdade de Medicina da 



158

Bahia. O médico considerou que a tatuagem é uma das muitas anomalias que caracterizam o 

criminoso nato, seguindo a influência de Lombroso. Os criminosos se diferenciariam pela 

multiplicidade de tatuagens. Na Penitência da Bahia, dos 339 residentes da época, 72 eram 

tatuados. Iniciais, nomes, números e datas, temas religiosos, motivos amorosos ou eróticos 

foram encontrados. Entre as tatuagens religiosas, havia signos de salomão, cruzes e corações 

atravessados por punhais. Outros desenhos registrados foram: sereias, estrelas, âncoras, pei-

xes, pássaros, cobras, cabeça de cavalo, meia-lua, espada, arabescos, chaves, pontos e outros 

incompreensíveis. 

José Ignacio de Carvalho (1911, p. 55) defendeu sua tese “Tatuagem e Criminalidade 

na Medicina Legal”, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e concluiu que “parece não 

existir relação constante entre a criminalidade e a tatuagem; como também parece não existir 

relação entre o desenho escolhido e a infração cometida”. O médico analisou os registros fei-

tos por Elysio de Carvalho na Casa de Detenção do Rio de Janeiro entre 1906 e 1908. Entre 

os 6.542 residentes, 958 eram tatuados. A maioria da classe trabalhadora. 

 O médico escreveu a história da tatuagem, com muita informação estrangeira e pouco 

sobre o Brasil, conforme descreve Marques (1997). Nomes, iniciais e emblemas de amor pre-

dominavam nos 994 tatuados entre os 6.542 detentos. Os tatuados eram padeiros, baleiros, 

pedreiros, marítimos, cocheiros, domésticos e alfaiates, o que levou o autor à seguinte conclu-

são: “O indivíduo tatuado pertence, em geral, a uma classe inferior, estranha aos progressos 

da civilização” (MARQUES, 2009, não paginado). 

Separando os males mentais e a tatuagem, Carvalho (1911) descreve a parte técnica da 

feitura e informa que os tatuadores buscavam os clientes nos quartéis e nas prisões. Sobre a 

identificação judiciária dos marginalizados tatuados, concluiu que não haveria relação entre 

criminalidade a tatuagem. Mas o médico não eliminou a possível conformidade entre o crime 

e a significação da tatuagem e seguem as estatísticas. 

O doutor José Lajes Filho, em “Tatuagens e tatuados da Penitenciária de Alagoas”, 

traz nomes de brasileiros que estudaram tatuagem. Para o médico, não existe relação entre 

tatuagem e crime. Mesmo assim, traz fichas dos criminosos com dados como: cor, naturalida-

de, estado civil, religião, profissão, crime, grau de instrução, ano em que as tatuagens foram 

feitas, local em que foram feitas, razão, método, desenho e região. A mais antiga tatuagem 

estudada por ele era de 1909, feita na região do Quilombo de Palmares. Em 1912, o doutor 
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Angelo Rodrigues fez uma pesquisa iconográfica e estatística na Casa de Detenção e na Peni-

tenciária Estadual de Pernambuco, concluindo que o maior número de tatuados se encontra 

entre os homicidas. 

 Mais tarde, Meton de Alencar Neto e José Nava escreveram “Tatuagens e desenhos 

cicatriciais”, em 1966, trazendo dados sobre a história da tatuagem no Brasil e no mundo, so-

bre seu feitio e informações sobre tatuados e tatuadores no Brasil de sua época. Os médicos 

reproduziram o discurso preconceituoso de Lombroso e Lacasagne e associaram a prática à 

criminalidade e ao desvio. O interesse pelo tema invadiu diversas áreas do conhecimento: 

  
É, primordialmente, amplo setor da Etnografia e da Etnologia. Seu estudo 
subordina-se a teorias da escola alemã de Graebner; da escola austríaca de 
G. Schmidt; da escola ciclo-cultural francesa de George Montandon e Paul 
Rivet; da escola norte-americana de Franz Boas (Museus do Hawai, da Cali-
fórnia, de História Natural de Chicago etc.); da escola sul-americana do Pra-
ta, de Imbelloni e Marquez (Universidade do Litoral) e da escola brasileira, 
de Roquete Pinto, Gilberto Freyre, Nina Rodrigues, Artur Ramos, Ma manu-
el Querino, Amândio Sobral, Castro Faria (Museu Nacional) e outros. Explo-
radores brasileiros, como Rondon, Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues, 
Lima Figueiredo etc., muito contribuiram para seu progresso. Na Patologia 
Geral, estudam-se as tatuagens na parte das mutilações do corpo humano. A 
Anatomia Patológica as inclue entre as alterações da pele; e concede maior 
atenção, entre os distúrbios das neoformações, aos desenhos cicatriciais. A 
terapêutica lança mão das técnicas de tatuar em Oftalmologia. A Psicologia e 
a Psicopatologia, pelas tatuagens, articulam-se com a Criminologia, com a 
Medicina Legal e a Policiologia, matérias que lhes dedicam capítulos exten-
sos e onde seu estudo tem interesse prático. Por intermédio destas, relaciona-
se com o Direito. Na Semiologia são partes importantes e têm sido aponta-
das como possíveis portas de entrada para infecções graves (tuberculose, 
sífilis). (ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 18) 

O Serviço de Biotipologia Criminal da Penitenciária do Estado de São Paulo tinha 

uma forte influência da Antropologia Criminal desenvolvida por Césare Lombroso, que de-

fendia a ideia do determinismo biológico no campo criminal, associada ao caráter hereditário 

para a delinquência, sendo que “biótipo criminoso” seria definido por alguns sinais que os 

sujeitos portavam. O Serviço de Biotipologia produziu diversas fichas de classificação de seus 

residentes com o intuito de revelar sinais e predisposições a crimes a partir de características 

biológicas ou marcas físicas. 

O médico José de Moraes Mello foi o psiquiatra responsável por construir um acervo 

fotográfico reunido no Arquivo de Tatuagens do Serviço de Biotipologia Criminal, da seção 
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de Medicina e Criminologia da Penitenciária do Estado de São Paulo  (ver ilustrações 47 e 61

48).  

Por meio das fotografias, pretendia registrar as marcas dos delinquentes, estudá-los e 

demonstrar os fatores do delito. O estudo objetivava identificar e estudar o sujeito criminoso a 

partir de suas caraterísticas biotipológicas. Em 1195 fichas, foram registradas mais de 2.600 

marcas corporais de aproximadamente setecentos residentes de diversas cadeias do estado de 

São Paulo. As tatuagens reportadas apresentam majoritariamente um caráter amador, realiza-

das com materiais precários: “A tatuagem carcerária clássica não possuía refinamento artísti-

co, devido às condições precárias de sua produção” (TOFFOLLI, 2005, não paginado). 

Ilustração 47. Capa do Arquivo de Tatuagens - volume 1

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 48. Capa do Arquivo de Tatuagens - volume 26

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

 O acervo encontra-se, atualmente, no Museu Penitenciário Paulista (subordinado à Secretaria Estadual de As61 -
suntos Penitenciários - SAP).
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Este aparato funcionava como acompanhamento correcional, social, fisioló-
gico, psíquico – preconizado pelo Direito e pela Medicina da época, influen-
ciados pelos estudos de Antropologia Criminal, baseado na supremacias de 
raças, cujo principal representante foi o italiano Cesare Lombroso, que acre-
ditava que a tendência do individuo ao crime estava ligada às marcações que 
este fazia sobre a pele. Nestes arquivos, portanto, estão guardados relatos 
dos custodiados pelo Estado, bem como há imagens marcadas durante a vida 
na prisão e fora dela. (TOFFOLLI, 2005, não paginado) 

Diante de um trabalho de 21 anos, realizado entre 1920 e 1941, o arquivo levantou as 

tatuagens dos residentes, formando centenas de fichas que registraram os dados do apenado e 

de sua marca, além de uma fotografia da tatuagem. Cada ficha informa dados pessoais, como 

nome, idade, nacionalidade, cor, profissão e estado civil; dados criminais, como crime come-

tido e reincidência; e dados da tatuagem, quando, onde, por quem e o porquê da marca (ver 

ilustração 49). As tatuagens eram classificadas de acordo com seu significado ou motivo, que 

podia ser: étnica, profissional, amorosa, política, criminal, passional, obscena, hierática, or-

namental, afetiva, acidental, terapêutica ou outros motivos. O trabalho foi feito, quase inte-

gralmente, pelo médico José de Moraes Mello e, nos últimos anos, por João Carlos de Silva 

Telles. 

Ilustração 49. Ficha do Arquivo de Tatuagem

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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As tatuagens registradas não foram, necessariamente, realizadas em ambiente prisio-

nal. A grande maioria, cerca de metade das tatuagens catalogadas, foi realizada em ambiente 

prisional, em alguma cadeia, talvez justamente por serem inquiridos os residentes das prisões, 

e não a população geral. Há um processo de criminalização da pobreza. Vale ressaltar que  

[...] a maioria dos crimes que dava em cadeia era bem leve: vadiagem, capo-
eiragem, mendicidade, embriaguez, jogo. Crimes cometidos por malandros, 
desertores do Exército, da Marinha e dos navios estrangeiros; jogadores, 
prostitutas, ladrões, capoeiras, pivetes; criados, funcionários públicos, traba-
lhadores braçais. (MARQUES, 1997, p. 144) 

   

Prisões, Casas de detenção, Colônias ou Institutos Correcionais aparecem como os lo-

cais predominantes. Em seguida, a casa de quem se tatuou ou a casa do tatuador. Quartéis, 

Gabinete de investigações, Força pública, Corpo de Guarda e Posto Policial eram locais onde 

também se fazia a marca corporal. A tatuagem era feita no bar ou botequim, no hotel ou na 

pensão, na casa de amigos ou conhecidos, em casas de tolerância ou da prostituta. Quando 

criança, na sua casa, na escola ou no colégio ou mesmo em abrigos de menores. Para os marí-

timos e viajantes, a bordo de navio mercante ou de encouraçado, em portos e cais, nas praias, 

em escola de aprendiz de marinheiro, na estiva, mas também na estrada. Acampamento de 

ciganos, circo, hospício ou hospital, da mesma forma, eram espaços para se fazer uma tatua-

gem. Destaca-se o registro de uma Casa de tatuagens, em Nova York, com a presença de um 

tatuador e uma tatuadora profissionais, e o Jardim da Luz como local de encontro de tatuado-

res, em São Paulo. 

A prática da tatuagem estava presente em cidades como São Paulo, Santos, Rio de Ja-

neiro, Distrito Federal, Curitiba, Salvador, São Carlos, Guarujá. Em estados de todo Brasil, 

como Pernambuco, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Mas 

também importávamos tatuagens que eram feitas em outros países: Itália (Nápoles, Spezzia), 

Israel (Jerusalem), Marrocos, Inglaterra (Liverpool), Estados Unidos (Nova York, Pensilvâ-

nia), Alemanha (Hamburgo), Istambul (Constantinopla), Tunísia, Áustria, Síria (Beirute), Es-

panha (Valência), Portugal (Porto), Chile (Valparaíso). 

A maioria das tatuagens catalogadas é classificada como ornamental, seguida das afe-

tivas e amorosas, hieráticas e, com menor intensidade, as profissionais e políticas. Desenhos 

de coração transpassado por uma fecha ou um punhal e escrito amor de mãe, caravela, ancora, 

caveira com um punhal se repetem até hoje. 
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Quanto ao motivo, quase nove em cada dez tatuagens foram registradas como feitas 

“por imitação”. Isso leva a indagar como os formulários eram preenchidos. Se isso era algo 

dado pelo médico ou por quem analisava o caso, se o sujeito interrogado expunha seus moti-

vos, se ele não era ouvido ou se ele não queria falar. Imagina-se que, como cobaias de um es-

tudo, os residentes se expressavam com pouca ou nenhuma liberdade.  

As tatuagens eram empreendidas por beleza, brincadeira ou besteira. Podia ser à toa, 

para dar sorte ou influenciada pelo meio. Para ver se doía, para experimentar a agulha ou a 

tinta, para encobrir tatuagem antiga, para disfarçar a fisionomia, para fechar o corpo ou para 

fins terapêuticos. Por reinação ou vadiação, por dano, ignorância ou patriotismo, resultado de 

um acidente ou porque queria morrer. Por gosto ou por passatempo. Por curiosidade ou capri-

cho. Por simpatia ou vaidade, por crendice ou curiosidade. Por lembrança ou recordação, para 

não esquecer de algo bom, de alguém ou de um erro cometido, por gostar de alguém. Também 

eram feitas por saudade, de um amor ou de um ente familiar. O amor era um dos principais 

motivos, por afeição a sua noiva ou a sua enamorada, para lembrar ou homenagear sua mãe. 

Por paixão ou cisma. Por devoção, por fé, por ser católico. Para distinguir católicos de mu-

çulmanos, Antonio Jorge Chabouh, um ambulante sírio, fez uma cruz na mão, quando era cri-

ança. Ignora por quem foi feita a tatuagem hierática de cor azul, pois tinha apenas cinco anos 

quando o tatuaram na sua casa, na Síria (ver ilustração 50). Também há casos que nada infor-

mam. 

Ilustração 50. Ficha 820

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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Praticamente a totalidade das tatuagens estudadas são de cor azul. Foram registradas 

dezesseis tatuagens em azul e vermelho e cinco em branco. As cores azul esverdeado, azula-

da, castanho, castanho claro, descorada, incolor, marrom, marrom claro, preta e roxo-claro são 

raras. Também há casos em que resta cicatriz. 

Quase seis em cada dez dos brasileiros tatuados eram brancos, seguidos de aproxima-

damente  dois pardos e um preto em cada dez. Em seguida, entre os estrangeiros, seguem, em 

ordem decrescente: português, italiano, espanhol, sírio, alemão, argentino, austríaco, letonia-

no, francês, polonês, chileno, húngaro, japonês, lituano, peruano, russo, chinês, estoniano, ja-

ponês, libanês, romeno, senegalês e uruguaio. A grande presença de imigrantes no Arquivo é 

reflexo da onda migratória do começo do século XX: “Dos 130.775 habitantes da cidade de 

São Paulo em 1894, 54,5% eram de origem estrangeira” (MENDES, 2010, p. 39). Além disso, 

conta a proximidade e a conexão da cidade de São Paulo com o porto de Santos, que permitia 

um maior contato com sujeitos que vinham para visitar ou para morar. 

O início do século XIX marca a reorganização econômica. A ocupação e exploração 

do território paulista se intensificou. São Paulo se manteve como o centro da economia, sendo 

também o centro geográfico dos caminhos pelos quais vinham a produção de cana de açúcar e 

de café. As estradas de ferro, conforme Prado Júnior (1998), facilitaram as comunicações e 

atraíram para a capital as camadas mais abastadas da população paulista, como fazendeiros e 

grandes proprietários. 

O processo de transformação urbana de São Paulo, especialmente a partir de 1850, 

teve a participação de imigrantes com formação especializada, como pedreiros, ferreiros e 

carpinteiros, sendo alemães, espanhóis, italianos e portugueses, além de negros, escravizados 

ou libertos, retoma Mendes (2010). A localização das indústrias, atraídas pelas ferrovias, já no 

século XX, foi outro fator de consolidação da hegemonia paulista. 

As ocupações mais comuns eram de estivador, marinheiro, garção, lavrador, operário, 

mecânico ou pedreiro. Mas também se encontram nos registros profissões como escriturário e 

proprietário entre os imigrantes. Israel Coimbra, um empregado público brasileiro branco de 

30 anos, que foi condenado por homicídio, foi tatuado por outro brasileiro residente na Cadeia 

Pública da Capital, em 1915. Suas tatuagens, feitas por imitação e de cor azul, foram conside-

radas ornamentais e amorosas. O empregado público fez ramos e flores para encobrir uns no-

mes e um coração, na região do peito, por motivo amoroso (ver ilustrações 51 e 52).  
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As tatuagens mais antigas registradas são das décadas de 1870 e 1880. Entre 1875 e 

1877, um sírio, por volta dos seus dez anos, foi tatuado por sua prima, em sua casa, na Síria. A 

tatuagem ornamental, feita por imitação, possuía uma cor azulada. É a tatuagem mais antiga 

entre as catalogadas no Museu Penitenciário Paulista. Em 1879, Nicolau Scaff, outro sírio, 

também com dez anos, foi tatuado por um tatuador profissional em Iarkle, na Síria. Fez a ár-

Ilustração 51. Ficha 41

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 52. Ficha 41

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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vore da ciência, do bem e do mal. A tatuagem ornamental, feita por imitação, possuía uma cor 

azulada. Nicolau, vindo para o Brasil, foi condenado por homicídio (ver ilustração 53).  

Em 1880, Cesare Calabrese, um lavrador italiano de 17 anos, foi tatuado por outro ita-

liano, tatuador profissional tatuado, em uma igreja da Itália. Ornamental e hierática, era uma 

data no braço e outra data na mão. Em 1884, Antonio Secin, um comerciante sírio branco de 

20 anos, fez uma tatuagem com outro sírio tatuado em Dahahi, Tripolo. As tatuagens aparen-

tam ser brasões, nos antebraços, feitas por motivos ornamental e hierático (ver ilustrações 54 

e 55). Em 1884, um italiano, com 21 anos, foi tatuado por um soldado, também italiano, no 

Quartel em Nápoles. 

Ilustração 53. Ficha 344

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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O registro mais antigo das tatuagens catalogadas pelo Arquivo de Tatuagens e feita no 

Brasil é de 1880. Um pardo, que na época do feitio da tatuagem tinha 14 anos, foi tatuado por 

seu companheiro de infância em Taubaté, São Paulo. A tatuagem hierática e afetiva, feita por 

imitação, possuía uma cor azulada. Percebe-se que, nessa época, a prática da tatuagem já es-

tava espalhada pelo país e atingia cidades do interior. Quando criança, no ano seguinte, um 

branco foi tatuado por um brasileiro tatuador em Pernambuco. A tatuagem ornamental, feita 

Ilustração 54. Ficha 83

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 55. Ficha 83

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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por imitação, possuía a cor azul. 

Em 1915, João Pereira Klein, um lavrador brasileiro branco de 27 anos, foi tatuado por 

um brasileiro residente tatuado na Cadeia Pública da Capital. Fez um coração atravessado por 

uma âncora e por um punhal (ver ilustração 56). Francisco Ribeiro Faria Junior, um tecelão 

brasileiro branco de 20 anos, se tatuou em 1925, na Cadeia Pública de Santos. A tatuagem era 

um coração atravessado por uma espada e uma cruz, com ramos (ver ilustração 57). Seguem-

se registros de corações atravessados por flechas, punhais, espadas e até âncoras, temas que se 

mantêm na iconografia da prática (ver ilustrações 58 e 59). 

Ilustração 56. Ficha 07

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 57. Ficha 799

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 



169

As cinco Chagas de Cristo são um símbolo comum entre as tatuagens da época. Feitas 

no dorso da mão, entre o indicador e polegar, podiam indicar proteção, como um símbolo 

cristão. Osvaldo José Aulicino, um brasileiro branco com 13 anos, foi tatuado por um mari-

nheiro brasileiro residente no Quartel do Corpo de Marinheiros, na Ilha de Villegagnon, no 

Rio de Janeiro, em 1928, fez cinco pontos da cruz, “As cinco chagas de Cristo”. Em 1927, um 

brasileiro pardo de 17 anos se tatuou na Casa de Detenção do Rio de Janeiro. Cinco pontos. 

Ilustração 58. Ficha 861

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 59. Ficha 1132

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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“As cinco chagas”. Ele também foi tatuado por um mecânico detido brasileiro tatuado, que 

fez uma cruz, uma caveira, um coração atravessado por um punhal e uma flecha, iniciais e 

“minha mãe” (ver ilustração 60). No mesmo ano, José Gomes, um estivador brasileiro pardo 

com 18 anos, foi tatuado por um marinheiro brasileiro tatuado a bordo do encouraçado Minas 

Gerais. Uma de suas tatuagens era os cinco pontos da cruz, as cinco chagas de Cristo. 

Alencar Neto e Nava (1966) também comentaram a popularidade das cinco Chagas de 

Cristo. E João do Rio (1908, não paginado) já havia observado: “Quase todos os rufiões e os 

rufistas do Rio têm na mão direita entre o polegar e o indicador, cinco sinais que significam as 

chagas”. Complementa:  

Deus é apenas a salvação das suas patifarias na terra, e tanto é assim que não 
há desordeiro assassino em cuja mão direita não apontem, tatuadas, as cinco 
chagas de Cristo. Sabem a interpretação dada a este sinal? A piedosa inter-
pretação de que com a mão, ajudada por tão grande símbolo, não se atira à 
cara de um sujeito uma tapona sem que o contendor não caia ao chão!  

Coberturas também já eram realizadas, por arrependimento ou por não se identificar 

mais com a tatuagem. Em 1939, Osvaldo José Aulicino, um pintor brasileiro branco de 24 

anos, fez o brasão da República, uma cruz, uma caveira e escreveu alguns nomes nos braços. 

Na Casa de Detenção da Capital, as tatuagens foram feitas por um mecânico brasileiro resi-

dente tatuado. De motivos ornamentais, amoroso ou hierático, uma das tatuagens, a cruz, foi 

Ilustração 60. Ficha 795

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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feita para encobrir uma tatuagem antiga (ver ilustração 61). 

Raras são as marcas que cicatrizavam e mantinham a cor preta ou eram feitas com ou-

tra cor além a azul. Em 1919, há registro de que José Togyer, um húngaro de dez anos, foi ta-

tuado por seu irmão na sua casa, em Budapeste. As tatuagens, feitas para experimentar a tinta 

e por imitação, possuíam cor preta. Ornamentais e afetivas, são uma data e um coração atra-

vessado por duas flechas e com as iniciais D.J. Ele também fez dois pontos nos dorsos das 

mãos. É o único registro de tatuagem na cor preta entre as mais de duas mil tatuagens descri-

tas e catalogadas. Em 1913, João Klesberger, um mecânico alemão branco, quando tinha 16 

anos, fez três tatuagens com um marinheiro alemão tatuado no porto de Hamburgo, Alema-

nha. As tatuagens, de cor azul e vermelho, eram por motivos profissionais e ornamentais. Ia 

fazer uma âncora, mas, por não haver tempo, não a terminou. A cor que o tatuador deu à tatu-

agem foi a preta para completar as cores do pavilhão alemão, porém, com o tempo, ela desco-

rou, tornando-se azul (ver ilustração 62).  

Ilustração 61. Ficha 1120

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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Em 1900, Eduardo Lopareli, um jornaleiro argentino branco de 21 anos, foi tatuado 

por um marinheiro inglês tatuado a bordo de um navio mercante. As tatuagens possuíam as 

cores azul e vermelho e eram consideradas ornamentais e amorosas (ver ilustração 63). Entre 

1904 e 1911, um brasileiro pardo foi tatuado por um marinheiro brasileiro tatuado a bordo de 

um navio de guerra. Suas tatuagens possuíam as cores azul e vermelho. Em 1907, Godofredo 

Josué de Oliveira, um foguista marítimo brasileiro branco, com cerca de 19 anos, foi tatuado 

por um marinheiro norte-americano tatuado em um porto de Nova York, Estados Unidos. As 

tatuagens tinham as cores azul e vermelho (ver ilustrações 64 a 66). Nota-se que a cor verme-

lha era algo raro entre as tatuagens registradas, mas aparece em contato com a cultura ameri-

cana, seja no caso de Godofredo, que foi a um porto de Nova York, ou pelo contato com ma-

rinheiros americanos ou brasileiros.  

Ilustração 62. Ficha 720

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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Ilustração 63. Ficha 118

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 64. Ficha 633

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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Em 1913, um alemão deixou ser tatuado por um marinheiro alemão tatuado no porto 

de Hamburgo, Alemanha. As tatuagens possuíam as cores azul e vermelho. A cor que o tatua-

dor deu à tatuagem foi a preta para completar as cores do pavilhão alemão, no entanto, com o 

tempo, ela descorou, tornando-se azul. De cor azul esverdeada, era a tatuagem feita para fins 

terapêuticos em Euclides de Melo Oliveira, um lavrador brasileiro branco de cerca de 30 anos. 

As tatuagens de Antonio Soviez possuíam as cores azul e vermelho e foram feitas por um ma-

rinheiro tatuado a bordo de um navio mercante (ver ilustrações 67 e 68). 

Ilustração 65. Ficha 633

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 66. Ficha 633

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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O intercâmbio internacional era notável. Havia casos de sujeitos, estrangeiros ou brasi-

leiros, que se tatuavam fora do Brasil ou se tatuavam por aqui, mas com influências estrangei-

ras ou mesmo entravam em contato com sujeitos de outras nações no período em que estavam 

detidos. A troca estava evidente nos portos, nas ruas e nas prisões. Em 1891, Felix Link, um 

lavrador austríaco branco tatuou suas indicações militares com um soldado austríaco tatuado 

no Quartel em Innsbruck, na Áustria. Pedro Pinheiro Lima, um embarcadiço branco foi tatua-

do quando estava cumprindo pena na Cadeia Pública de Santos. Entre diversos desenhos, ele 

Ilustração 67. Ficha 293

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 68. Ficha 293

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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escreveu “my good mother” e fez um Mickey. Também fez o rosto de uma mulher, em 1929, 

com um marinheiro tatuado a bordo do cruzador Baía, e uma embarcação com um detido ta-

tuado, em 1934, na Polícia Central do Distrito Federal (ver ilustrações 69 e 70). É um de mui-

tos sujeitos tatuados fichados que fez suas tatuagens enquanto viajava pelo país ou pelo mun-

do. 

Ilustração 69. Ficha 959

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 70. Ficha 959

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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A presença italiana, seja como tatuado ou como tatuador, é marcante entre os relatos 

do Arquivo. Luiz Gino, um ferreiro italiano branco de 17 anos, se autotatuou, em 1916, na 

Cadeia Pública da Capital (ver ilustração 71). Entre 1901 e 1902, Julio fez tatuagens em três 

países diferentes com um marinheiro irlandês tatuado. Uma das tatuagens foi feita em Liver-

pool, na Inglaterra. Já em 1905, Frederico Morra, um mecânico italiano branco de 20 anos, foi 

tatuado por um árabe tatuado em Marrocos. A tatuagem amorosa é uma andorinha (ver ilus-

tração 72). 

Em 1916, um marinheiro inglês tatuado tatuou Joaquim de Sousa, um guarda-coturno 

Ilustração 71. Ficha 42

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 72. Ficha 10

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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português branco de 17 anos, a bordo de um navio mercante, em Porto, Portugal. A tatuagem 

era uma mulher com roupas de banho e um caranguejo. O motivo da tatuagem foi escolhido 

pelo tatuador, comemorando a primeira travessia, a nado, do Canal da Mancha. 

Marcas na pele também eram feitas para lembrar do crime e de sua vida. Em 1929, 

Olinto Pereira Henrique, um lavrador brasileiro branco de 23 anos, foi tatuado por um sírio 

detido tatuado na Cadeia de Rio Preto. Nos antebraços, seguia uma série de letras e números 

que representavam a trajetória de Olinto. Sendo FPPD: fui preso por desastre; LDPN2: lem-

brança da prisão no. 2; OPH: sua iniciais; 28: data em que foi detido; BPH: iniciais de um fi-

lho falecido; de 5 de 1927: data que foi detido; FPNCDRP: quando foi detido na cadeia de 

Rio Preto (ver ilustração 73). Em 1924, Paulino Vintintéli, um brasileiro branco de 18 anos, 

escreveu “traição e vingança” na barriga. A tatuagem foi feita por um argentino tatuado resi-

dente na Cadeia Pública da Capital. Diz que “escrevi à toa”, mas tem motivo político e orna-

mental. Ele também tatuou uma âncora, as iniciais J.U. e E.V. e um sinal inteligível no braço 

(ver ilustração 74).  

Ilustração 73. Ficha 510

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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Entre 1908 e 1911, Herbert Berlincourt, um ajudante mecânico suíço foi tatuado por 

um marinheiro alemão tatuado e um marinheiro japonês tatuado, a bordo de um navio mer-

cante. Uma delas era um coração rodeado por flores. A outra, uma sereia. No braço, outras 

tatuagens de tema marítimo. No peito, o busto de uma mulher com um ramo de flor. E, em 

volta dos mamilos, dois rostos de homem, como se os mamilos fossem o nariz deles. Também 

fez mais mulheres, uma borboleta e uma rosa dos ventos no outro braço, um pirata com dois 

ossos se cruzando em uma das mãos e outra rosa dos ventos na outra mão, uma âncora, um 

brasão e dois bustos no antebraço entre outras tatuagens. E, por fim, uma águia no braço, per-

to do ombro. A multiplicidade de temas e desenhos chama a atenção (ver ilustrações 75 e 76).  

Ilustração 74. Ficha 850

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 75. Ficha 448

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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Citada por Lombroso e Lacassagne, a multiplicidade de tatuagens em um só sujeito 

não era tão comum. Essa característica seria, para os criminologistas, um sinal de delinquên-

cia e criminalidade de quem a possui. Em 1924, João Duarte, um brasileiro branco de 25 anos, 

fez sete tatuagens com um soldado residente na Fortaleza de Santa Cruz, no Rio de Janeiro 

(ver ilustração 77).  

Ilustração 76. Ficha 448

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 77. Ficha 791

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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Em 1929, um brasileiro branco de 21 anos, na Cadeia de Rio Preto, fez quinze tatua-

gens, amorosas e afetivas, obscenas, hieráticas ou ornamentais. Os motivos ornamentais fo-

ram copiados de jornais. Em 1930, Benedito Argemiro dos Santos, um lavrador brasileiro 

pardo de 16 anos, foi tatuado por um embarcadiço alemão tatuado em uma plantação de bana-

na, em Santos. Informou que ignorava o que estava tatuado na coxa até o momento em que foi 

examinado neste Instituto, pois não sabia ler. Quem escolheu o motivo foi o próprio tatuador. 

Osvaldo Gomes da Silva, um ajudante de motorista brasileiro branco de 18 anos, foi 

tatuado por um brasileiro detido tatuado em 1936, na Cadeia de Santos. Ele fez pelo menos 11 

tatuagens. Aplicou substância corrosiva, que não pode ser identificada, sobre as duas tatua-

gens. Tentou retirar a tatuagem aplicando sobre ela um liquido cáustico, do que resultou o de-

saparecimento parcial da tatuagem e a formação de uma cicatriz irregular: “Estas tatuagens, 

por mal feitas, tendem a desaparecer”, segundo Moraes Mello (1936, ficha 848). (Ver ilustra-

ção 78).  

Os pigmentos eram fabricados conforme as condições materiais e o que a imaginação 

permitia. Um lavrador brasileiro branco de 23 anos, Elisiário Lisboa, se tatuou na Cadeia Pú-

blica de Itápolis, em 1937. Das seis tatuagens, uma foi esboçada a lápis por um companheiro 

de prisão. A tinta empregada foi “picuman e sumo de limão”. Fez um número porque preten-

dia “ganhar no milhar”, jogo do bicho. 

Ilustração 78. Ficha 848

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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Os tatuadores variavam com grande frequência conforme o contexto em que as tatua-

gens foram feitas. Desde marinheiros e estivadores, passando por residentes quando as tatua-

gens eram feitas na prisão, até colegas de escola e trabalho ou familiares. Também havia casos 

em que o próprio sujeito se autotatuava.  

As tatuagens mostram o trânsito rua e cadeia. Osvaldo José Aulicino, um brasileiro 

branco com 20 anos, foi tatuado por um marinheiro brasileiro tatuado no Quartel do Corpo de 

Marinheiros, na Ilha de Villagagnon, no Rio de Janeiro, em 1928, por um brasileiro residente 

na Cadeia Pública da Capital, em 1935 e um brasileiro preso residente também na Cadeia Pú-

blica da Capital, em 1936. Ao final, fez ao menos 12 tatuagens. Antonio Ferreira, um taifeiro 

brasileiro branco, tatuou-se na sua casa, em Santos, em 1925.  Era uma pinta no rosto. Circu-

lou entre casa, navio, botequim e cadeia e se influenciou pelo meio. Antonio também fez uma 

tatuagem com um embarcadiço brasileiro tatuado a bordo do Tapajós em 1918, outra com um 

brasileiro tatuado num botequim, em Santos, em 1922, e com um embarcadiço belga tatuado, 

em 1925, na Cadeia Pública de Santos. 

Álvaro Cardoso, um lavrador brasileiro pardo, com seus 6 ou 7 anos, foi tatuado por 

uma brasileira tatuada, sua mãe, em sua casa, no Piauí, em 1918 ou 1919. A tatuagem era or-

namental, sendo alguns sinais nos antebraços. Foi tatuado “porque lá em sua terra, Floriano, 

Estado do Piauí, naquela época, era costume corrente tatuar-se ou tatuar aos outros” (MEL-

LO, 1939, ficha 2073). Em 1928, José Balmonte de Faria, um funileiro brasileiro branco de 

33 anos, se tatuou em sua casa, em Santos. As tatuagens foram feitas por ele próprio, quando 

ainda era marítimo, razão pela qual a âncora foi classificada como tatuagem profissional. Joa-

quim Salvador, um campeiro brasileiro branco, quando tinha 13 anos, foi tatuado por uma 

prostituta alemã tatuada na Casa de tolerância, no Rio de Janeiro, em 1928. O desenho de ân-

cora foi tirado de um anel de ouro da tatuadora. 

Entre 1933 e 1936, um brasileiro residente tatuado, sentenciado internado nº 214, tatu-

ou diversos residentes nas Cadeias de Rio Preto e Taquaritinga. O sentenciado internado nº 

214 tatuou diversos outros residentes, de idades entre 20 e 64 anos, de diferentes origens e 

ocupações, que fizeram desenhos como cruz, bustos, estrelas, escritas, corações. O sentencia-

do internado nº 214, conhecido tatuador, é bastante citado nas fichas do Arquivo. 

Em 1915, um tatuador italiano detido tatuou alguns residentes na Cadeia Pública da 

Capital. Entre eles, um brasileiro preto de 25 anos. Outro deles, Bonafé Segundo, um mecâni-
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co italiano branco de 35 anos, fez uma tatuagem do busto de uma mulher no antebraço. No 

ano seguinte, o italiano tatuou um português branco de 26 anos. 

O Arquivo de tatuagens já empregava o termo “tatuador profissional”, diferindo do 

“tatuador" e dos outros sujeitos que eram responsáveis por fazer as marcas registradas. Não é 

possível dizer o que se entendia por profissional em oposição ao tatuador porque não há uma 

análise que acompanha as fichas. Ainda em 1879, Nicolau Scaff, já citado, foi tatuado por um 

tatuador profissional, na Síria. Espalhadas pelo antebraço e pela mão, uma delas representava 

a árvore da ciência, do bem e do mal. Em 1880, um italiano branco de 17 anos foi tatuado por 

um tatuador profissional italiano tatuado em uma igreja na Itália. Seguem-se relatos de tatua-

dores profissionais nos anos seguintes em países como Síria, Chile, Argentina e Estados Uni-

dos. Mas também aqui, em Santos, Campinas, Distrito Federal.  

Em 1929, um tatuador profissional brasileiro tatuado trabalhava no Distrito Federal. 

Ele tatuou Nazil Gomes da Silva, um barbeiro brasileiro pardo de 29 anos na época, que vol-

tou em 1932 e em 1935, Além das tatuagens feitas com o tatuador profissional do Distrito Fe-

deral, Nazil se autotatuou entre os anos 1935 e 1938, também no Distrito Federal, fazendo 

sete tatuagens. E, em 1924, fez cinco tatuagens com um marinheiro brasileiro tatuado no Cor-

po de Marinheiros do Distrito Federal.  

Dois anos depois, em Ilhéus, na Bahia, deixou uma prostituta brasileira tatuada fazer 

duas tatuagens nele. Em 1935, fez uma tatuagem com um marinheiro tatuado no Corpo de 

Marinheiros do Distrito Federal. Depois, no mesmo lugar e com um marinheiro tatuado, tal-

vez com o mesmo marinheiro, fez mais cinco tatuagens em 1937, Também fez uma tatuagem 

com um padeiro brasileiro tatuado, no mesmo ano. Depois de passar por tantos tatuadores, é 

difícil distinguir quem fez cada tatuagem que tem espalhada pelo corpo. No peito, uma gaivo-

ta leva um brasão, uma embarcação e um animal. Na barriga, uma cruz e um diabo, cujo de-

senho se mistura ao seu umbigo. Nos braços, um coração apunhalado, um peixe, flores, um 

cavalo, entre outros desenhos (ver ilustrações 79 e 80).  
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Entre as décadas de 1920 e 1930, uma tatuadora profissional norte-americana atuava 

em uma Casa de tatuagens, em Nova York, e chegou a atender alguns brasileiros. Um deles, 

Roberto Sposito, conhecido como Russo, foi tatuado por ela em 1926, quando ele tinha 18 

anos. A tatuagem, de cor azul e vermelho, era uma águia com a bandeira dos Estados Unidos. 

Ilustração 79. Ficha 1086

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 80. Ficha 1086

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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Já em 1931, fez o rosto de uma índia com um cocar no braço. E em 1938, a tatuadora fez uma 

tatuagem de uma águia com uma serpente. Na mesma época, um tatuador profissional norte-

americano trabalhava em uma Casa de tatuagens, em Nova York. Ele tatuou o mesmo brasilei-

ro, em 1932. A tatuagem era uma águia com uma serpente cercadas de estrelas, de cor azul 

(ver ilustrações 81 a 83). 

Ilustração 81. Ficha 1079

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 82. Ficha 1079

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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Na década de 1930, um tatuador profissional sírio tatuado fazia suas tatuagens em um 

bar em São Paulo. Ele tatuou Antonio Gomes, um comerciante brasileiro branco de 20 anos, 

que fez duas tatuagens (ver ilustração 84).  

As mulheres que trabalhavam como tatuadoras também foram registradas. Em 1910, 

Aristides Fernandes, um lavrador brasileiro branco de 19 anos, foi tatuado por uma brasileira 

Ilustração 83. Ficha 1079

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 

Ilustração 84. Ficha 1020

Fonte: Reprodução do Arquivo de Tatuagens, do Serviço de Biotipologia Criminal,  
acervo do Museu Penitenciário Paulista, SAP, autorização nº 001/2020 
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não tatuada na casa da tatuadora. Em 1913, uma prostituta alemã tatuou José Américo, lavra-

dor brasileiro pardo de 29 anos. Em 1918, uma prostituta portuguesa tatuada fez uma pinta no 

rosto de Benedito Ribeiro Duarte, um jornaleiro brasileiro pardo de 29 anos, em sua casa. Ele 

tatuou a inicial da tatuadora. Também era comum inicial própria, de amante/mulher, mãe, ir-

mãos, filhos e familiares, amigos. Uma brasileira tatuou seu noivo, Benedito de Oliveira, um 

lavrador brasileiro branco de 28 anos, em sua casa, em 1937. Por afeto à noiva, a tatuagem 

amorosa eram as iniciais do nome dela, M.R. 

 Neto e Nava (1966) estudaram as tatuagens e desenhos cicatriciais no Brasil. Para os 

médicos, “os desenhos, as colorações e as pinturas executados na superfície cutânea, indelé-

veis ou não, com substâncias irritantes ou corantes, por meios mecânicos ou manuais, deno-

minavam-se tatuagens. O termo designava, também, o costume e a prática de executá-los” 

(ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 9). 

 Acompanhando as teorias científicas vigentes na época, acreditavam que as tatuagens 

em residentes no ambiente prisional seriam “um processo de regressão das sínteses éticas, na 

degradação da personalidade ou a assim chamada de degenerescência” (ALENCAR NETO; 

NAVA, 1966, p. 43). Relacionada ao sofrimento e à culpa do marginalizado, poderia ser vista 

como um impulso masoquista: “um traço de personalidades submissas, manifestação incons-

ciente, de punição a impulsos primitivos, motivadores do delito. Daí o castigo voluntário con-

traposto a um ato proibido” (ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 43). A tatuagem seria um 

castigo, desde seu feitio até o processo de cicatrização, sendo vista como uma deformação 

intencional do corpo - independente de quem a praticava: “As técnicas de destatuagem usadas 

pelos tatuadores são precárias e primitivas, além de perigosas: repicagem com aplicação de 

leite de cabra, urina, saliva e cáusticos” (ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 126). 

 Alencar Neto e Nava (1966, p. 46) citam a variedade de desenhos e temas tatuados: 

Reproduzem-se ao prazer do tatuado ou do tatuador, obedecendo a uma pro-
jeção da consciência individual. Assim, multiplicam-se os temas de amor, 
luxúria, perversão, obscenidade, pornografia, ódio, desprezo, vitupério, de-
sespero, tristeza, alegria, lembrança, vaidade, humorismo, impulso belicoso, 
pseudopatriotismo e sectarismo.  

A marca se relacionaria com os temperamentos, o caráter e o senso ético dos margina-

lizados, como uma “regressão da personalidade” ou um “impulso primitivo”. 

 Os desenhos das tatuagens apresentariam uma evolução que se assemelharia ao 
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desenvolvimento do desenho e das artes decorativas pela sucessão de períodos, que são carac-

terizados de acordo com a aptidão e a habilidade desenvolvidas.  

O conjunto pode parecer um quadro, um tapete, de conteúdo idêntico ao da 
pintura e da tapeçaria. A variedade depende dos motivos, da personalidade e 
do meio dos indivíduos - tatuado e tatuador. O ultimo participa ativamente 
do motivo e do conteúdo. A tatuagem projeta, de ambos, traços afetivos, in-
telectuais e caraterológicos, profundamente enraizados no inconsciente indi-
vidual. (ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 61) 

Sobre a motivação, os aludidos autores acreditam que seriam: religiosas, eróticas e 

amorosas, vingativas e, por fim, políticas e ideológicas.  

 Em menores, as “marcas testemunham o ambiente de desajustamento social em que 

vivem” (ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 74), de perigo moral e vulnerabilidade. O se-

gundo motivo que levaria menores a se tatuar seria a ociosidade. Outros motivos são: proble-

mas sexuais, conflitos familiares, desejo de autopunição despertado pelo sentimento de culpa 

que a conduta irregular infunde. Também se inclinam a pensar na probabilidade de práticas 

homossexuais. Entre menores do gênero feminino, constatam que são raras, “como é mais 

rara a delinquência de meninas. Em dois casos que observamos, as portadoras possuíam a pele 

escura” (ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 82). 

Do ponto de vista policial as tatuagens valeram até ao fim do século XIX, 
como elementos seguros de identificação. Estiveram no mesmo nível sinalé-
tico de cicatrizes, novos lisos e outros sinais particulares. O valor policial 
veio declinando, à medida que se aperfeiçoavam novos sistemas de identifi-
cação, entre os quais dominava o antropométrico de Bertillon, que substitui 
os métodos menos valiosos da descrição e do retrato falado. (ALENCAR 
NETO; NAVA, 1966, p. 84) 

Bertillon, um dos pais da polícia científica, se interessou pela tatuagem ao tentar iden-

tificar os criminosos. Ele foi o responsável por criar a primeira forma científica de identificar 

o sujeito, na França, em 1888, descreve Marques (1997). Unindo antropologia e polícia, 

propôs quatro meios de identificação: medidas antropométricas (tamanho do crânio, distância 

entre os olhos), fotografias judiciárias, marcas corporais (sinais, cicatrizes e tatuagens) e retra-

to falado. No Brasil, um ano depois, autoridades do Distrito Federal adotaram o método, que 

se manteve até a descoberta da impressão digital (MARQUES, 1997). O Almirante Alexan-

drino de Alencar, quando era Ministro da Marinha, proibiu a execução de tatuagens em praças 
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e oficiais. A proibição colocou em discussão se a tatuagem poderia ser vista como delito de 

lesão corporal.  

 Os autores acima complementam que a prática poderia ser porta de entrada para 

doenças infecciosas, como a sífilis, o que poderia ser enquadrado como um atentado contra a 

vida e a saúde, um delito culposo de lesão corporal. Além disso, “se o tatuador não obedecer 

(como não obedece) aos cuidados de assepsia, sobrevêem flegmões, erisipela, gangrena, de-

pendendo do tipo constitucional e dos micro-organismos” (ALENCAR NETO; NAVA, 1966, 

p. 92). A inflamação também pode ocorrer na fase de cicatrização. 

 As tatuagens, na década de 1960, “incidem com mais frequência no homem adulto do 

que na mulher. Decresce nos adolescentes, mormente do sexo feminino, e é rara na criança. A 

maioria dos autores refere-se à maior frequência entre presidiários” (ALENCAR NETO; 

NAVA, 1966, p. 88). Entre as mulheres tatuadas, a maioria trabalharia como prostituta. Tam-

bém há incidência em imigrantes no Brasil. Para legistas e policiais, a marca era prova sufici-

ente de crime no fim do século XIX, pois confiavam nos estigmas de degenerescência para 

identificar criminosos natos.  

 Na época, a tatuagem era praticada pelas técnicas de puntura, incisos, pinturas e 

incisões (mista) e tunelação. A tatuagem por puntura era a mais difundida: “Os tatuadores e 

tatuagistas de nosso grupos sociais usam agulhas em feixe, reunidas por um arame, de quatro 

a seis. O arame fixa-se em cabo de madeira” (ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 102).  

 Sobre as cores, “primeiramente, a tatuagem apresenta-se cinza claro; depois, escurece 

um pouco e vai revelando a tonalidade azul (com corantes negros ou azuis)” (ALENCAR 

NETO; NAVA, 1966, p. 93). Os autores acrescentam que “Os corantes utilizados, introduzi-

dos por meio de massagem, são: carvão porfirizado, fuligem, nanquim, pó de grafite e azul da 

Prussia. De todos, os resultados são idênticos, uma tatuagem azulada e duradoura” (ALEN-

CAR NETO; NAVA, 1966, p. 126). Eles observaram tatuagens monocromadas ou bicroma-

das, nas cores azul, vermelha ou azul e vermelha. 

Há tatuadores biscateiros, que surgem, esporadicamente, de entre os maríti-
mos, ex-soldados, estivadores, ambulantes, barbeiros e outros oficiais empí-
ricos, trabalhando em fundos de bar e socavões de hospedaria, nos arredores 
de estações ferroviárias e rodoviárias, nas cercanias dos cais no porto, nos 
bairros de prostituição. Há também, tatuadoras, quase sempre meretrizes, 
como as tatuadas. Nas prisões, encontram-se artistas hábeis, que arrecadam 
boa pecúnia. […] 
Os tatuadores ocidentais usam lápis dermatográfico, para rascunhar o mode-
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lo. Há coleções impressa em papel fino, que se inutilizam depois de decalca-
dos com o aparelho elétrico. Muitos tatuadores possuem carimbos com os 
temas mais solicitados ou dispõem de alguns, com grande variedade de 
amostras. Alguns fazem a assepsia do campo, antes de agir, e tratam como 
cirurgiões, de avental, máscara e luvas. Esta é a técnica de Macdonald e 
Burchett, de Londres, e seus discípulos. Os tatuadores vulgares não obser-
vam cuidado e neles persiste o mau hábito de passar saliva ou urina, depois 
da operação. Empregam fuligem e carvão porfirizado, nanquim, azul da 
Prussia, anilinas, carmim da cochonilha, tintas comuns de escrever e os lápis 
de cópia. […] Todos os derivados do carvão, isto é, todas as tintas negras, 
fornecem às tatuagens tons azulados. Não há pois, tatuagens pretas. 
(ALENCAR NETO; NAVA, 1966, p. 103-105) 

 Alencar Neto e Nava (1966) diferenciaram os tatuadores, associados a sistemas “pri-

mitivos”, e os tatuagistas, que praticam seu artesanato em lojas específicas, que se distinguiri-

am pela técnica e pelo material. Para os autores, faltaria o requinte de técnicas no Brasil. 

Aqui, os tatuadores trabalhavam em prisões, na rua ou em fundos de bares e botequins. O ta-

tuador profissional se aproximaria de sua clientela, no sentido de pertencer a uma classe mar-

ginalizada. 
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4. QUANDO HÁ ARTIFICAÇÃO DA TATUAGEM: UM RECENTE HISTÓRICO DA 
PRÁTICA 

Este capítulo tem o intuito de responder uma das perguntas sugeridas por Heinich e 

Shapiro (2012b) para analisar o processo de artificação: “Quando ocorre a artificação?”. A 

transformação de um objeto que não era visto como arte em algo artístico demanda um pro-

cesso histórico de mudanças na forma como a arte é concebida e também na percepção do ob-

jeto que pretende ser artístico. Desta forma, pretende-se analisar, aqui, como se deu material-

mente a associação entre tatuagem e arte nos âmbitos de produção, mediação e recepção. 

 É um desafio contar a história mais recente da tatuagem, mas é importante entender 

como a prática se popularizou e as últimas mudanças que a envolvem. Não posso abordar 

tudo que aconteceu, mas tentarei trazer algumas informações sobre os últimos fatos e registros 

da prática. Ressalto que “os acontecimentos cotidianos só se transformam em história quando 

ganhamos suficiente distância, que nos permite saber que efeito tiveram nos acontecimentos 

posteriores” (GOMBRICH, 2013, p. 466). Gombrich (2013) atenta para a dificuldade de dis-

tinguir entre modas passageiras e realizações duradouras, já que não é possível saber quais 

são as implicações e repercussões de cada evento. Além disso, “nosso conhecimento da histó-

ria é sempre incompleto. Há sempre novos fatos a descobrir, capazes de mudar nossa imagem 

do passado” (GOMBRICH, 2013, p. 494) e, por esse motivo, o estudo do passado tem neces-

sidade constante de revisão. Retomo o histórico recente da tatuagem, mas também busco tra-

zer as mudanças nas concepções da arte, na individualidade, nas formas de conceber o corpo e 

a prática em si. 

4.1. O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA TATUAGEM 

A segunda Guerra Mundial resultou no fortalecimento do capitalismo pelo mundo, 

com o progressivo aumento do consumismo e do individualismo, também sucedeu o fortale-

cimento da democracia, como resposta aos governos totalitários, e a consolidação de uma 

economia neoliberal. A burguesia passou a ostentar “[...] ao lado da própria potência militar (o 

imperialismo) e econômica (o capitalismo), uma Beleza própria, para a qual confluem aquelas 

características de praticidade, solidez e durabilidade que faz a diferença entre a estrutural 

mental burguesa e a aristocrática” (ECO, 2017, p. 362). 
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A função prática é inserida no domínio da Beleza. Os objetos ganham a qualidade de 

mercadoria, em que “[...] a cada valor de uso (a fruição, prática ou estética, do objeto) sobre-

põe-se um valor de troca (o custo do objeto, sua qualidade de índice de uma quantidade de-

terminada de dinheiro), também a fruição estética do objeto belo se transforma em exibição 

de seu valor comercial” (ECO, 2017, p. 363). A Beleza passa a coincidir com o valor. 

A arte do século XX tem entre seus traços distintivos uma constante atenção 
voltada para o objetos de uso, na época da mercadização da vida e das coi-
sas. A redução de todo objeto a mercadoria e o progressivo desaparecimento 
do valor de uso em um mundo regulado unicamente pelo valor de troca mo-
dificam radicalmente a natureza dos objetos cotidianos: o objeto deve ser 
útil, prático, relativamente econômico, de gosto comum, produzido em série. 
Isso significa que no circuito das mercadorias os aspectos qualitativos da 
Beleza transferem-se, cada vez com maior frequência, para os aspectos 
quantitativos: é a função que determina a apreciação de um objeto e quanto 
maior a quantidade dos objetos produzidos a partir do modelo de partira, 
mais elevada a funcionalidade e a apreciação. (ECO, 2017, p. 376) 

A nova Beleza, para Eco (2017, p. 377-378), é reprodutível, transitória e perecível. 

Duchamp, expondo uma roda de bicicleta ou um urinol (intitulado Fonte), 
denuncia de forma paradoxal a sujeição do objeto à função: se é o processo 
de mercadorização que cria a Beleza dos objetos, então qualquer objeto co-
mum pode ser desfuncionalizado como objeto de uso e refuncionalizado 
como obra de arte. Se em Duchamp ainda estão presentes o gosto pela crítica 
ao estado de coisas vigente e a revolta contra o mundo das mercadorias, sem 
utopias nem esperanças é a abordagem do objeto de uso pela Pop Art. 
Com olhar lúcido e frio, unido muitas vezes a um declarado cinismo, os 
“popular artists” tomam consciência da perda por parte do artista do mono-
pólio das imagens, da criação estética e da Beleza.  
O mundo das mercadorias conquistou uma capacidade inegável de saturar 
com as próprias imagens a percepção do homem moderno, qualquer que seja 
a sua posição na sociedade: a distinção entre artista e homem comum perde 
espaço. Não há mais espaço para a denúncia, é papel da arte constatar que 
um objeto qualquer, sem distinção entre homens e coisas - do rosto de Ma-
rilyn Monroe à lata de feijão, da vinheta dos quadrinhos à presença inexpres-
siva da multidão nos pontos de ônibus -, adquire e perde a própria Beleza 
não com base em seu próprio ser, mas em coordenadas sociais que determi-
nam seus modos de aparecer: uma simples banana amarela, sem nenhum 
nexo aparente com o objeto que assinala, pode ilustrar a capa de um grupo 
musical dos mais vanguardistas, o Velvet Underground, produzido por Andy 
Warhol. 

Na arte, o século XX é marcado por uma revolução no gosto do público artístico e de 

artistas, despertada pelo mercado, como destaca Gombrich (2013). Além disso, o desenvolvi-
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mento de uma industrialização em massa dos produtos de beleza possibilitou a difusão social 

das práticas do embelezamento de si, como apontam Lipovetsky e Seroy (2015), parte do pro-

cesso de estetização da vida cotidiana. O aumento populacional, o crescimento das cidades e 

as grandes descobertas científicas e tecnológicas alteraram a nossa sociedade. 

 A arte moderna, afirma Marcondes dos Santos (2018), foi responsável pelo surgimento 

de práticas artísticas que buscavam uma revisão das regras da arte no Brasil. A Semana de 

1922 foi um marco para a consolidação da Arte Moderna brasileira. Realizada em São Paulo, 

no Teatro Municipal, transformou nosso contexto cultural e artístico. A intenção do movimen-

to modernista era criar uma arte essencialmente brasileira e se distanciar da arte europeia. 

Desdobrou-se em diversos movimentos artísticos durante o tempo e possibilitou a experimen-

tação como valor.  

 O evento reuniu diferentes artistas e práticas artísticas, marcando uma ruptura com a 

arte feita anteriormente, em que se abandonou técnicas e princípios e se propôs a valorização 

da cultura brasileira. Representando temas que incluem a fauna, a flora e o povo brasileiro, os 

modernistas trouxeram a cultura nacional para dentro de telas e em esculturas. Buscando a 

independência artística e cultural, foi um “movimento artístico resultante do processo econô-

mico e tecnológico da modernização e do novo modo de vida imposto pela modernidade” 

(PIRES, 2005, p. 51-52). 

 A primeira estrutura de mercado de arte brasileiro resultou do pós-guerra e do proces-

so de globalização consequente. Nos anos 1950, conforme Bueno (2005), a estrutura de mer-

cado de arte começou a se formar em São Paulo e no Rio de Janeiro, priorizando a arte mo-

derna. Sem galerias, instituições artísticas e colecionadores, o Museu de Arte de São Paulo, o 

MASP, fundado em 1947, foi a primeira coleção institucional importante de arte europeia no 

País. Em complementação, a arte moderna e contemporânea brasileira foi absorvida pelo mer-

cado de arte de São Paulo e do Rio de Janeiro. 

O mercado de arte se dividia entre os trabalhos dos modernistas, da Semana de Arte 

Moderna de 1922, como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Antonio Gomide, e os artistas da 

geração seguinte, que produziram entre 1930 e 1945, como Cândido Portinari, Alberto da 

Veiga Guignard e os artistas operários, Santa Helena e Bernardelli. Os museus de arte moder-

na transformaram-se no principal espaço de exposição, legitimação e consagração de artistas e 

da arte; já as bienais se tornaram os polos de informação e formação das correntes modernas. 
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No comércio de arte, a primeira iniciativa se consolidou com a abertura da Galeria Domus, 

em São Paulo, em 1947. Com dificuldades para se manter, fechou em 1953. Apesar disso, 

seus frequentadores, majoritariamente estrangeiros, formaram o primeiro núcleo de colecio-

nadores de arte brasileira contemporânea. Em 1958, a galeria São Luiz foi inaugurada. A arte 

moderna brasileira “[...] ganhou um impulso a partir dos anos 30, com o desenvolvimento no 

interior do governo de Getúlio Vargas de uma política que privilegiava as formas estéticas 

inovadoras. Porém, é na arquitetura que os esforços do Estado se concentraram” (BUENO, 

2005, p. 387).  

Até o final dos anos 1950, os espaços de exposições comerciais centravam na produ-

ção moderna, em São Paulo e no Rio de Janeiro: “O centro antigo paulista, na ocasião o cora-

ção da vida financeira e cultural da cidade, abrigou as primeiras galerias” (BUENO, 2005, p. 

388). A maioria dos espaços era administrada por arquitetos e designers modernos. Desta 

forma, “as artes plásticas não conseguiram alcançar uma autonomia no mercado, comerciali-

zadas como elemento decorativo, ou complemento ideal de uma decoração moderna” (BUE-

NO, 2005, p. 389). 

As galerias de arte em São Paulo e no Rio de Janeiro formaram um eixo, entre os anos 

1959 e 1964, de comercialização de arte moderna. “Restrito, somando pouco mais de meia 

dúzia de estabelecimentos entre as duas cidades, realizou uma classificação da produção não 

acadêmica até então, que serviu de substrato para uma construção da história da pintura mo-

derna brasileira” (BUENO, 2005, p. 389).  

Durante o Governo Goulart, com a desaceleração do crescimento econômico e a insta-

bilidade política, os investidores buscaram a arte como uma forma alternativa e mais segura 

de aplicação de capital. A demanda por arte moderna brasileira cresceu como nunca antes. 

  
Estruturando-se como um comércio de bens de luxo, em torno de artigos 
raros e, por isso, caros, o mercado de arte brasileiro orientou-se para uma 
estratégia de leilões, o caminho natural para o escoamento deste tipo de pro-
dução. Em meados da década de 1970 a maior parte da obra dos modernos 
brasileiros, assim como a dos acadêmicos, estava fora do alcance do público, 
na casa dos colecionadores particulares. O sistema de leilões entrou, então, 
em declínio e as pequenas galerias voltaram a dar o tom no mercado. (BUE-
NO, 2005, p. 397) 

Na literatura, Jorge amado escreveu “Mar Morto”, em 1936, sobre a vida dos mari-

nheiros no Cais de Salvador, e “Os Velhos Marinheiros”, em 1961 (2009). Ambos trazem per-
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sonagens tatuados. Graciliano Ramos escreveu o texto “Um ladrão” em 1947 (1982), descre-

vendo o comparsa tatuado do ladrão. Seguem-se outros livros e textos literários, além de mú-

sicas e crônicas jornalísticas, com personagens tatuados marginalizados.   

Os anos 1960 são marcados pela queda dos limites entre as formas tradicionais de re-

presentação, como na pintura, na escultura e no desenho. A década de 1960 “apagaria a dife-

rença entre obras de arte e outros objetos criados pelo homem” (GOMBRICH, 2013, p. 468) 

com a arte contemporânea. A definição de arte contemporânea, para Thompson (2012, p. 19) 

“é a de obra não convencional criada após 1970 ou classificada, ela mesma ou outra parecida 

do mesmo artista, como “contemporânea” por alguma grande casa leiloeira”. A partir dos anos 

1970, o crescimento do mercado de arte foi uma busca de meios alternativos de armazenar 

valor em condições nas quais as formas monetárias comuns são deficientes, conforme Harvey 

(2006). 

 A arte contemporânea, para Eco (2017), foca no fim de uma obra de arte, no objeto do 

discurso estético. Duchamp, e sua arte ready made, questionou a definição do que é uma obra 

de arte. Warhol e a Pop Art são o primeiro elo entre moda, arte e mercado. “Com Warhol, to-

das as fronteiras se confundem, as da arte e dos negócios, da cópia e do original, do museu e 

do supermercado, da high e da low are, do artista e do astro, da obra e da publicidade, da arte 

e da moda” (LIPOVETSKY; SEROY, 2015, p. 89).  

A pintura expandiu-se para além da moldura e a escultura abandonou o pedestal, ao 

mesmo tempo que as fronteiras entre a arte e a vida praticamente desapareceram na arte con-

temporânea, como mostra Osthoff (2010). 

 Objetos retirados do uso cotidiano e manufaturados foram nomeados como obras de 

arte. Seguindo sua influência e considerando as especificidades de cada contexto, os anos de 

1960 testemunharam a emergência de outros parâmetros artísticos. “A materialidade da obra 

de arte deixa de ser exigência e alguns artistas, produzindo sob o signo da arte contemporâ-

nea, iniciam processos em que seus corpos, ideias, palavras e ações são em si tomados com 

um sentido artístico” (MARCONDES DOS SANTOS, 2018, p. 56). A arte se estende para 

além do que pode ser representado e materiais de uso cotidiano ou ações individuais ou cole-

tivas passam a ser abarcados pela arte.  

A arte contemporânea, para Marcondes dos Santos (2018), poderia ser definida pela 

busca em romper as barreiras entre arte e vida, de aproximar a vida cotidiana e as práticas que 
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passam a ser abarcadas pela arte. Ademais, a multiplicação de cânones artísticos foi acompa-

nhada do aumento das instâncias de legitimação artística. “Segmentos cada vez mais numero-

sos e diversificados da população estão engajados na artificação e, em certas circunstâncias, 

dela tiram partido. Tudo isso contribui para explicar o fato de as formas de arte serem cada 

vez mais variadas e inesperadas” (SHAPIRO, 2012a, p. 138).  

A arte contemporânea pode ser pensada como um novo regime ou paradigma artístico, 

aponta Heinich (2002). Adjacente à proliferação de agentes intermediários responsáveis pela 

legitimação artística, ocorre a multiplicação de quem reivindica para si o estatuto de artista, 

dotado de competências particulares e técnicas que são requalificadas e valorizadas. 

 Junto a isso, ocorre a valorização do corpo, que passa a ser visto como um território. A 

sociedade passou por movimentos revolucionários e pela reestruturação em todas as áreas de 

atuação e conhecimento, aponta Pires (2005). A partir disso, a moda ganha novos sentidos, em 

que “o consumo de massa e a expressão dos territórios culturais, científicos, econômicos, po-

líticos e sexuais são pontos fundamentais” (PIRES, 2005, p. 70).  

 O corpo se tornou um espaço de “reterritorização”. É o tempo da contracultura, da re-

volução sexual, do ideal de sociedade alternativa, além da invasão de elementos fetichistas na 

moda de forma clara e aberta, como mostram Pires (2009) e Braz (2006). Somando movimen-

tos sociais, como as feministas, e os movimentos por igualdades raciais, possibilitou-se o es-

tabelecimento de outras representações do corpo, como aponta Dias (2014), formando um es-

paço para estudos sobre corporeidade. “De gesto socialmente imposto, marcar o corpo passa 

então à categoria de acção voluntária, de escolha pessoal e deliberada, ganhando, por um lado, 

o estatuto de transgressão ao questionar os padrões de beleza e de gesto reinvidicativo de con-

trole corporal” (FERREIRA, 2006, p. 218). 

 Conforme Greffe (2014), a arte se expande para além do campo da representação, 

atingindo o corpo como forma ou suporte nos movimentos action painting, happening, body 

art. O corpo ganhou visibilidade, reflexo da estetização da vida cotidiana (FEATHERSTONE, 

1995), da body art e da body modification, como movimentos estéticos que focam no corpo 

como suporte da arte (PIRES, 2005, 2009), e das preocupações biopolíticas modernas (FOU-

CAULT, 1987).  

 Na body art, “o artista se coloca como obra viva, usando o corpo como instrumento, 

destacando sua ligação com o público e a relação tempo-espaço” (PIRES, 2005, p. 74) a partir 
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do ideal de expô-lo e potencializá-lo: “O corpo está em evidência [...]. A ideia geral era a de 

expor e potencializar o corpo, fazendo dele um instrumento do homem (o que era chamado 

pelos artistas de “desfetichização” do corpo)” (BRAZ 2006, p. 22). A body art possibilitou o 

deslocamento do corpo, evidenciando-o como objeto de ação artística. Não se trata, necessari-

amente, de uma modificação corporal, mas de um processo em que os “discursos sobre arte 

voltaram-se para o corpo” (SANTAELLA, 2008, p. 74). 

 A body modification preza pela modificação do corpo. Portanto, “[...] os espaços e as 

formas criadas para identificar e referenciar o indivíduo, já não são apenas externos a ele, e 

sim inseridos nele. Formas; texturas; cores; membros e partes do corpo amputados, divididos, 

alterados; elementos novos acrescentados, introduzidos, incorporados” (PIRES, 2001, p. 20).  

Nos Estados Unidos, a tatuagem passou a ser apropriada e praticada por outras cultu-

ras, como punks e hippies: “As práticas artísticas e os discursos sobre a arte voltaram-se no-

vamente para o corpo. [...] Tendo em vista explorar seus novos modos de ser no ambiente ur-

bano” (SANTAELLA, 2008, p. 74). O movimento hippie, como movimento contrário ao con-

sumo e ao materialismo, contribuiu para a renovação da tatuagem nos Estados Unidos. A esté-

tica hippie mostrava uma ética, que marcava na pele a liberdade e a reivindicação do prazer. O 

corpo era visto como um manifesto. “Algumas das principais características dessa década são 

o movimento hippie, a contracultura, a revolução sexual e o ideal da sociedade alternativa. 

Nesse contexto surge o happening, uma forma de expressão artística desenvolvida em grupo 

que valoriza a espontaneidade e o improviso” (PIRES, 2005, p. 69). 

Outro grupo social que aderiu à modificação corporal foi o punk, que a usou como 

uma forma de dissidência, afirmando seu desprezo pela sociedade e pelas convenções. “São 

os primeiros a impor de maneira ostensiva no espaço público as tatuagens e os piercing que 

assinam o seu estilo de presença e a arrancar as modificações corporais da sombra onde se 

encontravam até então” (LE BRETON, 2004, p. 72). A intenção é encenar uma violência sim-

bólica. “A raiva social volta-se para uma raiva do corpo que simboliza justamente a ligação 

forçada com o outro. Ao contrário de uma afirmação estética, importa mais traduzir uma dis-

sidência brutal com a sociedade” (LE BRETON, 2004, p. 78).  

O corpo converte-se em um meio de expressão política. Os punks buscavam a des-

construção dos valores associados aos comportamentos e à aparência corporal, à representa-

ção de si na vida social. O visual agressivo adotado pelos punks objetivava, conforme Pires 
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(2005), chocar e denunciar os problemas vividos pelos jovens da periferia. 

 Os punks, ao se tatuarem, afirmavam seu desprezo pela sociedade e pelas convenções 

como uma forma de violência simbólica. O corpo era um meio de comunicação disponível 

para expor sua rebeldia. Eles experimentavam-no e reinventavam-no para além dos moldes 

impostos ou esperados. Le Breton (2004, p. 83) afirma: “O corpo torna-se um meio de expres-

são política”. Ferreira (2006) aponta que a subversão do punk desestabilizou fronteiras e con-

venções culturais dominantes, denunciando os meios de construção de classificações culturais 

e discursos homogêneos e mostrando outras possibilidades de intervenção corporal e de co-

municação estética. 

Tendo pouco acesso – ou nem tendo tal pretensão – aos meios legítimos do 
discurso dominante, tentam deste modo apoderar-se e conquistar o seu mais 
imediato, próximo e disponível meio de comunicação, o corpo, experimen-
tando-o, reiventando-o para além dos moldes impostos e expectativados pela 
ordem social. (FERREIRA, 2006, p. 218) 

Praticadas por grupos marginalizados, como os punks, as tatuagens “[...] têm valor de 

ostentação, afirmam uma vontade determinada de se destacar dos outros grupos, de se colocar 

à margem do resto da sociedade. […] A noção de tatuagens estéticas não tem qualquer senti-

do, a marca é um estigma, mostra a ruptura evidenciada para com a sociedade” (LE BRE-

TON, 2004, p. 71). 

Para DeMello (2000), a Era de Ouro da Tatuagem, nos Estados Unidos, cedeu lugar 

aos anos 1960. Após a guerra, autoridades públicas começaram a dar uma atenção maior às 

tatuagens com regulamentações de saúde e estabelecimento de idade mais rígidos, que força-

ram o fechamento de muitas lojas. Para coadjuvar, cidades e áreas começaram a proibir com-

pletamente a tatuagem, baseadas nos surtos de hepatite, e ex-militares passaram a repensar 

suas tatuagens por serem malvistas entre familiares e possíveis empregadores. Por fim, a prá-

tica nazista de tatuar judeus e sujeitos presos nos campos de concentração trouxe uma fama 

negativa para a tatuagem. 

 Nos portos e na região central, a tatuagem atingiu os níveis mais baixos de populari-

dade. Apesar disso, a tatuagem tradicional americana ainda era praticada entre muitos homens 

da classe trabalhadora, na maioria dos países. Conforme DeMello (2000), a tatuagem passou a 

ser vista uma forma de desafio aos valores emergentes da classe média. Na sociedade pós-

guerra, as visões negativas sobre a marca se solidificaram. Para complementar, estudos “cien-
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tíficos” vincularam a tatuagem ao desvio e a grupos desviantes, baseados em pesquisas com 

detidos tatuados. 

 Como uma forma de expor sua rebeldia, os motociclistas, desde os anos 1960, emergi-

ram como o grupo mais associado à tatuagem nos Estados Unidos, superando os marinheiros. 

Com um novo estilo de tatuagem, trouxeram o estilo da prisão para as ruas. Suas tatuagens 

eram exclusivamente pretas, feitas com agulhas finas, associadas a tatuagens chicanas. Seu 

imaginário era bem diferente da tatuagem tradicional da classe trabalhadora: “Não é patrióti-

ca, não foi influenciada por motivos militares e geralmente é explicitamente antissocial” 

(DEMELLO, 2000, p. 68) . 62

No final dos anos sessenta, as tatuagens nos Estados Unidos haviam se 
fragmentado em diferentes formas que correspondiam a diferentes grupos 
espaciais: militares, membros de gangues, condenados, motociclistas e ho-
mens e mulheres da classe trabalhadora. […] Mesmo quando os trabalhado-
res continuavam tatuados, as tatuagens se associavam cada vez mais a desvi-
antes, criminosos e socialmente marginal, e essa associação se solidificava 
na mídia, em revistas científicas e na imaginação popular. (DEMELLO, 
2000, p. 70)  63

 Nos Estados Unidos, a tatuagem passou de prática considerada “exótica” de povos co-

lonizados para uma marca comum entre a classe trabalhadora e, depois, em um símbolo de 

marginalidade entre as classes mais baixas, como remonta DeMello (2000). O Renascimento 

da Tatuagem foi um período marcado por mudanças tecnológicas, artísticas e sociais. A con-

tracultura começou a usar “tatuagens como um sinal de resistência aos valores heterossexuais, 

brancos, de classe média, e começaram a surgir novas imagens de tatuagem que atraíam esse 

público mais jovem e moderno” (DEMELLO, 2000, p. 71) . Tanto o perfil de tatuados quan64 -

to de tatuadores mudou. Recém-chegados com formação em artes plásticas apareceram, inspi-

rados inicialmente em outras culturas, como a japonesas e a nativa americana, em vez dos de-

senhos tradicionais. Assim, atraíram a classe média. DeMello (2000) nomeou esse processo 

 It is not patriotic, has not been influenced by military motifs, and is often explicitly antisocial.62

 By the end of the sixties, tattooing in the United States had fragmented into different forms that corresponded 63

to different space groups: servicemen, gang members, convicts, bikers, and working class men and women. […] 
Even as working people continued to get tattooed, tattooing increasingly became associated with deviants, crim-
inals, and the socially marginal and this association was solidifying in the media, in scientific journals, and in the 
popular imagination.

 Tattoos as a sign of resistance to heterosexual, white, middle-class values, and new tattoo images began to 64

emerge that appealed to this younger, hipper audience. 
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como apropriação e transformação. 

A mudança começou, para DeMello (2000), com o tatuador Sailor Jerry Collins, que 

introduziu imagens e estilos de tatuagens japonesas para tatuadores americanos, como Ed 

Hardy. A tatuagem japonesa se diferenciava da americana porque era valorizada como moder-

na e ligada ao Oriente mais espiritual e refinado, ganhando o interesse da classe média. Entre 

o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, Sailor Jerry apareceu como o Cézanne da tatua-

gem moderna, conforme Gilbert (2000). 

 No Brasil, a máquina elétrica de tatuagem e os pigmentos coloridos chegaram oficial-

mente no final dos anos 1950, mais especificamente em 20 de julho 1959, em Santos, junta-

mente com o dinamarquês Knud Harald Lykke Gregersen, sob o pseudônimo de Lucky Tat-

too. Ele é considerado o primeiro tatuador profissional da América do Sul, considerado uma 

lenda para a história da tatuagem. Quando abriu seu estúdio, foi o primeiro - e, por muito 

tempo, o único -  tatuador a possuir um estabelecimento do gênero no país. 

Lucky possui a qualidade de um herói mítico, fundador de um campo profis-
sional […]. A origem da tatuagem no Brasil é traçada a um ponto único, que 
é Lucky, ignorando-se qualquer outra referência. A identidade de profissional 
fica, desta forma, resguardada e é baseada em uma linhagem ancestral clara 
e definida, oriunda dos centros ocidentais da tatuagem (Europa e Estados 
Unidos). (OSÓRIO, 2008, p. 52-33) 

 Seu nome é um marco para a história da tatuagem nacional por inserir o Brasil na tatu-

agem moderna, tendo grande reconhecimento de tatuadores. Para Fred (2019), foi Lucky 

quem introduziu no país a tatuagem artística. Lucky, “[...] nascido em Copenhague, era filho 

de peixe: o pai, Jens, tornou-se tatuador de renome internacional. Com o pigmento no sangue, 

a Europa portuária era seu quintal. [...] Antes de fazer da tatuagem o ganha-pão, Lucky foi 

marinheiro” (MARQUES, 1997, p. 176). Seu pai, Jens Gregersen, ficou famoso por tatuar o 

Rei da Dinamarca, Frederick IX, e outras personalidades. Seus mestres foram o alemão Chris-

tian Warlich e o inglês Georg Burchett, conta Jeha (2019a).  

 Lucky viajou pelo mundo espalhando seu trabalho e técnica por vários países. Ex-ma-

rinheiro, viajou pela Europa e pela África e já conhecia o Brasil antes de mudar-se pra cá, pois 

o havia visitado em 1946. Chegou a viajar para o Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia levando 

seu kit de tatuagem. Ele apresentou-se como desenhista e pintor às autoridades quando em-

barcou aqui. “O arquivo Nacional conserva sua ficha de registro. […] No campo profissão 
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consta desenhista e pintor. Desembarcou no Porto de Santos em 20 de julho de 1959. O regis-

tro não exige informação de sinais particulares” (MARQUES, 1997, p. 175-176). 

Era comum em redes portuárias internacionais, como a de Santos, a passagem de tatu-

adores estrangeiros, de diversos países. Contudo, eles eram nômades e ficavam o tempo ne-

cessário para juntar dinheiro para sua próxima viagem, trabalhando de porto em porto. Lucky, 

diferente dos outros, se instalou aqui e isso fez diferença. “Graças ao dinamarquês o Brasil 

entrou no mapa da tatuagem moderna” (MARQUES, 1997, p. 181). 

Podemos considerar Knud o antes e depois da história da tatuagem no país. 
Ele é o elo entre o que chamo de tempo da marginalidade e a explosão da 
prática entre todas as camadas da população, que no Brasil começou a se 
esboçar nas décadas de 1970 e 1980 e se firmou (ou explodiu) a partir da 
década de 1990. (JEHA, 2019a, p. 17-18) 

 Nessa época, a tatuagem se desenvolvia em lugares de confinamento, como navios, 

quartéis e prisões, ou em praças públicas, na rua e no bar. Não existiam estúdios de tatuagem. 

Até então, o tatuador era um marca-braços. Nos anos 1960, Lucky já estava instalado em San-

tos, acompanhado da moderna tatuagem artística, conta Marques (1997). Mais tarde, chegou a 

visitar Ana Velho, primeira a conseguir registro de tatuadora, em seu estúdio Tropical Tattoo, 

no bairro de Ipanema, Rio de Janeiro. 

 Lucky trabalhou por quase vinte anos em Santos, na Boca, região boêmia da zona por-

tuária.  Ele tatuava no fundo da loja e na frente vendia souvenirs, lembranças recolhidas nos 

42 países que percorreu antes de se fixar no Brasil. Depois, mudou-se para Itanhaém, também 

na baixada Santista, e Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, onde faleceu em 1983. Sua clientela 

era formada, inicialmente, pelos frequentadores do porto, marinheiros, estivadores, trabalha-

dores em geral e prostitutas. Lucky contabilizou pelo menos 45.000 clientes durante seus 30 

anos de carreira, sendo 24 anos no Brasil (ver ilustrações 85 a 87). 
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Ilustração 85. Lucky Tattoo em sua loja, Santos

Fonte: Reprodução / Instagram

Ilustração 86. Lucky Tattoo

Fonte: Extraída de um recorte de jornal, cedido por Fred Cassiano.
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 Na porta do estúdio, uma placa: It's not a saylor if he hasn’t a tattoo, em português: 

“Você não é um marinheiro se não tiver uma tatuagem”. Seu estúdio era frequentado por ma-

rinheiros em busca de tatuagens. Com um mostruário com mais de 20 mil desenhos, ainda 

pintava quadros e fazia outras formas de arte. Trabalhou, a maior parte do tempo, em um pe-

queno ateliê na General Câmara, em Santos: “Pincéis e agulhas sempre foram seu meio de 

vida: ou estava pintando paisagens e figuras do seu meio, ou estava tatuando o corpo de pes-

soas de todas as procedências possíveis, incluindo as melhores famílias santistas” (Santos Tat-

too Festival, 2019). Lucky chegou a tatuar sujeitos famosos, que deram visibilidade à tatua-

gem.  

 Com o tempo, ganhou notoriedade e foi procurado pela classe média, que vinha de 

outras cidades só para tatuar com ele. Os surfistas deram visibilidade ao tatuador. “Jovens pra-

ticantes do esporte passaram a viajar para Santos à procura do famoso Tattoo Lucky. Uns que-

riam dragões e panteras, outros preferiam flores, cogumelos ou pequenos símbolos da onda 

hippie (MARQUES, 2009, não paginado).  

Os surfistas foram os primeiros da classe média urbana a aderir à prática no Brasil. O 

auge da fama de Lucky foi em 1974, ao tatuar um dragão no braço do carioca José Artur Ma-

chado, o Petit, imortalizado na música “Menino do Rio”. 

Ilustração 87. Lucky com um dos seus quadros

Velha Guarda Tattoo. 2018 
Fonte: Foto tirada pela autora.
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E a passagem da marginalidade para a consagração se deu em grande estilo: 
na voz de Caetano Veloso. Em 1979, o baiano cantava logo na primeira es-
trofe: “Menino do Rio/ Calor que provoca arrepio/ Dragão tatuado no braço/ 
Calção corpo aberto no espaço/ Coração, de eterno flerte/ Adoro ver-te...”. 
“Menino do Rio” era uma homenagem ao surfista José Artur Machado, o 
Petit, cliente de Tattoo Lucky e dono de um enorme dragão no braço esquer-
do. Os versos chancelavam a sensualidade da tatuagem. Séculos de margina-
lidade – dos índios, escravos e pobres – viraram pó com aquela canção. A 
música foi tema de novela da TV Globo (“Água Viva”, 1980) e batizou um 
filme, dirigido por Antônio Calmon em 1981, que fez sucesso entre os jo-
vens. (MARQUES, 2009, não paginado) 

 A música de Caetano Veloso influenciou a classe média urbana, que desejou ser o me-

nino do Rio. A popularidade da canção encorajou o feitio da tatuagem e também “a prolifera-

ção de mais ateliês improvisados no círculo doméstico, zumbindo na esperança do primeiro 

ponto comercial viável” (MARQUES, 1997, p. 198).  Lucky ganhou fama nacional e interna-

cional. Em maio de 1968, sua história foi reportada na revista O Cruzeiro como o primeiro 

tatuador do Brasil e da América do Sul: 

Cais do Porto, uma cidade dentro da cidade de Santos. […] Então, o anún-
cio, único da América do Sul: Tattoing Tatto, para os de língua complicada, 
Tatu mesmo para os da pátria amada, a terra local. […]  
Prrrazerrrr, muuuuitooo prrrazerrrrr. Knud Harald Lykke Gregersen, dina-
marquês, nem alto nem baixo, gordo. De uma família de tatuadores que, ma-
rinheiro, há oito anos, menos pela terra e mais pelo amor de uma morena 
descendente de índios, aqui aportou, abriu seu atelier na João Otávio e co-
meçou a enfeitar corpos humanos. 
[…] As paredes estão totalmente tomadas por molduras onde marinheiros, 
elas e outros eventuais fregueses escolhem os desenhos para a sua tatuagem, 
que varia conforme raça e nacionalidade. [...] 
Conta Tattoo que a tatuagem é uma arte sublime, cujos segredos vão passan-
do de pai para filho, isto por várias gerações. Orgulhoso, recorda que seu pai 
e seu irmão são famosos tatuadores em Copenhague e, o máximo na história 
da família, seu pai chegou até a fazer uma tatuagem no antebraço do Rei 
Frederik, uma âncora de três cores. 
[…] Aqui no Brasil, se Tatu não pode vibrar e lançar ao infinito o nome de 
nenhuma autoridade, ele se antecipa e diz que é procurado por muitas senho-
ras “da alta sociedade do Rio e de São Paulo”, que vão lhe pedir para dese-
nhar pintinhas nas costas ou no rosto. [….] 
Desinfetado a álcool o lugar do corpo onde vai ser feita a tatuagem, aplica-se 
depois, sobre a pele, uma pasta de vaselina e penicilina, para não infeccionar. 
Feito o contorno do desenho a lápis de cor, é a hora, então, da maquininha 
especialmente fabricada por seu pai, na Dinamarca, começar a perfurar a 
pele. 
É assim que a agulha, na ponta, batendo 40.000 vezes por minuto, vai jogan-
do a tinta, ao mesmo tempo que vai fazendo os minúsculos buracos. As tin-
tas são feitas no Japão, a sua composição química é segredo bem guardado. 
São seis as cores mais usadas: preta, vermelha, verde, amarela, marrom e 
azul. […] 
Lucky mostrou à reportagem como é feita uma tatuagem: 
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“Primeiro o desenho é feito à lápis. Depois vem a máquina, a dor, e está tudo 
pronto”. (A TATUAGEM, 1968) 

O acesso aos materiais e às técnicas modernas ainda era limitado. Lucky revolucionou 

e modernizou a tatuagem no Brasil. Ao ficar, impulsionou a ideia de que a tatuagem poderia 

ser uma forma de arte. Com a máquina elétrica e diversas cores de pigmentos, dizia que a ta-

tuagem era uma arte tão antiga quanto a origem do homem e dava a opção de milhares de de-

senhos para seus e suas clientes (ver ilustrações 88 e 89). A tatuagem atingiu em cheio o inte-

resse da classe média brasileira, que se formava e descobria o consumo. 

Ilustração 88. Cartão de visita do Lucky

Tattoo Ink Business, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 89. Panfleto do Lucky

Tattoo Ink Business, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.
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 A partir do trabalho de Lucky, ocorreu a primeira onda da tatuagem como moda: “De 

uma hora para outra, os filhos da Ditadura Militar quiseram se tornar meninos e meninas do 

Rio. O mercado nasceu e se expandiu com uma velocidade impressionante” (MARQUES, 

2009, não paginado). Lojas de tatuagem foram abertas por toda parte, iniciativa da juventude 

que havia se encantado com as tatuagens que via nas décadas de 1960 e 1970, e conseguiram 

ter a máquina e pigmentos nas mãos. Com o aumento da procura por tatuagens, também au-

mentou o interesse em trabalhar com a tatuagem. 

Chega um momento em que a história da tatuagem passa ser a soma de ado-
lescentes e jovens de vinte e poucos anos tentados a passar para o outro lado 
da agulha. Ir a Santos e tentar arrancar uma centelha da magia de Lucky era 
jogar tempo e dinheiro fora, ele não estava aqui para formar concorrência, e 
carisma é coisa que não se transmite. O jeito era ir à luta às cegas. Estímulos 
e percursos variam: cada um tem uma história pra contar. O carioca Thiés 
viu tatuagem em casa, na pele do pai, que era da Marinha mercante […] O 
paulista Ignácio da Glória tinha um tio que era provador de café no Porto de 
Santos e costumava ver tatuagem na pele dos marinheiros ingleses. Quando 
um dia perguntou onde tinha feito e quem tinha feito, disseram-lhe: em Co-
penhague, pelo dinamarquês Ole. […] O Paulista Led’s tinha um amigo cujo 
pai, militar, era cheio de tatuagens. Em meados dos anos 70, acampando lito-
ral de São Paulo, viu jovens com lua, estrelas e cogumelo na pele. […] 
Tanto no Rio quanto em São Paulo, durante os anos 70, uma rapaziada se 
meteu a fazer tatuagem. Os artistas mais antigos são aqueles que estão com 
mais ou menos vinte anos de profissão, considerando o período caseiro, de 
tatuagem feita no quarto de dormir, na sala, na cozinha ou no quarto de em-
pregada, ou ainda na praia, na montanha, ou em qualquer outro lugar em que 
houvesse juventude reunida. (MARQUES, 1997, p. 190-191) 

Na década de 1970, estima-se que havia pelo menos dez tatuadores profissionais espa-

lhados pelo país. Sem formação ou um sistema de aprendizado, as primeiras experiências fo-

ram feitas no próprio corpo e na pele de conhecidos. Quem não tinha recursos para comprar 

um trabalho de Lucky em Santos, entregava-se a iniciantes. Sem muita exigência, clientes em 

potencial não tinham ideia do que seria uma tatuagem artística e de seu processo de feitura. O 

processo de tatuar não era monetizado, mas pedia-se para que o amigo trouxesse nanquim, 

linha e agulha, conta Marques (1997). Depois de trabalhar com agulhas caseiras, a próxima 

etapa era conseguir máquinas e reinventá-las.  

Entrou em ação o jeitinho brasileiro. Gravadores, vitrolas, aparelhos de bar-
bear e aceleradores de autorama foram sacrificados em nome da arte. Assim 
que alguém conseguia uma máquina americana ou inglesa, tratava de des-
montá-la e decifrá-la. Boa parte das máquinas usadas nas primeiras lojas 
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veio dessa reciclagem. (MARQUES, 1997, p. 192-193) 

Ponteiras feitas de caneta, agulhas aproveitadas de seringa hipodérmica. A máquina 

chegava por algum amigo que viajava para fora ou quando um tatuador estrangeiro disposto a 

fazer negócio, inclusive vender equipamento, aparecia pelos portos. Mr. Rudy foi o primeiro a 

fabricar máquinas por aqui. 

Em uma cidade do interior de São Paulo apareceu um sujeito que não era 
garotão, bandido o marinheiro, nem nenhum clichê de tatuado da época. Um 
funcionário público que, quando largava o serviço, atendia pelo nome de Mr. 
Rudy. De Rio Claro, […] passou a despachar máquinas artesanais […]. Mr. 
Rudy diz ter visto a tatuagem pela primeira vez em meados dos anos 50, na 
escola. […] O futuro fabricante fez um coraçãozinho, enfureceu a família, e, 
dez anos depois, meados da década de 60, tornou-se cliente de Lucky, dois 
dragões. Tendo o curso profissionalizante de mecânica, prestou atenção ao 
mecanismo da máquina […]. Tantas fez que, desde o fim dos anos 70, fabri-
ca, sozinho, máquinas que vende para todas as regiões do país, suprindo par-
te do mercado dos tatuadores que não importam o equipamento. (MAR-
QUES, 1997, p. 193) 

Com o acesso a materiais, surgiram duas lojas de tatuagem não convencionais no Rio 

de Janeiro. Uma era instalada em uma academia de ginástica e lutas e a outra numa galeria, 

conta Marques (1997). Jimmy passou uma temporada em São Paulo, tatuando na butique Fre-

edom e na boate Victoria, longe do ambiente do cais. Pedia quatrocentos dólares por uma ta-

tuagem pequena, contra os cem ou cinquenta cobrados por Lucky. Em outro sentindo, a partir 

de 1977, “surgiram os punks da periferia de São Paulo, com tatuagens feitas à base de agulha 

de costura e nanquim” (MARQUES, 1997, p. 195). 

 Para Featherstone (2003) e Sweetman (2003), desde a década de 1970 tem ressurgido 

o interesse em modificações corporais na Inglaterra, com crescimento notável do número de 

tatuadores, bem como de tatuados. Anteriormente, a prática seria identificada com situações 

de marginalidade, associada a espaços como rua, mar, exército e prisão. Nesse período, fazer 

tatuagem era algo mais “caseiro”, os materiais eram artesanais e os lugares, improvisados. 

Segundo Le Breton (2009), as tatuagens feitas em casa começam a perder espaço para os pro-

fissionais nessa década na França.  

Sanders (2008) pontuou os anos 1970 e 1980 como o período em que a tatuagem co-

meçou a ser vista, com cada vez mais frequência, como possuidora de qualidades artísticas 

por tatuadores e seus praticantes. Isso se consolidou de tal forma que a tatuagem passou a ser 

aceita como uma forma de arte dentro de seu campo. Além disso, seu reconhecimento também 
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mudou fora do campo. 

Na Europa, especificamente em Portugal, a tatuagem se consolidou como expressão da 

rebeldia juvenil, conforme Ferreira (2006). O corpo tatuado rompe e questiona as normas e os 

padrões estabelecidos, criando um pânico moral entre as gerações anteriores, pelo conserva-

dorismo dos modelos de corporalidade e pela relação entre marcas corporais e comportamen-

tos desviantes, patológicos ou criminosos. Nesse período, popularizou-se o costume de tatua-

gens pequenas em contraposição às médias e grandes praticada anteriormente. 

No mesmo período, os Estados Unidos foram tomados pelo grafite. Exibir sua revolta 

na parede marcada era uma maneira de se afirmar e buscar reconhecimento social: “Das pare-

des da cidade à pele da vida, o caminho era estreito e o corpo tornou-se [...] o suporte da assi-

natura pessoal” (LE BRETON, 2004, p. 75). Da marca na parede à marca no corpo: “A reabi-

litação do corpo certamente constitui um dos aspectos mais importantes da vida privada. Com 

efeito, ele modifica a relação do indivíduo consigo mesmo e com os outros” (PROST; VI-

CENT, 2009, p. 87). O corpo se tornou o lugar da identidade pessoal, em busca por reconhe-

cimento social e de um sentimento de si. 

Conforme Pires (2005), o crescimento das técnicas e dos adeptos de modificações cor-

porais no Brasil data dos anos 1970, quando as técnicas começaram a ser divulgadas e alcan-

çaram um maior número de sujeitos. A cultura punk se apropria da tatuagem como um sinal 

negativo para traduzir a diferença. Nessa época, os principais nomes da tatuagem eram Caio, 

Ana Velho, Alemão, Inácio da Glória, Stoppa, Thyes, Fred Cassiano, Marco Leoni, Lúcio 

Banzan, Russo, Mr. Rudy, Luiz Segatto e Cicio. 

 Além disso, os anos 1970 passam pelos processos de individualização, nos quais o co-

letivo dá lugar ao individual, e de massificação, aponta Pires (2005). Nesse contexto, “[...] a 

primeira técnica de modificação assimilada pela sociedade e incorporada pela moda foi a ta-

tuagem. Nos anos 1970, ela começou a sair da clandestinidade e deixar de ser vista como uma 

marca underground” (PIRES, 2005, p. 75). 

DeMello (2000) aponta uma mudança nos desenhos tatuados na década de 1970. Estes 

foram influenciados pela sensibilidade da classe média. A aparente liberação dos corpos femi-

ninos resultou na liberação dos corpos da classe média e em uma mudança na natureza e na 

prática social da tatuagem.  
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Antes desse período, a maioria das tatuagens encontradas nas paredes dos 
estúdios de tatuagem eram masculinas, tanto em termos de imagens (ícones 
militares, animais agressivos, insígnias de motocicletas), estilo (linhas em 
negrito) e localização (por exemplo, a onipresente tatuagem do bíceps). Mas 
com os movimentos de paz, gays e de libertação das mulheres, surgiram no-
vos designs mais femininos e apelativos para os gostos da classe média mais 
do que os desenhos clássicos da classe trabalhadora: símbolos de paz; a ima-
gem yin-yang; signos astrológicos; e animais como golfinhos, borboletas, 
coelhos e gatinhos (considerados mais femininos), começaram a aparecer 
nos ombros, seios e tornozelos das mulheres, e também nos corpos dos jo-
vens de classe média. (DEMELLO, 2000, p. 79)  65

 Don Ed Hardy seria o responsável por trazer a tatuagem profissional para a classe mé-

dia dos Estados Unidos, usando seu treinamento de Belas Artes. E, a partir da década de 1970, 

jovens de classe média treinados em escolas de arte entraram no campo da tatuagem. 

Embora os jovens sempre tenham sido atraídos pela tatuagem e pela aura da 
loja de tatuagem, esse novo grupo de artistas chegou à tatuagem armado com 
a teoria da escola de arte; uma sensibilidade formada através da pintura, es-
cultura ou fotografia; e um desejo de transformar radicalmente a tatuagem. 
Através desses artistas, inovações estilísticas foram rapidamente dissemina-
das, as fronteiras da tecnologia foram testadas e os estilos entraram e saíram 
de moda com uma velocidade nunca antes vista nas tatuagens. (DEMELLO, 
2000, p. 84)  66

O tatuador Sailor Jerry Collins é um ex-marinheiro mercante que fundiu o conheci-

mento do Ocidente e do Oriente em concepção e acabamento de tatuagem. Seus desenhos se 

espalharam como modelo por todo o mundo. Em 1972, a exposição no Museum of Folk Arts, 

em Nova York, foi um marco de desmarginalização da tatuagem. Um dos organizadores foi 

Michael Malone, tatuador proprietário da loja de Sailor Jerry desde 1973. 

 A profissão tatuador passou por uma transformação, aponta DeMello (2000). Principi-

antes não seriam mais aprendizes de um tatuador experiente, aprendendo o ofício lentamente. 

 Prior to this time, most of the tattoos found on the walls of tattoo parlors were masculine, both in terms of im65 -
agery (military icons, aggressive animals, motorcycle insignia), style (bold lines), and placement (for example, 
the ubiquitous bicep tattoo). But with the peace, gay, and women's liberation movements came new designs that 
were both more feminine and also appealed to middle-class tastes more than the classic working-class designs. 
Peace symbols; the yin/yang image; astrological signs; and animals like dolphins, butterflies, rabbits, and kittens 
(considered more feminine), began showing up on women's shoulders, breasts, and ankles, and also on young 
middle-class men's bodies. 

 Since the 1970s, when Gorman began tattooing and when Ed Hardy and others found that they could use their 66

fine art training to influence tattooing, there has been a large influx of middle class, art school-trained young 
people entering the field of tattooing. While young people have always been drawn to tattooing and the aura of 
the tattoo shop, this new group of artists came to tattooing armed with art school theory; a sensibility formed 
through painting, sculpture, or photography; and a desire to radically transform tattooing. Through these artists, 
stylistic innovations were rapidly disseminated, the borders of the technology were tested, and styles moved in 
and out of fashion with a speed never before seen in tattooing.
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Com o acesso fácil a materiais, quem pretende se tornar tatuador pode encomendar uma má-

quina e equipamentos básicos de um fornecedor e já começar a trabalhar, sem ser treinado por 

um tatuador mais velho. Em outros casos, tatuadores que se formam em arte e sabem dese-

nhar, pintar ou esculpir entendem que já têm uma base para tatuar e não precisariam aprender 

as técnicas com veteranos ou veteranas.  

 DeMello (2000) conta que, para tatuadores mais antigos, o declínio do sistema tradici-

onal de aprendizado é uma das mudanças mais tristes da tatuagem moderna. Quem entrou no 

campo agora não sabe como construir suas próprias máquinas, misturar seus próprios pigmen-

tos ou consertar equipamentos quando quebra, que eram consideradas habilidades integrais do 

ofício. Principiantes confiam em empresas que vendem máquinas prontas, pigmentos prontos 

e flash de desenho. 

Em janeiro de 1976, conforme Marques (1997), Conde (2014) e Gilbert (2000), ocor-

reu a Primeira Convenção Internacional de Tatuagem, no Texas, Estados Unidos. Organizada 

por Dave Yurkew, foi a primeira vez que os tatuadores se reuniram. Gilbert (2000) conta que 

o evento foi complicado pelo desacordo entre os tatuadores sobre o negócio. Mas, ao final, 

tatuadores e adeptos se reuniram e perceberam que tinham muito em comum, abrindo espaço 

para o compartilhamento de ideias. Crazy Eddie Funk, Terry Wrigley e uma equipe inteira de 

tatuadores da velha guarda formaram a Nation Tattoo Association, que se estabeleceu como 

um forte clube em comparação com os anteriores. Nessa época, cada vez mais sujeitos come-

çaram a tatuar com a facilidade de se obter equipamento e suprimentos, já que muitos tatuado-

res, nas décadas de 1970 e 1980, começaram a vender materiais, além de tatuagem (ver ilus-

trações 90 e 91). No ano seguinte, a segunda convenção ocorreu no estado de Nevada. Com 

grande impacto, a exposição “Tatouages” ocorreu no centro Georges Pompidou, em Paris, no 

mesmo ano, repercutindo na imprensa internacional, conta Marques (1997). Em seguida, as 

convenções se espalharam pelo mundo.  
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Segundo Echeverry (2015), para entender a história da tatuagem é preciso compreen-

der sua limitação quando seu desenvolvimento ainda era pequeno, as máquinas bailavam e as 

agulhas eram de ponta única. Fatores materiais impediam um trabalho melhor. Um dos passos 

mais importantes para a melhora foi a máquina rotativa de Manfred Kohrs, em 1978. Também 

a diversidade de agulhas e pigmentos foi decisiva para melhorar a produção.  

 Outrossim, em 1979, uma nova máquina elétrica foi registrada pelo americano Carol 

Nightingale. Ele desenvolveu um aparato com parafuso de contato, que possibilitava o ajuste 

de bobinas, e feixes de mola com tamanhos diferentes, que se adequam a diferentes trabalhos, 

Ilustração 90. Tatuagem feita por Tino no começo dos anos 1980, desenho da National Tattoo

Fonte: Acervo pessoal da autora.

Ilustração 91. Pigmentos da National Tattoo

Tattoo Ink Business, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.
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além de um mecanismo que permitia que a agulha se ajustasse em um ângulo vertical. Esse 

modelo se difundiu rapidamente permitindo que tatuadores adquirissem mais precisão em 

seus trabalhos. 

 Nos anos 1980, o movimento punk dissolve e perde sua força de corrosão. Além disso, 

nos Estados Unidos, há uma banalização progressiva das modificações corporais, principal-

mente da tatuagem e do piercing: “A cultura punk penetra o circuito do consumo, desviada, 

transformada em estilo” (LE BRETON, 2004, p. 89). As tatuagens caseiras começaram a per-

der espaço para as profissionais. A década de 1980 marcou o início de uma nova fase para a 

tatuagem, com sua consolidação no mercado por meio dos estúdios, os avanços técnicos e 

tecnológicos, a regulamentação da prática. 

A popularização da tatuagem é resultado de uma obsessão cultural e fixação pelo cor-

po, como aponta Fisher (2002), em que há uma “crescente proliferação de preocupações e 

imagens corporais” (ADELMAN; RUGGI, 2007, p. 39). Grupos urbanos apoderaram-se da 

tatuagem, que começou a ser divulgada a outros públicos. Na medida em que camadas médias 

passaram a se tatuar, seu significado desviante perdeu força, embora não tenha desaparecido 

de todo, como aponta Osório (2009). Além disso, “encontramos aqui os primeiros tatuadores 

com um conhecimento sobre teorias artísticas, unindo a arte tradicional com a técnica da tatu-

agem e baseando-se em desenhos mais tradicionais” (ECHEVERRY, 2015, p. 9) .  67

Ao mesmo tempo, o punk entra para o mercado e é transformado em estilo. Neste pe-

ríodo, as modificações corporais permitiram uma socialização que oferece uma experimenta-

ção de si e uma procura de singularidade e pertença associada à ideia de que o corpo é objeto 

maleável e provisório. As tatuagens saem dos lugares marginalizados e perdem parte de sua 

conotação negativa. Sua difusão social elimina, parcialmente, a ideia de transgressão. De dis-

sidência, torna-se afirmação de si. As estéticas punk e hippie entram no circuito do consumo e 

da moda e as tatuagens se tornam marcas juvenis. A rebeldia se tornou uma fatia do 

mercado . 68

A emergência de novas tecnologias, o interesse por inovações e a circulação de práti-

cas entre artistas pelo mundo possibilitaram um renascimento artístico. A legitimação da tatu-

agem é reflexo da reivindicação e valorização por parte de praticantes e tatuadores e do apri-

 Encontramos aquí los primeros tatuadores con un conocimiento sobre teorías artísticas, uniendo el arte tradici67 -
onal con la técnica del tatuaje y basándose en los diseños más tradicionales

 Como diria a banda Blind Pigs na música “Geração domesticada”.68
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moramento de técnicas e tecnologias. O termo tatuagem artística emerge depois do “Renas-

cimento da Tatuagem” (1960-1980), na década de 1990, nos Estados Unidos, conforme Kosut 

(2013).  

 A possibilidade de pensar a tatuagem como arte começou a emergir, como aponta 

Echeverry (2015), com a diferenciação entre tatuagens populares (comerciais) e artísticas. As 

tatuagens artísticas podem ser analisadas e valorizadas dentro de padrões de criatividade, ino-

vação e exclusividade, como projetos novos e originais, que permitem mudar o sentido sim-

bólico da tatuagem. Para Echeverry (2015), isso ocorre porque há uma clientela mais exigente 

e formada, pela melhoria tecnológica de máquinas e materiais e pelo interesse de tatuadores 

em explorar as possibilidades técnicas da prática.  

 No Brasil, a tatuagem foi absorvida mais tardiamente e de forma mais prolongada por 

suas condições políticas, econômicas e sociais. A Ditadura Militar, entre 1964 e 1985, teria 

sufocado e censurado diversas manifestações sociais e culturais por mais de duas décadas. 

Nesse período, a repressão e a censura eram regras e os direitos políticos foram cassados. En-

quanto a propagação de modificações corporais na Europa e nos Estados Unidos se intensifi-

cou em 1970 e 1980 (ECHEVERRY, 2015; KOSUT, 2013), aqui ocorreu nos anos 1980 e 

1990 e de modo mais prolongado pela dificuldade de acesso às técnicas e aos materiais, quan-

do a tatuagem deixa de ser marginalizada e começa a ser aceita e regulamentada. Segundo os 

tatuadores que começaram a trabalhar nesse período: 

Eu nunca tive problema com tatuagem, nem com Ditadura. O preconceito 
não era por questões políticas. O preconceito era das pessoas. As empresas 
não queriam admitir pessoas tatuadas. Então a pessoa ficava com o pé atrás 
antes de arrumar emprego. Nunca tive problema em tatuar e em fazer tatua-
gem. A gente lutava contra o preconceito das pessoas. […] Sempre lutei para 
colocar a tatuagem no mercado e mostrar para as pessoas que é arte. Sempre 
fui respeitado. (Lucas, 2019) 

 A Ditadura não foi o maior obstáculo enfrentado pelos tatuadores dessa geração, mas 

sim o preconceito e a discriminação social que havia em torno da prática. 

Teve uma época em que se você fosse pego sem carteira assinada, era na 
hora levado “para averiguação”. De longe, eles te viam tatuado e na hora 
encostavam, aí, explicando que a tatuagem era feita em estúdio e que você 
era registrado, com carteira assinada e tudo, eles acalmavam, porque é bem 
visível a diferença de uma tatuagem feita na cadeia de outra feita a máquina. 
(Thiago, 2019) 
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Em uma sociedade militarizada, a ação policial ganha legitimidade e destaque. 

Na verdade, a vantagem que nós tivemos depois que os militares saíram foi 
que o mercado começou a abrir mais, o mercado de importação. Começou a 
ter mais facilidade de trazer material de fora, começou a ter mais informa-
ção, começaram a chegar as revistas importadas. Então a gente teve essa 
abertura. Mas não de repressão, não me lembro disso. Também era muito 
menino. E meu pensamento era outro. Era uma época difícil, dura, que você 
também não podia ter tanta abertura, mas também não me lembro de ter 
medo de tatuar por ter os militares, ou acontecer alguma coisa, ou eu ir preso 
por conta de estar tatuando. Eu não sentia isso. O público foi meio que igual. 
Eu acho que a grande abertura da tatuagem veio na década de 90, que come-
çaram a ter mais artistas tatuados, começaram a ter propagandas usando ta-
tuagem. E aí veio a primeira convenção de tatuagem no Brasil, que foi em 
1990. Aí começou a ter muita informação. E aí sim abriu bem o mercado. As 
pessoas começaram a dizer que era legal. Porque antes era muito voltada 
para as pessoas de opinião mais forte, Rock and Roll, pessoas mais tranqui-
las. Ou que veio essa história da marginalidade. Então começou a abrir nesse 
sentido, da tatuagem artística mesmo, voltada para o lado da arte, não para a 
marginalidade. (André, 2019) 

Com o fim da Ditadura e a abertura econômica, importar se tornou mais acessível. 

Como a produção nacional era pequena e em formação, incluindo a produção artesanal de 

máquinas de tatuar elétrica por Mr. Rudy, a opção de tatuadores era comprar equipamentos e 

insumos fora do Brasil. A produção nacional era artesanal, feita para suprir demandas indivi-

duais e marcada pelo autodidatismo de quem a fazia. Já a produção americana avançava, esta-

va se consolidando, oferecendo variedade de cores, mesmo que pequena, e de máquinas.  

Segundo Souza (2015), o processo de marginalização começa a mudar nos anos de 

1980 com a adesão da classe média, a profissionalização, a criação de lojas com ambientes 

limpos, aparelhos descartáveis e esterilizados e a posterior elevação ao status de arte da tatua-

gem e de artista ao tatuador e à tatuadora. Ela deixa a marginalidade em sentido ao mercado. 

O estigma relacionado à tatuagem começa a se desfazer. É resultado da liberdade de expres-

são, da contracultura, dos movimentos sociais e revoluções, do engajamento de culturas urba-

nas. Para Leitão (2000), os anos 1980 marcam o aumento da procura por tatuagem e a profis-

sionalização de tatuadores, com sua desmarginalização e popularização. 

  
Em síntese, está se investindo na subversão dos valores, do status e do lugar 
social e cultural que tem acompanhado essa prática no Ocidente em seus três 
componentes básicos: o tipo de usuário - de uma população marginal a todas 
as classes sociais -, o perfil do tatuador - de amador a profissional - e o cará-
ter da tatuagem - de marca de estigma à obra artística. (PÉREZ, 2006, p. 36) 
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 Conforme Marques (1997, p. 196), a profissionalização dos tatuadores brasileiros 

ocorreu junto ao surgimento de diversas novas profissões: “A chamada década perdida, de 

recessão, greve, desemprego, hiperinflação e protecionismo, foi próspera para a juventude 

dourada, que fundou ou rendeu novos mercados, e a tatuagem se beneficiou disso”. Depois de 

mais de vinte anos de regime militar, trabalhar em novos mercados e fazer tatuagem se torna-

ram alguns dos símbolos de liberdade.  

A Tropical Tattoo foi a primeira loja moderna de tatuagem no Rio de Janeiro, da tatua-

dora Ana Velho. Mudando a forma de ver a tatuagem, “bem localizada e bem decorada [...], 

atraiu não só a juventude dourada, como também profissionais liberais, executivos e senhores 

de idade - todo o tipo de gente capaz de pagar por um trabalho bem-feito” (MARQUES, 1997, 

p. 197). 

Em Santo André, em 1980, a Mr. Tattoo foi inaugurada pelo Alemão, sendo o estúdio 

mais antigo sob a mesma direção, uma homenagem a Lucky. Em 1980, “existiam pelo menos 

seis pontos de tatuagem comercialmente visíveis no Brasil: Lucky, em Jardim Saruã, SP; 

Caio, no jirau de uma gráfica no Rio de Janeiro; Alemão e Stoppa, em Santo André; Maurício, 

em Belo Horizonte, e Ana Velho, no Rio de Janeiro” (MARQUES, 1997, p. 198). 

A década de 1980 foi a época em que a tatuagem ganhou espaço pelo país, conta Mar-

ques (1997, p. 198). “Vieram as lojas com equipamentos importados, material descartável e 

milhares de desenhos para a classe média escolher”. Depois de ter conquistado os surfistas 

nos anos 1970, a tatuagem alcançou outros setores da sociedade. Os estúdios se multiplicaram 

pelos anos 1980 e, no verão, poderiam receber até vinte clientes, incluindo turistas internacio-

nais, faturando até trinta mil dólares mensais. Com o aumento da demanda por tatuagem, “[...] 

o povo continuou a se tatuar manualmente, como no início do século. Máquinas improvisadas, 

entretanto, chegaram às mãos de porteiros, operários e muitos outros escravos do salário mí-

nimo, que viraram tatuadores nas horas vagas, trabalhando ao ar livre ou em casa” (MAR-

QUES, 1997, p. 199).  

Enquanto na Europa e nos Estados Unidos tatuadores tinham o costume de serem co-

nhecidos por um apelido ou por seu nome e sobrenome, no Brasil, conforme Marques (1997), 

a palavra Tattoo foi incorporada aos seus nomes pela influência mercadológica do Lucky Tat-

too. 
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 Ana Velho, em 1980, foi pioneira e obteve o registro de tatuadora na Secretaria Muni-

cipal de Fazenda do Rio de Janeiro ao abrir seu estúdio. Ela também conseguiu uma declara-

ção de que trabalhavam em condições perfeitas de assepsia do Conselho Regional de Medici-

na. Seus colegas demoraram mais tempo para obter um registro de tatuador. 

As autoridades tiveram alguma dificuldade para expedir alvará. O tatuador 
tanto podia ser desenhista quando artista plástico: a loja de tatuagem tanto 
podia ser terreiro de macumba - lugar com agulha, sangue, cicatriz - quanto 
arte aplicada, parente da decoração. A profissão viria a ser reconhecida, em 
São Paulo e no Rio, somente nos anos 90. Em 1992, em São Paulo, a Secre-
taria Municipal de Saúde baixou normas específicas para permitir o exercí-
cio da tatuagem. (MARQUES, 1997, p. 200) 

O italiano Marco Leoni tinha um tio, irmão de sua mãe, que morava em São Paulo. 

Começou uma viagem de volta ao mundo saindo da Itália e, com dois anos viajando, o ponto 

final era o Brasil, onde chegou em 1976. Chegou em plena Ditadura Militar. Tatuava, mas não 

era profissional. Encontrou sua primeira mulher, brasileira, e decidiram viajar para Índia. 

Começou a tatuar com máquina na Índia e voltou para o Brasil. Fundou o primeiro estúdio 

que atraiu a classe média alta de São Paulo. Lucky visitava Marco em São Paulo e Marco o 

visitava em Santos. Os dois trocavam informações e técnicas. No Rio de Janeiro, atuava o chi-

leno Bóris. No final da dedada de 1970, os tatuadores eram isolados e havia pouco contato 

entre os poucos tatuadores profissionais. Marco era pioneiro ao acreditar em outros artistas, 

revendia material que tinha acesso e trazia de fora do Brasil. Depois, começou a fabricar para 

venda. Lucky já era muito fechado, não vendia material nem aceitava aprendiz. O primeiro 

aprendiz do Marco foi Fred Cassiano, que frequentava sua loja e foi convidado para tatuar lá 

depois que Marco viu seu trabalho. Marco deve ter umas dez tatuagens de Fred. 

Marco Leoni abriu a Tattoo You, o primeiro grande estúdio em São Paulo, em 1982. O 

italiano viajou para a Índia de lua de mel e voltou em 1978, tatuado, decidido a entrar no ne-

gócio. Artista plástico formado, tinha uma base para seguir na carreira de tatuador. Começou 

na Vila Madalena, em 1980, mas depois abriu uma loja, misturando bar, museu e tatuagem, no 

Jardins, região mais valorizada de São Paulo, em 1982 (ver ilustrações 92 e 93). O tatuador 

também fundou o Tattoo Clube Brasil, em 1982. Para Danielo (2019), tatuadores precisam 

“agradecer a primeira grande marca na cidade de tattoo que foi a Tattoo You”.  
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A tatuagem teve uma modificação expressiva mesmo aqui no Brasil foi 
quando o italiano Marco Leoni elitizou a tatuagem aqui, no Jardins. E modi-
ficou a maneira das pessoas ver a tatuagem.  […] E isso colaborou bastante 
para valorizar a arte.  […] Contava com uma das mãos quem tatuava aqui no 
Brasil, que era o Lucky, era o Marco Leoni e tinha outros ali. O Alemão, o 
Sérgio, da Led’s, o Binga da Bahia. São todos dessa época, da década de 
1970, da primeira leva de tatuadores que desenvolveram a tatuagem no Bra-
sil. (Pedro, 2018) 

Leoni “deu o toque erudito, na virada da década, tirando temas de um movimento de 

arte europeu, o surrealismo, e de quadrinhos internacionais” (MARQUES, 1997, p. 205), tra-

zendo ao mercado a finesse europeia. “Fisgou a elite, atraiu mais cardumes da classe média de 

Ilustração 92. Tattoo You, Vila Madalena, anos 1980

Fonte: Foto cedida por Fred Cassiano.

Ilustração 93. Tatuadores no Tattoo You, Vila Madalena, anos 1980

Fonte: Foto cedida por Fred Cassiano.
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todo o Brasil. […] Com a energia inesgotável dos pioneiros, Leoni trouxe artistas estrangei-

ros, revendeu material importado, formou seguidores, introduziu tatuadores brasileiros no cir-

cuito das convenções europeístas” (MARQUES, 1997, p. 202-203). Marco Leoni também or-

ganizou a Primeira Convenção Internacional de Tatuagem do Brasil, em 1990.  

Ele trouxe vários artistas internacionais. Isso para nós enriquecia o cenário. 
Inclusive, ele era um dos percursores de alguns equipamentos também. Ele 
trazia para nós. Enfim, de alto nível para nós que não tínhamos acesso a isso, 
que estávamos dentro desse universo, era sensacional (Pedro, 2018).  

Segue o relato de um dos organizadores: 

A primeira convenção, inclusive, eu ajudei a organizar junto com Marco Le-
oni e a gente fez junto. Trabalhei lá. E depois veio a segunda, a terceira, a 
quarta. E eu sempre estive envolvido. Até a decima quarta convenção, que 
depois por um bom tempo foi o Led’s que organizava, eu também estava na 
parte da organização. E também em 91, eu comecei a viajar. E também aju-
dei a organizar a primeira convenção de tatuagem da Italia, que foi em Bo-
logna, e eu que organizei junto com o Marco Leoni. 
Foi muito legal essa primeira em 90, foi um puta sucesso. Teve uma reper-
cussão absurda. A mídia toda que era a televisão, a grande mídia forte da 
época, jornal, todos os jornais de São Paulo saíram. Jornais do São Paulo e 
do Brasil. Todas as televisões foram lá, Rede Globo, Record, Bandeirantes, 
SBT, tudo foi. Isso foi bem legal. Teve uma repercussão bem positiva. 
Convenção, convenção mesmo, de grande porte, era a de São Paulo. Tinham 
os encontros que depois começaram a ter no Rio, em Curitiba, que eram ba-
canas também. Mas as que traziam muito público, até quinze mil pessoas. 
Para entrar, tinha fila de até quatro horas.  
Tanto o público de curiosidade, quanto os tatuadores que vinham de todo o 
Brasil, conversar com estrangeiro, fazer intercâmbio e ter acesso a materiais 
e todo esse tipo de informação. Para gente era muito fácil, como tinha ami-
zade e viajava, a gente estava com a informação muito próxima, mas essas 
pessoas não tinham tanto informação. Então eles vinham buscar informa-
ções. 
A primeira não teve [competição]. O Marco ofereceu um troféu para todo 
mundo, mais comemorativo do que competitivo. Para marcar a lembrança de 
quem foi, de quem expôs. 
O Marco era uma referência no Brasil como tatuador e ele tinha uma moral 
absurda. (André, 2019). 

A Primeira Convenção Internacional de São Paulo, em 1990, ocorreu no extinto Proje-

to SP, polo de manifestações artísticas, com a participação de cinquenta tatuadores brasileiros 

e milhares de visitantes. A organização seguiu com encontros nacionais e internacionais. A 

Segunda Convenção Internacional, com cerca de cem tatuadores, reuniu cinco mil visitantes 

em dois dias. Seus expositores representavam, provavelmente, segundo Marques (1997), cin-

co por cento do total de tatuadores em atividade esporádica ou permanente no país (ver ilus-
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tração 94). Em 1995, também foram realizados o Primeiro Encontro Latino-Americano de 

Tatuagem, em Curitiba, com quase quarenta tatuadores, e um festival de Fortaleza, conta 

Marques (1997). 

 Os principais tatuadores da época eram: Alemão, o tatuador mais antigo do ABC pau-

lista; Fred Cassiano, que faz parte da primeira equipe de tatuadores de Marco Leoni; Mr. 

Rudy, o primeiro fabricante de máquinas de bobina e pigmentos de tatuagem no Brasil, desa-

fiando as dificuldades da época. Havia também: Pepito, Thiés, Boris e Caio, no Rio de Janei-

ro; Alemão, Stoppa, Polaco, Tino, Sérgio Led’s Mariel, Carlinhos Scorpions, Maurício Teodo-

ro, Vânia Mendes, em São Paulo; Inácio, em Brasília; Hercoly Rocha, Claudia Máca, Enio 

Conte, Leandro Bola, Mexinha, Mordenti, Don Rodrigues, Canela, Alex Punk, Christian Arte, 

André Tenório, Medusa, Tico, Tuka, entre outros que são mencionados por Marques (1997) e 

pelos tatuadores entrevistados. Depois de Leoni, Led’s foi o responsável pela consolidação do 

mercado de tatuagem paulistano. 

São Paulo é um centro da tatuagem no Brasil. O Brasil é um centro da tatua-
gem na América Latina. Então a gente pode dizer o que acontece em São 
Paulo muda muito. E esse crescimento da tatuagem, ancorado também pelas 
duas grandes lojas que determinaram o Led’s Tattoo, que eu respeito muito o 
crescimento dele, foi o cara que transformou a tatuagem numa coisa mais 
profissional na cidade mesmo. […] E o Sérgio Led’s montou três, quatro 
equipes seguidas com os melhores tatuadores do país durante quase 15, 20 
anos. Ele merece esse mérito. (Danilo, 2019) 

Ilustração 94. Fachada do Estúdio Tattoo You, Vila Madalena, anos 1980

Fonte: Foto cedida por Fred Cassiano.
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 Já em 1984, o Tattoo Clube tinha vinte e dois sócios. De São Paulo, faziam parte Cic-

cio, Fred, Luís, Marco e Sérgio. As lojas de Marco Leoni ganharam a concorrência da Tattoo 

Time, de Sérgio Sonsino, também na região dos Jardins. Sérgio trabalhou com Marco e tinha 

condições de investir. Os dois comercializavam material importado e trabalhavam com as úl-

timas tecnologias, munindo outros tatuadores. 

 No fim da década de 1990, São Paulo já era o mercado de tatuagem mais rico do Bra-

sil, com dezenas de lojas. Na referida década, segundo Marques (1997), os tatuadores mais 

antigos seriam os que estavam com aproximadamente vinte anos de carreira profissional, con-

siderando o período em que eram amadores. O autor cita que havia pelo menos cinquenta es-

túdios em todo o estado e que havia cinco estúdios em um único prédio comercial de uma ga-

leria da capital - talvez estivesse falando da Galeria do Rock. 

  
Além da clientela, as lojas pioneiras passaram a receber candidatos sinceros, 
entre levas de oportunistas ansiosos e iludidos pela imagem idealizada do 
que julgavam ser a excitante vida de tatuador: dinheiro, mulher, viagens e 
inveja. Uma parte dos candidatos sinceros vinha dos subúrbios. […] Era di-
fícil ser aceito por um profissional estabelecido. A concorrência que cursasse 
a escola da vida. Tinha sido assim nos Estados Unidos e na Europa, assim 
tinha que ser no Brasil. Ninguém abria o jogo. A maior parte do mercado, 
hoje, constituída de autodidatas. (MARQUES, 1997, p. 204-205) 

Inicialmente, a demanda maior era por desenhos pequenos. Com a aquisição de mate-

rial importado e revistas estrangeiras e a visibilidade das tatuagens de roqueiros famosos, o 

público teve acesso a um repertório maior de tatuagem. Conta Marques (1997). Entretanto, “o 

estilo carimbo predominou e continua a predominar. Figuras pequenas, isoladas no corpo. 

Temas masculinos e femininos bem diferenciados” (MARQUES, 1997, p. 205). 

Depois de importar muitos tatuadores e tatuadoras, o Brasil começou a ex-
portá-los. O brasileiro conquistou o direito de trabalhar em lojas e em con-
venções. Por seus méritos, recebeu títulos e certificados de associações e 
clubes - ele que já tinha conquistado o direito de se tornar cliente das gran-
des indústrias de máquina, agulha e pigmento. (MARQUES, 1997, p. 213) 

  

A mídia, principalmente a TV e o cinema, influenciou a moda e o consumo do púbico. 

Além de copiar roupas, penteados e trejeitos, começaram a copiar tatuagens na década de 

1980. Na novela Guerra dos sexos, de 1983, o personagem interpretado pelo ator Mário Go-

mes tinha no peito uma gaivota cruzando o sol. Réplicas dessa tatuagem foram reproduzidas 
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praticamente em todos os estúdios, inclusive entre mulheres. Seguiram novelas e filmes, além 

de atores tatuados que vivaram modelos a serem copiados. E personalidade do cinema e do 

rock e até atletas profissionais aderem à prática. 

 Em São Paulo, os anos 1980 foram marcados pela formação de um espaço cultural e 

de sociabilidade do rock paulista entre a USP e o Madame Satã. Magi (2013, p. 5) aponta a 

USP como um espaço de aglutinação de estudantes, principalmente na Escola de Comunica-

ções e Arte, enquanto a casa noturna Madame Satã, inaugurada em 1983, era o local de “di-

versão, de liberação do corpo por meio da música, da droga ou do sexo”.  

 A USP, fundada desde 1934, era um marco cultural e intelectual da cidade. A universi-

dade unia pelo rock e pelo punk em seus shows, organizados pelos centros acadêmicos. Já o 

Madame Satã, na Bela Vista, também promovia shows, recebendo em seu porão um público 

mais underground: “O país estava saindo da ditadura militar, e o Madame Satã se mostrou um 

espaço privilegiado para se expressar com o corpo e com o pensamento” (MAGI, 2013, p. 

15). Os dois espaços fomentaram a criação artística de uma geração.  

A Zona Oeste era um local abandonado de tatuadores. A tatuagem, até os 
anos 80, lá no começo dos anos 80, antes da Vila Madalena ser o que era, 
quando ainda era um bairro hippie onde morava as pessoas da USP no fundo 
das casas de família. Ali tinha muita república e uns bares. Videomakers, 
punks e hippies, publicitários, escritores. Tinha esses bares na Madalena, na 
região da Augusta e Centro, na Zona Oeste geral. Foi aberto a Tattoo You lá, 
pelo Marco Leoni, um italiano que acabou sendo deportado por motivos es-
cusos do Brasil. […] E a Vila Madalena era um pouco abandonada de estú-
dio, na verdade. Nos anos 80 para 90, os estúdios ficavam mais no Centro de 
São Paulo. (Danilo, 2019) 

  

Desde a década de 1990, a tatuagem tem passado por um processo de renovação. Na 

França, um em cada dez tem uma tatuagem, conforme a Exposição Tatoueurs, Tatoués (MU-

SEÉ DU QUAI BRANLY, 2014-2015). A reinterpretação de gêneros históricos, irezumi japo-

nesa ou old school americana, gulag russa ou linha bruta europeia, explora as possibilidades 

de conectar arte gráfica, topografia, pixel, quadros e diagramas (ver ilustração 95).  
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 Nessa época, o tatuador e artista suíço Feliz Leu rejeitou qualquer distinção entre arte 

acadêmica e arte popular. Segundo Crane (2009, p. 333), o sistema de arte contemporânea foi 

gradualmente desestabilizado desde a década de 1990: “as fronteiras entre alta e popular cul-

tura se tornaram incertas e a cultura popular virou tema de trabalhos de muitos artistas bem 

sucedidos. O número de artistas como novas perspectivas estéticas aumentou a dificuldade de 

avaliar sua relativa importância”. 

No campo da arte, em contrapartida, o primeiro passo para a artificação da tatuagem 

foi a exposição artística com o tema da tatuagem. Em 1995, em Nova Iorque, foi organizada a 

exposição Pierced Hearts and True Love no Drawing Center de Soho, seguida de Body Art: 

Marks of Identity no American Museum of Natural History, em 1999. O evento marcou a pri-

meira grande exposição de tatuagem em Nova York sob o título de arte.  

Quando exibido em uma galeria contexto, os significados e funções dos ob-
jetos foram oficialmente reconhecido como tendo valor estético. A maioria 
dos desenhos em exposição vieram de coleções particulares e nunca foi visto 
em um ambiente legítimo de alta arte antes dessa hora. (KOSUT, 2006, p. 
88)  69

Ilustração 95. Caderno de desenhos e modelos para tatuagens russas

Exposição Tatoueurs, Tatoués. 2015.  
Fonte: Foto tirada pela autora.

  When displayed within a gallery context, the meanings and functions of the objects were officially recognized 69

as having aesthetic value. The majority of the drawings in the exhibit came from private collections and had 
never been viewed in a legitimate high art environment prior to that time.
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A tatuagem teria sido popularizada e esteticamente valorizadas por exposições feitas 

por instituições em Nova York. Diante de uma perspectiva institucional, a arte da tatuagem 

vem se consolidando como uma forma de arte legítima a partir da valorização de certas práti-

cas da tatuagem que são diferenciadas como arte na tatuagem, aponta Kosut (2013). 

 O final do século XX, conforme Eco (2017), é marcado pela arte pela arte, em que a 

beleza aparece como valor superior que tem que se materializar a todo custo e a arte se separa 

da moral e das exigências práticas. A partir desse momento, a própria vida será vivida como 

uma obra de arte e, simultaneamente, a arte se converte em um modelo de vida. A arte se apli-

ca à vida e a vida passa a ser arte.  A Arte pela Arte “impõe-se a ideia de que a Beleza é um 

valor primário a ser realizado a qualquer custo, a tal ponto que muitos viverão a própria vida 

como uma obra de arte” (ECO, 2017, p. 330).  

 Entre tatuadores, ficou mais comum o treinamento formal em escola de arte. A tatua-

gem seria comparada a uma ilustração muito sofisticada, aponta Gilbert (2000). A apropriação 

de imagens tornou-se instantânea, na qual ícones populares são feitos como tatuagem. 

 A forma de recepção da tatuagem, como forma de arte ou como prática social, foi 

transformada por meio do discurso da mídia: “O discurso da mídia (seja mainstream ou pro-

duzido por tatuadores) é um fator de controle silenciando algumas vozes enquanto amplifica 

outras” (DEMELLO, 2000, p. 97) . No início dos anos 1990, membros de bandas e sujeitos 70

da cultura popular tatuados eram exemplos para os jovens. Com o surgimento da MTV, a tatu-

agem se disseminou para uma base muito mais ampla de adeptos.  

 Sanders (2008), ao comparar as últimas décadas, percebe que, desde os anos 1980, 

surgiram revistas dedicadas à tatuagem, as convenções de tatuagem se tornaram mais comuns 

e variadas, também aumentou o número de tatuadores treinados em escolas de arte. Antes, as 

informações disponíveis estavam em revistas de motoqueiros, que cobriam tatuagens periodi-

camente. Com o tempo, as revistas especializadas foram surgindo, começando com a Tattoo-

Time, em 1982, fundada pelo tatuador Don Ed Hardy. Depois, Skin Art e International Tattoo 

Art focavam em mostrar a arte da tatuagem. Com fotos e entrevistas, enfatizavam a importân-

cia da tatuagem personalizada e mostravam tatuadores com formação artística, talentosos e 

experientes que produzem produtos artísticos. Não demorou para o número de revistas se ex-

 The media discourse (whether mainstream or produced by tattooists) is a controlling factor by silencing some 70

voices while amplifying others.



224

pandir. 

 As revistas e as convenções influenciam-se mutuamente, conforme Sanders (2008). As 

revistas seriam um meio para que os artistas se tornassem conhecidos e as convenções para 

que divulgassem seus trabalhos. As revistas cobrem as convenções, aumentando o interesse 

pelos eventos. As revistas e as organizações de tatuagens criaram uma hierarquia dentro do 

campo. 

Depois do TattooTime, surgiram diversas revistas de tatuagem, que disponibilizam 

imagens e fotos como modelo ou referência para tatuadores. Os anúncios de fornecedores de 

equipamentos nas revistas atraíram mais tatuadores iniciantes, conforme Gilbert (2000). As 

revistas de tatuagem tiveram um papel fundamental na divulgação de informações, conheci-

mentos, tatuadores e seus trabalhos. 

 Sobre o Brasil, Marques (1997, p. 231-232) resume o quadro encontrado em 1990: 

De Lucky em diante, ainda não completamos quarenta anos. Dos modernos 
tatuadores em diante, menos de trinta anos. Brasileiros com máquina elétri-
ca, pouco mais de dezesseis anos. É uma história ainda na adolescência. En-
quanto os estrangeiros vinham de passagem ou ficavam até morrer, nos anos 
70 e 80, adolescentes, jovens de vinte e homens de trinta, quase todos da 
classe média urbana, se apaixonaram pelo ofício e quebraram a cabeça, aqui 
ou lá fora, até dominar a técnica e desenvolver sua arte. 

 Os anos 1990 trouxeram a ousadia na escolha do local no corpo e a individualização 

dos temas, mantendo os tamanhos pequenos como normalizados, descreve Marques (1997). 

Nessa época, a tatuagem se tornou um emblema do rock. 

  
E a tatuagem vem nisso, naquele último estalo de contracultura dos anos 90, 
que vem o skate, o rap, o rock, o metal, o grunge, o funkmetal, toda aquela 
cultura que se misturava dentro desses bastiões, que era o skate, a música, a 
roupa. Enfim, videoclipe, MTV. Talvez aquela geração MTV, podemos cha-
mar assim. Ali, a tatuagem começou a pegar, pessoas como eu, jovens de 
classe média, que os pais ficavam desesperados, mas que a gente impunha 
aquilo como estilo de vida. […] Abriu a porteira e as pessoas comuns entra-
ram [para o mundo da tatuagem]. (Danilo, 2019). 

 Para Marques (1997), a moda se apropriou da tatuagem de três formas: roupas com 

padronagens de desenhos de estilos padrões de tatuagem; imitações das marcas compondo o 

visual de modelos usadas nos desfiles, na publicidade e nos editoriais de moda; e tatuagens 

em designers e em modelos. Na literatura, no cinema e na TV, a tatuagem foi ganhando espa-
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ço. Filmes, livros, séries, desenhos e histórias por toda parte tratam de tatuagem, tatuados e 

tatuadores desde o século XX. Além disso, o interesse publicitário pela tatuagem aumentou e 

ganhou notoriedade. 

 Marques (1997) observou que a tatuagem estava presente nas diferentes gerações e 

não se apresentava mais como “coisa de jovem”. Independente idade, os temas mais escolhi-

dos variavam entre amor e morte. 

  
A partir dos anos 80, tatuam-se bandidos, advogados, promotores e juízes. 
Fiéis, fanáticos e padres; cristãos, judeus, umbandistas. Operários e patrões. 
Profissionais liberais de todas as áreas. Mendigos. Descendentes de índios 
aculturados. Funcionários públicos do mais baixo escalão; um ex-presidente 
do Banco Central, um ministro do Governo Figueiredo; diplomatas. Jornalis-
ta, colunista social. Filhas das melhores famílias, prostitutas. Caretas e doi-
dões, atletas e boêmios, gordos e magros, burros e inteligentes, famosos e 
anônimos. Pelo menos três membros da família imperial, entre eles a prince-
sa Cristina de Bourbon de Orleans e Bragança, bisneta da princesa Isabel. A 
princesa Cristina e seus parentes têm tatuagens comuns, com temas do reper-
tório clássico, não ligadas a motivos nobiliárquicos. (MARQUES, 1997, p. 
210) 

A indústria da tatuagem movimenta uma grande quantia de dinheiro, aponta Marques 

(1997). A prática foi revolucionada com o aperfeiçoamento da máquina e da técnica, da am-

pliação das cores dos pigmentos, da possibilidade de afinar o traço e de se especializar em um 

estilo específico.  

 Entre distintos contextos, no Brasil, a tatuagem entra para o mercado institucionaliza-

do nas décadas de 1980 e 1990. Incorporada pela moda, começou a sair da clandestinidade, 

como aponta Pires (2005). Santos et al. (2012) afirmam que há um movimento em que a moda 

se aproxima da arte, no qual as práticas da moda são contaminadas pela arte. A acentuada li-

gação entre moda e arte fez com que tatuagem se tornasse uma tendência e se popularizasse 

por diversos perfis sociais, em que diferentes classes, gêneros, gerações e raças aderiram à 

prática, conquistando um novo público, que antes a rejeitava.  

 Para Sweetman (2003), a tatuagem não pode ser caracterizada como moda por ser uma 

modificação permanente, invasiva e dolorosa, experienciada como mais do que um acessório 

decorativo, apesar de ser um produto no supermercado de estilo. A moda, segundo Sweetman 

(2003), leva um sujeito a fazer tatuagem, mas a marca corporal, diferenciando-se da moda, 

envolve a participação ativa do sujeito como produtor, consumidor e estrutura viva para o ar-

tefato corporal adquirido, expondo identidades, crenças e valores. 
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 A década de 1990 é o período de consolidação dos primeiros estúdios em São Paulo, 

equipados com os apetrechos modernos, incluindo os instrumentos específicos e os materiais 

descartáveis, segundo Costa (2004) e Soares (2011). Esse cenário tinha o intuito de criar uma 

imagem de profissionalismo, de qualidade artística e de procedimentos higiênicos, reflexo das 

mudanças ocorridas na década anterior, como relatam Pérez (2006), Braz (2006) e Costa 

(2004). 

 André (2011) destaca ainda que, desde o século XX, com a instalação da política higi-

enista, a rua foi produzida como lugar temeroso frequentado por sujeitos marginalizados em 

São Paulo. Simultaneamente, a rua apresenta um grande número de artistas insurgentes atuan-

do entre as fronteiras espaciais e suas definições. Soares (2011, p. 73) relembra que as ruas do 

centro de São Paulo apresentavam “tatuadores espalhados por calçadas a espera do próximo 

cliente”, o acesso aos materiais e às técnicas modernos ainda era limitado. 

 Também se tornaram frequente os “camelôs da tatuagem”, tatuadores de rua que reuti-

lizavam agulhas para economizar, mesmo com o perigo da AIDS. Tino (2019) diz que era 

comum encontrar tatuadores de rua na Praça Ramos de Azevedo e na avenida São João. Mar-

ques (1997, p. 212) pontua que “Encontravam-se até sete tatuadores trabalhando ao ar livre, 

na Praça da Sé. Dos sete, apenas um usava luvas de látex. A região do corpo do cliente a rece-

ber a tatuagem era lavada por um líquido acondicionado em embalagens de amaciante de rou-

pas”. Era um mercado clandestino, marcado pelo risco de infecto-contaminação. Tatuadores 

clandestinos, de rua ou caseiros, se espalharam por todas as cidades, sem atenção da saúde 

pública. Para Marques (1997, p. 211), “[...] maior baixaria é pagar por um serviço malfeito, e 

dessa praga nunca se estará livre. O preço mais caro é a saúde; um desenho mal executado e 

feio é uma alegria perto de um desenho infeccionado, mas nem um nem outro são admissí-

veis. Informação e responsabilidade eliminam o risco à saúde”. Neste contexto, clientes torna-

ram-se vítimas de tatuadores em razão de trabalhos mal feitos e da contaminação cruzada. 

 Apesar de sua popularização aumentar, ainda estava muito associada à marginalidade. 

Eram comuns fatos como furto de equipamentos utilizados na tatuagem, impedimento de tra-

balho para tatuados, ataque por teorias médicas, reprovação por parte de famílias e associação 

entre tatuagem e droga. Cenas de preconceito explícito eram comuns no trabalho e tatuados 

perderam ou nem conseguiram empregos por suas tatuagens. Para Marques (1997), a moral 

ganhou da moda. 
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 Em São Paulo, a Galeria Ouro Fino e a Galeria do Rock foram os espaços de maior 

divulgação de modificações corporais. Para Soares (2011), no final da década, houve uma 

apropriação da classe média brasileira seguida pelo consumo da prática por classes mais bai-

xas e periféricas. Marques (1997, p. 216) descreve os profissionais da tatuagem:  

Vem da classe média, de todos os matizes da classe média. Salvo engano, 
tivemos um único caso pertencente à classe alta. Idades: entre dezoito e cin-
quenta e quatro anos. O nível de escolaridade varia do segundo grau ao ter-
ceiro grau completo. Temos tatuadores formados em educação física, dese-
nho industrial, arquitetura, advocacia e belas-artes. Algumas profissões exer-
cidas antes da tatuagem: mecânico de automóvel, mecânico de trator, tornei-
ro mecânico, armeiro, jogador de basquete, bancária, artesão, eletrotécnico, 
programador visual, professor de caratê, professor de boxe tailandês. Pelo 
sim, pelo não, há quem divida a tatuagem com outra atividade, em geral li-
gada ao comercio […] mas também existem funcionários públicos. Muitos 
ganham dinheiro extra revendendo material importado (máquinas, agulhas, 
pigmentos etc.). 

  

Nem todos seriam desenhistas. Quando o desenho era transferido para a pele depois de 

copiado em papel vegetal, não implicava prejuízo para o cliente, conta Marques (1997, p. 

216-217): “Obviamente, a criação de imagem exclusiva só pode ser feita pelos que sabem de-

senhar. Entre os desenhistas, existem os intuitivos e os técnicos; estes conhecem conceitos de 

perspectiva, contraste etc.”. 

Em tese, qualquer um pode comprar máquina, agulha e tinta e se apresentar 
como tatuador. Existem pelo menos três fabricantes de máquinas, em proces-
so artesanal, uns dois representantes de firmas estrangeiras e um punhado de 
tatuadores que vendem material; somem-se esses ao mercado de máquina 
usada, importações diretas, encomendas não declaradas, brasileiros que vão 
ao exterior… Compra-se por telefone, por fax, e paga-se com cartão de cré-
dito. Uma loja que também revenda material pode receber até trinta pedidos 
em um único mês. (MARQUES, 1997, p. 219) 

 Até os anos 1980, a tendência de tatuadores era a de não abrir o jogo para qualquer 

um, limitando-se a casos de amizade, empatia ou constatação de seriedade. Sem dinheiro, não 

era possível comprar as máquinas importadas vendidas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na 

década de 1990, rompe-se a barreira e equipamentos são vendidos em todo lugar, trazidos do 

Paraguai. Também surgiu a produção de videoaula para os candidatos a aprendiz. 

O crescimento sem controle gerou protesto entre tatuadores pela falta de regulamenta-

ção para o exercício da atividade. São Paulo era exceção devido às normas baixadas pela Se-
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cretaria de Saúde em 1992.  

Tatuadores mais ou menos bem-sucedidos se queixam da facilidade com que 
os novatos proliferam e agem clandestinamente, favorecidos pela disponibi-
lidade de tudo quanto é tipo de equipamento. Dizem que bastará um clandes-
tino fazer besteira, para destruir a imagem sadia de uma arte historicamente 
suspeita. (MARQUES, 1997, p. 219) 

  

Enquanto crescia o número de tatuadores espalhados por aí, encontrar uma tatuadora 

era mais raro. Segundo Marques (1997, p. 230), somavam-se sete tatuadoras. “Uma no Rio 

(Lia), três em São Paulo (Silvana, Claudia Macá e Vânia Mendes), duas no Maranhão (Ana 

Velho e Meire), uma na Bahia (Liz Henry). Número de tatuadores: incalculável. Mais de mil, 

certamente”.  

O autor estimava que os estúdios estabelecidos em pontos comerciais e legalizados 

eram cerca de cem e os tatuadores em atividade no exterior podiam variar entre dez e vinte; os 

fabricantes de máquinas somavam quatro enquanto os revendedores de equipamentos impor-

tados passavam de dezenas. Desenhista de renome internacional era somente um: Maurício, 

que trabalhava em São Caetano do Sul. 

 Conforme Leitão (2000), o reconhecimento da profissão começou na década de 1990 

com os estúdios qualificados em oposição aos tatuadores que trabalham pelas ruas com agu-

lha e nanquim. Os estúdios regulamentados, com alvará de funcionamento, estão instalados 

“[...] em lojas de galerias (a maioria em galerias antigas), shopping centers, salas em prédios 

comerciais, jiraus de lojas de discos ou locadoras de vídeo, e lojas que dão para a rua (as mais 

raras). Quem não tem alvará trabalha em apartamento, casa ou na rua” (MARQUES, 1997, p. 

220).  

Entre tatuados, estavam aqueles que se tatuaram nos anos 1970, com “aquela tatuagem 

precária, a única disponível na época para quem não ia a Santos, feita na base do nanquim e 

da agulha de costura. Muitos não pretendem se desfazer dela nem restaurá-la” (MARQUES, 

1997, p. 221). 

 Em 1995, foi lançada a primeira revista de tatuagem em português, a Metal Head Tat-

too. Com anúncios de lojas e fornecedores de material, atingia um público potencial de oitenta 

mil a cada edição. A revista foi o primeiro canal exclusivo de divulgação de trabalhos de tatu-

adores. Com cerca de cinquenta fotos coloridas, entrevistas, reportagens sobre a história da 

tatuagem e cobertura de eventos, a revista possibilitou que tatuadores adquirissem noção do 
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nível do mercado nacional e que leitores ganhassem um mostruário para ajudá-los a escolher 

o tatuador mais indicado para o tipo de trabalho que pretendia fazer. Conforme Marques 

(1997, p. 221), “Tradicional, tribal, céltica, biomecânica, realista, preto-e-cinza… a lista de 

estilos não para de crescer”.  

 A Revista Tattoo Brasil buscava trabalhar as noções de profissional, arte, artistas. De-

finia a importância da busca de conhecimento e trazia a tatuagem como forma de expressão 

artística, baseada em trabalhos exclusivos e projetos únicos que carregam a personalidade dos 

clientes. A publicidade, apesar do preconceito, começou a trabalhar a tatuagem de forma posi-

tiva. Com tantos tatuados, a prática começou a ser divulgada como algo a ser compensado 

pelo consumo. 

 Em setembro de 2000, a revista Elle fez uma reportagem sobre a tatuagem, "Tatua-

gem, você ainda vai ter uma”, com entrevistas com mulheres tatuadas e com tatuadores e pa-

receres de uma psicóloga e uma antropóloga. Em novembro, a revista Nova, na sessão "Re-

pórter de Beleza”, na matéria "Detalhe excitante", apresentou a tatuagem como forma de ex-

pressar sensualidade. Em outra sessão, exibe as tatuagens das mulheres que trabalhavam na 

produção da revista, conta Leitão (2000). A autora continua: “A tatuagem chega ao público, 

assim, como uma moda e uma mercadoria a ser consumida” (LEITÃO, 2000, p. 29). A tatua-

gem é vendida como uma mercadoria que é acompanhada de “um estilo de vida, um status, e 

uma série de desejos que, através do ‘ter’, conformam os sentidos da imagem do ‘ser’” (LEI-

TÃO, 2000, p. 29). Também começa a surgir o desejo de fazer uma tatuagem com alguém es-

pecífico, tidos como mestres da tatuagem.  

 Os mercados americano e europeu se diferenciavam por questões culturais e financei-

ras. Com mais dinheiro, era maior demanda por trabalhos grandes e caros. No Brasil, a pri-

meira geração de tatuadores não chegou a fazer muitos fechamentos de membros, custava 

tempo e dinheiro: “Os artistas europeus e americanos tem a bagagem de pelo menos cem anos 

de tradição, desde que a máquina elétrica foi inventada, em 1891. Já os brasileiros entraram 

na era da eletricidade colorida somente na década de 80 do século XX” (MARQUES, 1997, p. 

232). Ademais, era exigida uma versatilidade de tatuadores brasileiros, desde os desenhos até 

os diferentes tons de pele: “Aqui ainda não temos gente querendo Portinari, Di Cavalcanti ou 

Tarsila do Amaral na pele, enquanto a freguesia primeiro-mundista frequentemente sai das 

lojas portanto um Picasso ou um Miró” (MARQUES, 1997, p. 233). 
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4.2. MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS: COMERCIALIZAÇÃO, MEDICALIZAÇÃO E 
REGULAMENTAÇÃO 

Para Kosut (2013), a formulação de organizações profissionais de tatuagem e a medi-

calização da prática estabeleceram padrões que mudaram o ambiente e o ato de ser tatuado. 

As lojas de tatuagem prevalecem como estúdios de tatuagem com ambientes semelhantes a 

galerias onde os flashes de tatuagem e trabalhos de arte inspirados em tatuagens estão à ven-

da, expostos nas paredes: “Os estúdios de tatuagem são agradáveis, altamente estetizados e 

administrados profissionalmente” (KOSUT, 2013, p. 37) . Enquanto as lojas de tatuagem 71

transformaram-se em estúdios, os tatuadores passaram a ser chamados de artistas. 

Le Breton (2004) atenta para as dimensões comerciais e artísticas da tatuagem. O es-

tabelecimento de estúdios e lojas de tatuagem fez com que esta se enquadrasse no mercado, 

fortalecendo o processo de comercialização. Dias (2014, p. 66) acrescenta: “Inserida em um 

seguimento comercial, a tatuagem é ressignificada, passa a ser uma ornamentação a mais para 

o corpo, uma intervenção estética que expressa a personalidade do indivíduo”. 

 Para Costa (2004, p. 24), a tatuagem sai da periferia e da informalidade em direção ao 

centro da cidade e aos pontos comerciais: “A entrada da tatuagem no mercado é acompanhada 

de uma nova configuração no espaço de tatuar, onde a organização e a decoração representam 

e ao mesmo tempo contribuem para a construção de novos sentidos para a prática da tatua-

gem”. 

 O surgimento dos estúdios no Brasil marca a inserção da prática nos processos de 

profissionalização, comercialização, regulamentação, higienização e medicalização, incial-

mente pelas grandes cidades. Para Dias (2014), o estúdio, como espaço pensado para a tatua-

gem, possibilita novas formas de conceber o corpo, em que as modificações corporais são 

uma forma de estilo que identifica o sujeito. Pérez (2006) defende que o aumento crescente de 

lojas e estúdios de tatuagem possibilitou o alargamento das ofertas de modificações corporais.  

Na arte contemporânea, a obra de arte foi conceituada como mercadoria a ser promo-

vida, como aponta Thompson (2012). O capitalismo cria o conceito de obra de arte, pressu-

pondo a ideia de mercadoria. A mercantilização opera, de acordo com Shapiro (2012), fazen-

do objetos circularem como mercadorias. A obra de arte está para o campo da arte como a 

 Tattoo studios are pleasant, highly estheticized, and professionally run.71
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mercadoria está para a economia capitalista, conforme Aguiar e Bastos (2013). A produção 

estética é o objeto e o sujeito da arte. 

A artificação da tatuagem envolve questões de mercado, como todo processo artístico. 

Uma mercadoria que seja qualificada como arte ganha valor agregado e seu preço é elevado. 

A tatuagem, como objeto de arte, vale muito mais do que uma tatuagem que não é considera-

da artística. Coimbra (2013) aponta para um processo de mercadorização da arte. Segundo a 

autora, “há uma relação problemática entre a prática artística contemporânea enquanto produ-

ção de valor cultural e simbólico e a produção económica dos mesmos orientada segundo uma 

economia de mercado, em que todos os bens são transaccionáveis e adquiríveis” (COIMBRA, 

2013, p. 4). As relações sociais tornaram-se também relações económicas e monetárias. 

As competências de ordem sanitária também são levadas em conta. Como uma prática 

de risco biológico, seguir as normas de higiene exigidas pelas normas vigentes é uma forma 

de provar que é bom profissional, conforme Costa (2004). Não adianta ter habilidades técni-

cas e artísticas se colocar a clientela em risco. Todos os cuidados e hábitos de limpeza e higi-

ene devem ser tomados. 

Simultaneamente, a tatuagem passa pelos processos de medicalização (BRAZ, 2006) e 

higienização (COSTA, 2004). Com o surgimento da AIDS e sua posterior pandemia, nos anos 

1980, ocorrem mudanças sociais que despertam novos comportamentos com ênfase epidemio-

lógica na saúde pública e nos discursos sobre a sexualidade: "A preocupação com a higiene, 

limpeza e esterilização passou a fazer parte desse universo, assim como a busca por materiais 

antialérgicos e medicação para cicatrização, como pomadas” (BRAZ, 2006, p. 62). Aumenta a 

necessidade de preocupar-se com a prevenção de doenças infectocontagiosas. 

O discurso preventivo não se circunscreve somente à prevenção da aids; 
trata-se de um conjunto de normas, parâmetros e diretrizes que permeiam 
a visão médica, pautando condutas para os indivíduos evitarem agravos à 
saúde. Inserido nas políticas públicas de saúde, esse discurso está no 
marco da “estatização do biológico” e, assim, do “biopoder”. A biopolíti-
ca dos corpos domesticados e docilizados via instituições disciplinares dá 
espaço hoje para uma ideologia de moralidade da saúde e do corpo. (PE-
LÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 127) 

  

O processo de medicalização, segundo Foucault (2002a), permite que o poder transite 

por nosso corpo. A biopolítica encobre o campo da tatuagem. As precauções de assepsia au-

mentaram, como aponta Le Breton (2009). Os cuidados incluem o uso de materiais descartá-
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veis ou esterilizáveis e a limpeza do local de trabalho e do corpo tatuado. O intuito é minimi-

zar possíveis riscos de infecções e transmissão de ISTs e doenças virais como hepatite e aids. 

A preocupação com medidas de segurança e higiene possibilitou que os riscos de contamina-

ção se tornassem quase nulos.   

As primeiras medidas públicas contra a AIDS fazem parte da reforma sanitária do Es-

tado de São Paulo, que ganhou dimensões nacionais na Ditadura Militar, conforme Teodores-

cu e Teixeira (2015). Os primeiros casos da doença chegaram no Brasil entre os anos de 1982 

e 1983, atingindo principalmente homens homossexuais jovens, mas se tornou uma epidemia 

rapidamente e gerou pânico entre a população.  

 É essencial que tatuadores tomem todas as providências para tornar o ambiente assép-

tico e reduzir drasticamente o risco de fazer a tatuagem, principalmente quanto ao risco de 

contrair doenças infectocontagiosas, como Hepatite B, Hepatite C e HIV. Proteger todos os 

equipamentos, acessórios e produtos usados é mais do que uma questão de higiene, é uma 

questão de saúde pública. 

Acho que precisa ter o mínimo de higiene para você tatuar. Não precisa ter 
um castelo. Basta ter uma sala, que tem um chão limpo, as paredes limpas. 
Uma bancada limpa onde você possa lavar as mãos, fazer a higiene da pele 
da pessoa que você vai tatuar. Isso a gente faz desde os anos 80. Mesmo não 
tendo todas as precauções que a gente tem hoje, mas a gente sempre teve 
qualidade na prática de tatuar. Por ter essas referências tanto dos estrangeiros 
quanto dos caras que já tinham mais tempo aqui, como Marco, como Lucky. 
Eles tinham muito esse cuidado com a higiene. Não como hoje, autoclave, 
tudo descartável. Mas a gente já se preocupava com isso. E depois que veio, 
logo em seguida, o problema da AIDS, que foi um grande susto para todos 
nós. Aí que a gente começou a ter ainda mais cuidado com o equipamento e 
com a gente mesmo, de não se infectar. (André, 2019) 

Os discursos de higienização (COSTA, 2004) e medicalização (BRAZ, 2006), associ-

ados às práticas de modificação corporal, podem ser uma forma de legitimação com a associ-

ação de saberes médicos e profissionais para maior visibilidade das práticas e para busca de 

um espaço institucionalizado e da saída da marginalidade. O discurso de medicalização foi 

utilizado como divulgação da prática da tatuagem ao se apropriar dos saberes médicos e cien-

tíficos. Seria uma estratégia de legitimação da tatuagem ao desassociá-la do estigma.  

 Além disso, instrumentos específicos e materiais descartáveis ou esterilizáveis revela-

riam a preocupação com higiene e assepsia, além de permitir maior qualidade artística. Deve 

se preocupar com a “esterilização das agulhas e dos bicos da máquina de tatuar e à limpeza da 
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sala de tatuar após uma sessão. Esta limpeza consiste em retirar o material descartável utiliza-

do, limpar as mesas de apoio com álcool, limpar o chão com produtos desinfetantes e cobrir 

as cadeiras com filme plástico descartável” (OSÓRIO, 2008, p. 68). 

Para Ortega (2008, p. 42), as práticas assépticas implicam em processos de subjetiva-

ção. Ao enfatizar os procedimentos médicos e higiênicos, o sujeito exerce o autocontrole, au-

tovigia e autogoverna: “A ênfase crescente dada na nossa sociedade contemporânea aos diver-

sos procedimentos de cuidados corporais, médicos, higiênicos e estéticos leva à formação de 

identidades somáticas, às bioidentidades”. 

 A proteção parcial do material não exclui os riscos, apesar de minimizá-los. Se encosta 

suas mãos, mesmo com luva, na máquina de tatuagem desprotegida e contaminada por sangue 

de outro cliente e, depois, na pele do cliente que está atendendo, o risco de transportar o vírus 

que ficou alocado na máquina se consolida. Da mesma forma, se enquanto está tatuando, pe-

gar em embalagens de pigmentos usando uma luva com respingos de sangue contendo alguma 

doença infectocontagiosa, ao abrir a embalagem, estará contaminado o conteúdo dela, possibi-

litando um cenário de contaminação cruzada. 

 A preocupação com a utilização de materiais descartáveis e biocompatíveis para mi-

nimizar possíveis riscos de infecções e transmissão de ISTs é uma constante, enfatizando a 

importância da esterilização e da assepsia. A limpeza do local de trabalho e do corpo alvo das 

modificações é ressaltada. A preocupação com medidas de segurança e higiene invadiu o 

campo. É exigido que os profissionais tenham conhecimentos mínimos em anatomia, biosse-

gurança e primeiros-socorros.  

 O campo acaba por exigir o aprimoramento constante e a crescente aquisição e agre-

gação de novas técnicas e conhecimentos em áreas como a biomedicina. Sob o preceito de 

cuidados médicos, conforme Teixeira (2006), uma série de regimes é prescrita aos sujeitos de 

forma que cada um tenha uma atenção constante para consigo e para com o meio. A preocu-

pação com biossegurança se materializa na higiene, nos materiais esterilizáveis, descartáveis e 

antialérgicos e na medicação das cicatrizes. Ainda, aqueles mais cuidadosos usam luva nitríli-

ca, touca, avental e máscara. 

 A medicalização da tatuagem marca um processo em que a prática, historicamente dis-

sociada e distante da medicina, se aproxima de discursos médicos e aborda a questão de saúde 

pública. O ambiente asséptico é um aparato que dá ideia de medicalização pela proximidade 
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com ambiente médico, incluindo o uso de materiais descartáveis ou esterilizáveis e os cuida-

dos com a limpeza. 

 Consoante, ocorreram diversos movimentos de institucionalização e normatização da 

prática, afirmando uma tendência ao crescimento de normas e convenções para atuação dentro 

do campo da tatuagem. Para se tornar tatuador e abrir um estúdio, normas e regulamentações 

são impostas, além de requerimentos de ordem jurídica, comercial e sanitária para obtenção 

de licenças. Órgãos estatais devem certificar que o local e os materiais estão dentro das nor-

mas estabelecidas, como o uso de produtos e equipamentos produzidos especificamente para a 

tatuagem. 

 A maioria ainda trabalha fora das regulamentações. Com o argumento de que as exi-

gências para se cadastrar na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) são caras e 

ineficazes e de que não há uma forma de fiscalização, tatuadores acabam deixando de lado o 

plano de se enquadrar na regulamentação. Dizem que não veem a necessidade de se cadastrar 

em alguma instituição porque isso acarretaria mais custos e mais cobranças. Também acabam 

por ver que a falta de fiscalização cria um cenário de não obrigatoriedade do cumprimento de 

leis e normas estabelecidas. Segundo os dados da própria Convisa, um em cada dez é regula-

mentado, mas o número de tatuadores não registrados tende a aumentar. 

 Como uma tentativa de institucionalização, na década de 1990 foi criado o Clube dos 

tatuadores do Rio de Janeiro. Por volta de 2003, o Sindicato Brasileiro de Tatuagem foi criado 

com a intenção de regulamentar a profissão. Entretanto, conforme DeLuca (2015), o sindicato 

teria se envolvido mais com as questões de regulamentação material e das discussões quanto 

ao Ato Médico. O Sindicato das Empresas de Tatuagem e Body Piercing de São Paulo (SE-

TAP-SP), desde 2006 aceitava a associação de empresas de tatuagem legalizadas de todo Bra-

sil. Com o tempo e a falta de envolvimento de tatuadores, o sindicato não se consolidou. 

 Com tantos problemas de saúde pública, a falta de regulamentação da atividade se torna 

um problema. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, em 1992, criou normas de higi-

ene e assepsia, que servem de parâmetro. Na mesma época, foi criada a Lei Estadual 9.828 de 

1997, que proibiu tatuagens em menores de idade, e a Portaria CVS-12 de 1999, que dispõe 

sobre os estúdios e marca a normalização da prática, em conformidade com a Lei Estadual no. 

9828 e a Lei Federal n. 8.078 de 1990 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), que 
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estabelece como direito do consumidor a proteção da saúde e a segurança contra riscos provo-

cados por práticas e serviços. 

 Os estúdios necessitam de cadastramento junt às autoridades sanitárias para funciona-

mento e manutenção, realizando medidas como a identificação clara e precisa, o cadastro de 

clientes e um livro de registro de acidentes. A estrutura física deve ser planejada para facilitar 

a limpeza e o material deve passar pelos processos de descontaminação, limpeza, esterilização 

ou descarte. Essas regulamentações atentam-se para o risco de exposição a agentes infeccio-

sos veiculados pelo sangue, como vírus de imunodeficiência humana (HIV) e hepatite C e B, 

assim como incluem a tatuagem no setor de embelezamento. 

 A Resolução RDC nº 306, de 2004, da ANVISA, dispõe sobre o regulamento técnico 

para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. A Resolução nº 50, de 2002 dispõe 

sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação elaboração e avaliação de pro-

jetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Fazem parte do processo de instituci-

onalização os requerimentos sanitários. 

 Um estúdio de tatuagem regularizado é monitorado por agentes de vigilância sanitária 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela Comissão de Vigilância Sanitária do Município 

(COVISA). É obrigação do estúdio descartar corretamente resíduos infectantes; trabalhar com 

equipamentos e pigmentos com registro na ANVISA, materiais de uso único e esterilizar o 

que não é descartável. 

Alguns estúdios, seguindo regulamentação da ANVISA, entregam um informativo so-

bre os cuidados e os riscos para/de se fazer uma tatuagem e exigem o preenchimento de um 

formulário com dados pessoais e médicos de quem será tatuado. Um dos estúdios observados 

apresentava um formulário informando sobre os pigmentos, sua validade e lote. O problema é 

que não há consenso sobre o uso desses materiais, dependendo da disposição de recepcionis-

tas ou de tatuadores. Além disso, não é pedido nenhum documento que comprove os dados 

informados, sendo que as informações prestadas dependem de sua solicitude. Podem ocorrer 

casos de prestação de informações incompletas ou falsas quanto à questão de saúde individu-

al, que prejudicam a saúde coletiva.  

 Em favor da regulamentação da profissão, há o Projeto de Lei Federal n. 2.104, de 

2007, com a proposta de fundar o Conselho Regional de Tatuadores e Piercers (CRTP), órgão 

regulador da atividade. Em 2009, a ANVISA estabeleceu as normas e referências para o fun-



236

cionamento dos estúdios de tatuagem. Em particular, a agência se atenta às medidas de bios-

segurança. A portaria estabeleceu as normas técnicas para: Alvará Sanitário ou Licença Sani-

tária, cadastramento de clientes, estrutura física, materiais e equipamentos adequados.  

 Conforme a regulamentação, a área de procedimento de materiais deve ser dotada de: 

pia para limpeza de materiais; bancada para preparo, desinfecção ou esterilização de materiais 

e disposição de equipamentos; lavatório exclusivo para higienização das mãos, armário fe-

chado e limpo para guarda de materiais esterilizados e armário para materiais limpos e equi-

pamentos não esterilizados; pisos, paredes e tetos revestidos com material liso, lavável, im-

permeável e em bom estado de conservação e limpeza; proteção contra entrada de insetos e 

outros animais; mobiliário e bancadas revestidos com materiais impermeáveis, de fácil limpe-

za e desinfecção; e limpeza regular dos aparelhos de ar-condicionado. Deverá ser afixado, 

obrigatoriamente, em local visível, um quadro contendo esclarecimentos acerca dos riscos e 

de implicações relacionadas aos procedimentos de que trata essa norma. 

 A ANVISA também produz diversos folhetos informativos sobre tatuagem. Todos en-

fatizam os procedimentos de higiene necessários e quais são os cuidados a serem tomados 

para evitar riscos à saúde, além de alertarem sobre a indispensabilidade do uso de materiais 

descartáveis ou esterilizáveis e a proibição de aplicação de tatuagens em menores de idade. A 

ANVISA disciplinou os tipos de materiais usados e as condições para o procedimento de tatu-

agem.  

 Apesar da legislação paulistana definir as normas para o serviço de tatuagem, a demo-

ra em obter uma licença faz com que o funcionamento de estúdios sem alvará seja regra em 

São Paulo. A licença é emitida pela COVISA, encarregada de cadastrar e fiscalizar os estúdi-

os, que chega a demorar até dois anos para fazer a visita da inspeção e emitir o alvará sanitá-

rio. A COVISA atua na elaboração de materiais educativos e realiza reuniões de orientação 

técnica com os responsáveis pelos estúdios para falar sobre as condições de segurança sanitá-

ria da atividade. Infortunadamente, a COVISA está passando por um processo de desmonte 

em 2020. 

 Desde 2010, uma lei municipal define regras de higiene, obrigando o uso de aventais, 

óculos de proteção e utilizar luvas cirúrgicas descartáveis. Igualmente, agulhas devem ser 

descartáveis ou esterilizáveis. O Projeto de Lei 5.790, de 2013, em análise na Câmara, preten-

de proibir a prática de tatuagem nos olhos. Quem não cumprir a medida ficará sujeito a pena 
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de três meses a um ano de detenção por ofensa à integridade corporal, crime previsto no Có-

digo Penal . E em agosto de 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a proibi72 -

ção de tatuagem a candidato de concurso público é inconstitucional. Mas o Projeto de Lei 

para regulamentar a profissão está parado desde 2015 na Câmara dos Deputados. 

Segundo Osório (2008), a regulamentação da prática por instância governamental traz 

novas reflexões sobre o campo: a preocupação da ordem de saúde pública, com um discurso 

médico sobre a prática; a limitação da idade para ser tatuado, que ressalta o bem-estar e a au-

tonomia de jovens e adolescentes; e a separação entre profissionais e amadores, baseada em 

termos biomédicos para o Estado e em termos artísticos para tatuadores. 

 Atualmente, o campo é marcado pela atuação da Associação dos Tatuadores e Perfura-

dores do Brasil (ATPB) e da Associação Tattoo do Bem. A ATPB é uma entidade de classe 

sem fins lucrativos formada por profissionais da tatuagem e piercing em prol de interesses do 

coletivo nas esferas estaduais e federais. A Associação Tattoo do Bem, criada em 2015, é uma 

instituição sem fins lucrativos atuando no estado de São Paulo em busca de estabelecer uma 

maior confiança no mercado de tatuagem. As duas entidades buscam diálogo com as instânci-

as governamentais com o intuito de maior legitimação e profissionalização da prática. 

4.3. CONSTRUINDO A HISTÓRIA MAIS RECENTE 

 Para Sanders (2008), nos anos 2000, nos Estados Unidos, a tatuagem ainda é domina-

da por uma estrutura artesanal comercialmente orientada e vista como uma atividade desvian-

te. Apesar disso, mudanças significativas vêm ocorrendo desde os anos 1980. Tatuadores mais 

jovens, frequentemente com formação em universidade ou escola de arte e experiência em 

mídia artística tradicional, começaram a entrar para o mercado de tatuagem. As limitações na 

carreira artística foram um incentivo. Para eles, os valores criativos são enfatizados sobre os 

econômicos e tatuagens personalizadas se tornam sua especialidade, a partir de diversas refe-

rências artísticas. Eles também estariam envolvidos na inovação técnica com a expansão de 

cores, novas formas de contornos e o emprego de agulha única. 

Como tatuadores, que se definem como "artistas" e apresentam seus produ-
tos como "arte" têm se tornado mais proeminentes, o mundo mais amplo da 

 Decreto-Lei nº 2.848/194072
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arte começou a notar o meio. A tatuagem é cada vez mais legitimada à medi-
da que a obra é exposta em museus e mostras em galerias e sujeita à discus-
são crítica por acadêmicos e críticos e agentes do campo da arte tradicional. 
Os tatuadores, como consequência, lucram à medida que seu trabalho passa 
a parecer arte, é exibido como arte, é discutido como arte e é comprado e 
vendido como arte. (SANDERS, 2008, p. 19)  73

Sanders (2008) observa uma fronteira flexível entre arte e artesanato, na qual artistas 

comerciais e artesãos dividem o mercado. A tatuagem seria caracterizada pelo empreendedo-

rismo individual e pela competição local. Os materiais estão disponíveis para que qualquer 

um possa começar a tatuar, facilitado pelo acesso aos fornecedores de equipamentos e às téc-

nicas básicas.  

 Anteriormente, conforme Sanders (2008), o tatuador era sujeito a demandas de merca-

do, limitando-se a fazer o que o cliente desejava e, principalmente, a copiar desenhos facil-

mente encontrados. A tatuagem seria padronizada pela centralidade estrutural e ao poder exer-

cido por algumas empresas fornecedoras de tatuagem, que vendem o equipamento e os mate-

riais para os tatuadores. Os fornecedores de equipamentos para tatuagem seriam o centro da 

estrutura de comunicação organizacional. São eles quem publicam boletins informativos, or-

ganizam convenções e criam o conteúdo informativo sobre a prática, limitando a diversidade 

estilística e até mesmo as avaliações da qualidade da tatuagem ao enfatizarem a habilidade 

técnica em vez da inovação do conteúdo do desenho. 

 Os tatuadores que vêm do campo artístico valorizam o controle, a inovação e a quali-

dade estética acima do sucesso comercial, aponta Sanders (2008). Com treinamento acadêmi-

co e experiência com mídias artísticas, concentram suas energias na criação de desenhos per-

sonalizados. Simultaneamente, vindo de um cenário socioeconômico superior ao do tatuado 

tradicional, o novo cliente geralmente tem mais renda disponível, enfatiza a função decorativa 

e estética da tatuagem e compartilha o interesse do tatuador na produção de uma imagem per-

sonalizada, exclusivamente criativa e inovadora.  

 Os anos 2000 marcam o início de sua popularização. Inovações como o celular, nos 

anos 1990, e a internet, nos anos 2000, também contribuíram para a propagação da tatuagem. 

As duas ferramentas possibilitaram um processo crescente de divulgação da prática, do traba-

 As tattoo practitioners who define themselves as "artists" and present their products as "art" have become more 73

prominent. the larger art world has begun to take notice of the medium. Tattoo- ing is increasingly legitimated as 
the work is shown in museums and gallery shows and subjected to critical discussion byacadem- ics and critics/
agents of the traditional art world. The tattooists. as a consequence. profit as their work comes to look like art. is 
displayed like art, is discussed like art, and is bought and sold as art.
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lho de tatuadores, assim como contribuíram para sua popularização. Na pele de sujeitos influ-

entes, ganhou destaque e desejo de ser reproduzida. Além disso, as ferramentas unidas, celular 

e internet, tornaram-se a base do trabalho. Como exemplo de como o acesso a um bem pode 

interferir nas relações sociais, Campello (2017) cita os celulares, que são mais do que instru-

mento de comunicação e comodidade, pois carregam a possibilidade de ampliar o acesso a 

novas oportunidades, incrementar empreendimentos e renda. É também acesso à informação e 

ao conhecimento, à cultura e ao lazer. 

 A tatuagem conquistou novos espaços e corpos, como aponta Pires (2005). Inserida na 

classe média, as funções estéticas e identitárias da tatuagem ganharam legitimidade e reco-

nhecimento que não tinham quando realizadas em classes mais baixas. Na virada de século, a 

tatuagem passou por uma expansão, atingindo um a cada dez franceses e espaços como a 

moda, o design e a publicidade, como levantado pela Exposição Tatoueurs, Tatoués (MUSEÉ 

DU QUAI BRANLY, 2015). Há mudanças em tatuados que atingem diferentes posicionalida-

des, bem como no perfil de tatuadores que deixam de ser amadores em favor de um ideal de 

profissionalismo, e ainda no caráter da tatuagem, distanciando-se do estigma e aproximando-

se da arte. 

 Esse movimento de desmarginalização ocorreu nas grandes cidades, em razão da es-

trutura física, do movimento populacional e do movimento social, cultural e politico, como 

destaca Soares (2011). Simmel (2005) já descrevia a experiência urbana como essencialmente 

visual, na qual o corpo tem centralidade nas trocas sociais. Ademais, “a cidade moderna ofe-

rece-se como território social propício quer à afirmação da diferença, da inovação e da trans-

gressão criativa” (FERREIRA, 2006, p. 233).  

 Além disso, o mundo globalizado interligou mercados em escala planetária, con-

sequência do desenvolvimento tecnológico, principalmente dos meios de comunicação e 

transporte. Isso ocasionou o aumento da liberdade e da riqueza e, simultaneamente, a expan-

são da desigualdade e da pobreza. Se a tatuagem emerge como uma forma de expressão artís-

tica, isso aconteceu graças à circulação de práticas entre tatuadores na Europa, na Ásia e na 

América do Norte, interessados em inovações técnicas e artísticas. 

 Um diálogo internacional entre tatuadores cresceu fortemente: tatuadores de todo 

mundo negociaram ferramentas, notas e fotografias. As trocas internacionais entre tatuadores  

tornaram possível o desenvolvimento de códigos e técnicas compartilhados na prática da tatu-
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agem contemporânea. A troca entre países permitiu novas formas de experimentar a prática. O 

Brasil se baseou nos modos de tatuar europeu e americano, mas com forte influência de dese-

nhos orientais, tribais e russos. 

 Ademais, mudanças técnicas e tecnológicas, como o uso de máquinas elétricas, de 

agulhas e de pigmentos próprios, contribuíram para a popularização da prática. Para Fisher 

(2002), Ana Oliveira (2012), Pérez (2016), Kosut (2013) e Ferreira (2006), a máquina de tatu-

ar elétrica, a disponibilidade de materiais descartáveis ou esterilizáveis, o estabelecimento dos 

estúdios com todos os equipamentos específicos, o melhoramento das técnicas envolvidas, as 

novas formas de concepção do corpo (como objeto de transformação) e da tatuagem (como 

uma opção estética) e o acesso aos desenhos favoreceram a entrada da tatuagem na moda e na 

arte, além da difusão das marcas corporais em diversos segmentos sociais, ao torná-la menos 

dolorosa e mais segura. Da década 1980 para cá, a tatuagem teve sua inserção interseccionada 

nos processos de profissionalização, com a criação de uma máquina elétrica mais precisa; 

comercialização e mercantilização, com o estabelecimento dos estúdios e das lojas; higieniza-

ção (COSTA, 2007) e medicalização (BRAZ, 2006), nas quais a preocupação com assepsia se 

tornou parte do processo; regulamentação e normatização do campo; e artificação (SHAPIRO, 

2012) da prática, que passou a ser concebida como uma forma de arte. 

Conforme Heinich (2005), a fronteira que define quem é artista se encontra entre as 

atividades de arte e ofícios de arte e a categorização dos sujeitos entre profissionais e amado-

res. No campo da arte, o profissionalismo é considerado mais sério e autêntico do que o ama-

dorismo. É um modo de controlar a entrada e selecionar os sujeitos que fazem parte do cam-

po.  

Nas últimas décadas, conforme Kosut (2006), tatuagens foram relacionadas com o 

campo da arte de diversas formas. Revistas reportam tatuagem como objeto de arte, avançan-

do a ideia de que o corpo é um suporte artístico. Em adição, o campo da tatuagem abraçou um 

discurso similar com nomenclaturas de artista para tatuadores e estúdio de tatuagem. E uma 

das relações de tatuagens mais significativas para o campo da arte é o fluxo de artistas treina-

dos entrando na profissão. Como resultado, os discursos e técnicas adquiridos em programas 

de arte influenciaram a criação de novos estilos de tatuagem. As práticas e convenções do 

mundo das artes inspiraram a tatuagem. 

 Já em 2005, no Metropolitan Museum of Art, ocorreu a Adorning the World: Art of the 
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Marquesas Islands, sobre tatuagens marquesanas. Para Echeverry (2015), as exposições con-

templam a tatuagem como uma figura artística e, a partir de um foco antropológico, como 

uma forma de comunicação. Ferreira (2006, p. 221-222) complementa: “Galerias de arte e 

museus procedem à sua exibição sob suportes vários, sempre ancorados num certo discurso 

antropológico e estético que lhes serve de caução cultural e histórica”. 

Outro sinal da mudança do status cultural das tatuagens é “que a arte e os artefatos da 

tatuagem estão sendo exibidos sob a rubrica de arte em galerias e museus e são ‘coletados’ 

por aficionados por tatuagem como belas artes para o corpo” (KOSUT, 2006, p. 74) . Insti74 -

tuições e sujeitos são acionados no processo de legitimação e reconhecimento da tatuagem 

como arte. Na Polônia, peles tatuadas de falecidos residentes de prisões foram preservadas em 

jarros. Wim Delvoye, conhecido por sua arte provocativa, vendeu o couro de porcos tatuados 

em 1992 e tatuou porcos vivos em 1997. O artista Wim também tatuou, em 2015, uma ima-

gem de Nossa Senhora sob o crânio de uma caveira no zuriquense Tim Steiner, que vendeu 

sua pele tatuada ainda vivo (LOW, 2017). 

A exposição temporária Tatoueurs, Tatoués, no Museu de Quai Branly, em Paris, Fran-

ça, realizada entre 6 de maio de 2014 e 18 de outubro de 2015, objetivava seguir “tatuadores e 

tatuados através de períodos e continentes, traçando os encontros que têm feito da tatuagem 

uma forma artística e um fenômeno mundial” e busca legitimar a noção de tatuagem como 

arte a partir de seus discursos e da forma como conta a história da prática, romantizando-a. 

Ainda em 2015, o Museum Fur Kunst und Gewerbe, em Hamburgo/Alemanha, realizou uma 

exposição sobre tatuagem. No mesmo ano, o mexicano Renato Cervera fez esculturas realistas 

imitando as peles tatuadas de membros da gangue Mara Salvatruchas  como se fossem tape75 -

tes, similar à taxidermia de animais. Na Semana de Moda Masculina de Milão Verão 2015, a 

marca Dsquared2 vestiu seus modelos de fio-dental e cobriu seus corpos com segundas peles 

cobertas de desenhos que imitavam tatuagens.  

 Nos últimos anos, a artista escocesa Jessica Harrison criou The Painted Ladies, uma 

série de esculturas de bonecas de porcelana com tatuagens old school. A artista norteamerica-

 Another significant sign of tattoos’ shifting cultural status is that tattoo art and artifacts are being exhibited 74

under the rubric of art in galleries and museums, and are ‘‘collected’’ by tattoo aficionados as fine art for the 
body.

 Conhecidas como MS-13 e MS-18, as gangues surgiram em 1980 em Los Angeles/EUA.75
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na Mimi Kirchner criou bonecos de pano tatuados feitos à mão, que são arte e não devem ser-

vir como brinquedo para crianças, conforme a artista. 

 No Brasil, o Museu da Tatuagem, inciativa do tatuador Polaco, foi inaugurado em 

2004, em São Paulo; em 2013, foi realizada a exposição “Museu Tattoo Brasil” no Condomí-

nio Conjunto Nacional, em São Paulo, para divulgação do Museu; em 2015, o SESC/SP reali-

zou o evento Tatuagem: da marginalidade ao mainstream; a revista brasileira Tattoo Art lan-

çou o livro The Skin Book, no qual as folhas se assemelham à textura da pele humana; a artista 

plástica brasileira Evelyn Tannus criou esculturas de porcelana inspiradas em tatuagens e as 

expôs em museus e galerias; a UFPR Matinhos realizou a exposição Gente Tatuada, com fotos 

de tatuados; em 2016, o Museu Tattoo Brasil, com o Governo do Estado de São Paulo, reali-

zou a exposição "A arte na pele", no Memorial da América Latina; a escola de samba Socie-

dade Rosas de Ouro fez seu enredo sobre tatuagem, intitulado “Arte à flor da pele: a minha 

história vai marcar você”, no carnaval de São Paulo; o Museu de Ciências Morfológicas da 

UFMG, campus Pampulha, em maio, realizou a exposição “O dizer à flor da pele: o corpo 

humano como substrato de paisagens simbólicas”. 

 O Museu de Arte Contemporânea da Cidade de São Paulo recebeu, em 2014, a exposi-

ção “Tatuagem: ritual, arte e moda”, com desenhos da pesquisa de Oliveira e Frayze-Pereira. 

Em maio de 2018, foi feita uma exposição na Matilha Cultural, que contou com 90 quadros de 

79 tatuadores sobre o tema morte. O Centro de Arte e Promoção Social - CAPS Grajau, em 

seu 28º aniversário, fez uma festa com o tema “Arte homenageada: Tatuagem”, em agosto de 

2018. Além da exposição de obras de arte de 23 artistas e tatuadores, contou com oficina de 

carimbos, estudo conjunto sobre máquinas de tatuagem e técnicas e um bate-papo com o pes-

quisador Richard de Oliveira, “Tatuagem: ritual, transgressão e moda”.  

 Soares (2011) destaca similarmente o papel de revistas e sites na reivindicação da ta-

tuagem como arte. Tinha o Almanaque Brasileiro de Tatuagem, lançado em 2009. A Editora 

Pixel Art Books é especializada em livros de referências para tatuadores. Além do boom de 

programas de tv e reality shows sobre tatuagem em todo o mundo. “Os veículos de comunica-

ção ajudaram a desmistificar o uso da tatuagem, contribuindo para que esta forma de expres-

são ganhasse cada vez mais adeptos e se popularizasse entre todas as idades, estilos e classes 

sociais” (OLIVEIRA, A., 2012, p. 9). 
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 Na mídia tradicional, a tatuagem aparece principalmente em dois momentos distintos: 

para noticiar celebridades e famosos que se tatuaram, o que influencia diretamente o mercado 

da tatuagem com a demanda por tatuagens similares; ou para noticiar crimes em que o suspei-

to pode ser reconhecido por sua tatuagem. 

O desenvolvimento tecnológico, como observado por Conde (2014), possibilitou di-

minuir o traço dos desenhos. A criação de estilos variados e o aumento da demanda de dese-

nhos por encomenda em vez de tatuagens pronta de catálogo seriam sinais de que a tatuagem 

estaria se aproximando da arte.  

 Para Souza (2015), a mudança no perfil do tatuado é resultado da transformação da 

tatuagem em um produto ou objeto de consumo. A heterogeneidade da clientela mostra que é 

inegável que a tatuagem venha conquistando espaços e corpos onde antes ela não era bem-

vinda. Souza (2015) utiliza o temo “desmarginalização” para entender o processo que se deu 

através da resistência de sujeitos tatuados que tiveram de lutar contra estigmas impostos pela 

sociedade. 

 No contexto de comercialização e profissionalização, conforme Ferreira (2006), os 

desenhos, os estilos, as técnicas, os materiais utilizados e as condições de higiene aperfeiçoa-

ram-se. A invenção da máquina de tatuar elétrica, bem como a disponibilidade de materiais 

descartáveis e a melhoria das condições de esterilização dos outros materiais, favoreceram a 

difusão da tatuagem. 

Nesse jogo cruzado, as fronteiras entre a arte e a vida são esbatidas no corpo, 
reivindicado como suporte de criação e intervenção artística, disponível à 
incorporação de marcas que se pretendem exclusivas e originais ou, pelo 
menos, pessoalizadas, com valor autoral e, consequentemente, esteticamente 
relevantes e socialmente singularizantes. […] Num movimento de vai-e-
vem, a arte encarna-se e a carne estetiza-se. (FERREIRA, 2006, p. 297) 

 O mercado de tatuagem não foi abalado pela crise econômica dos últimos anos, pelo 

contrário, cresceu e dobrou de tamanho. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), o número de microempreendedores individuais registrados 

no serviço de tatuagem e piercings entre 2013 e 2018 subiu de 592 para 1.164 em São Paulo.  

 Em 2013, a revista Super Interessante realizou uma pesquisa sobre o perfil do tatuado 

no país. Segundo o estudo, 59,9% dos sujeitos com tatuagem seriam do gênero feminino e 

48,2% estariam entre 19 e 25 anos. Em 2016, o mercado tinha uma taxa de crescimento de 
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20% ao ano, ignorando a crise econômica que assolava o país. De acordo com o SEBRAE, 

entre os anos de 2009 a 2012, as áreas de serviços de tatuagens e piercings aumentaram 413% 

e, desde 2004, o crescimento esteve próximo a 20% ao ano. A taxa de crescimento de estúdios 

regularizados atingiu 24,1% entre 2016 e 2017. Isso é comprovado pelo aumento progressivo 

de estúdios, empresas que fabricam ou vendem produtos e convenções.   
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5. EM QUAIS CONDIÇÕES OCORRE A ARTIFICAÇÃO DA TATUAGEM: ESTRA-
TÉGIAS E DISCURSOS DOS TATUADORES 

O presente capítulo aborda a iniciativa de compreender em quais condições ocorre o 

processo de artificação da tatuagem em São Paulo. É baseado na segunda pergunta proposta 

por Heinich e Shapiro (2012b) para analisar a artificação: “Em que condições?”. Para tal em-

preendimento, focarei nas estratégias e nos discursos de tatuadores. E, deste modo, objetivo 

compreender quais são as dimensões negociadas por tatuadores na construção do valor artísti-

co. 

Pensando as relações de poder e as negociações na construção do valor artístico da 

tatuagem, pretendo responder: o que legitima tatuadores e tatuagens como artísticos e artísti-

cas? Na disputa pela definição da verdade, que saber está sendo construído e quais são os dis-

cursos acionados? E, por fim, em quais condições a tatuagem é reconhecida como arte? 

Para Kosut (2013), mudanças no campo da tatuagem resultaram na valorização da prá-

tica como arte. Diferenciando a tatuagem artística da tatuagem, distanciando de seu histórico 

como um trabalho inferior que exige um nível rudimentar de habilidade técnica, a arte da ta-

tuagem é criada e avaliada dentro de discursos acadêmicos e ideologias de artes tradicionais, 

que valorizam inovação, criatividade e exclusividade. Além do domínio técnico, tatuadores 

precisam criar obras originais que sejam qualificadas como arte pelas convenções da arte.  

O fortalecimento da ideia da tatuagem como arte teria surgido nos Estados Unidos, em 

meados da década de 1990, depois do Renascimento da Tatuagem, que aconteceu entre as dé-

cadas de 1960 e 1980, e a resultante mercantilização e popularização da tatuagem, aponta Ko-

sut (2013). A ligação da tatuagem com o campo da arte não teria vindo de sujeitos do meio, 

tatuadores e tatuados, que concebem a tatuagem como forma de arte, mas no reconhecimento 

de características artísticas na tatuagem por instituições clássicas de arte, como galerias e mu-

seus. A tatuagem começou a ser conectada à arte popular ou à tradição não ocidental de modi-

ficação corporal e seu significado etnográfico.  

Pensando no cenário brasileiro, em São Paulo, entendo que as estratégias e os discur-

sos de tatuadores foram parte essencial do processo em que a prática da tatuagem ganhou no-

vos significados e representações. Estes sujeitos estariam se posicionado mais próximos do 

campo da arte por meio de práticas e ideologias tradicionais, o que resultou na transformação 

da prática e em inovações estéticas em estilos de tatuagem.  
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Uma nova estética de tatuagem surge. Os discursos e técnicas que alguns tatuadores 

adquiriram ao estudar em programas de artes influenciaram a formação de uma estética de 

tatuagem, que reflete na criação de novos estilos e no compromisso com a criação da arte da 

tatuagem. Isso envolve o desenvolvimento de desenhos originais, a capacidade de desenhar e 

tatuar, a proficiência em uma variedade de estilos de tatuagem e alguma familiaridade com o 

mundo das artes visuais. 

5.1. ESTRATÉGIAS E DISCURSOS DE QUEM TATUA 

Nas últimas décadas, ocorreram mudanças de significados simbólicos e de avaliação 

da tatuagem para que ela fosse artificada. Tatuadores estão se distanciando da bagagem nega-

tiva histórica e cultural e se aproximando das convenções acadêmicas e dos padrões mundiais 

da arte. Regras ou elementos da arte são adotados, como a linha, a forma, o espaço, o valor 

tonal da imagem , a cor e a textura. Valores são incorporados, como originalidade e singula76 -

ridade. Desta forma, a tatuagem se insere em um contexto estético e artístico. 

 Com o tempo, foram criados diversos saberes em torno da prática de tatuar: “As com-

petências dos tatuadores, contudo, não estão confinadas à sua perícia figurativa com agulhas 

de pistola” (FERREIRA, 2006, p. 532). Há outras competências técnicas, como a estética em 

si, a definição de contornos e sombreados, a saturação e o brilho das cores, a anatomia do 

corpo e a adequação do desenho conforme suas dimensões e características. A regulagem da 

máquina, a preparação das agulhas, o modo de fazer o decalque e a maneira de segurar a má-

quina também são técnicas essenciais para se chegar a um padrão de qualidade da tatuagem. 

Concomitante, Ana Oliveira (2012) percebe que habilidades técnicas e gráficas são essenciais 

na execução de uma tatuagem de qualidade. O desenvolvimento de novas técnicas de trabalho 

aparece como uma constante. 

 Em relação aos operadores de terminologia de artificação, tatuadores se apropriaram 

de vários termos dos campos da arte e da moda. Em seus discursos, aparecem as expressões: 

obra, peça ou trabalho para a tatuagem; artista para se referir aos tatuadores e tatuadoras; tela, 

para tatuados, comuns na arte; tendências e em alta, que surgem da moda, para descreverem 

 O valor tonal refere-se ao grau de luminosidade. Uma escala em tons de cinza com gradações entre o preto e o 76

branco, entre o escuro e o calor. Os tons mais claros são os valores tonais mais altos e os tons mais escuros são 
os valores tonais baixos.
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os desenhos mais comuns. 

As nomenclaturas “ateliê” ou “estúdio” de tatuagem e artista da tatuagem, segundo 

Prado (2014) e Kosut (2013), são uma forma de reivindicar o estatuto de arte por parte dos 

tatuadores. Para Lipovetsky e Seroy (2015), o termo “tatuador artista” surge para designar 

uma atividade econômica que traz a marca da ambição estética. Neste sentido, “um novo sta-

tus é alcançado pelo tatuador. Ele não é mais um simples ‘marcador da pele’, mas um profis-

sional e um artista com reconhecimento social” (PÉREZ, 2006, p. 183). 

 As marcas corporais, conforme Ana Oliveira (2012), podem transformar os corpos em 

“telas” ao converter o sujeito em objeto de exposição - por onde circule e por seu tempo de 

vida. Osório (2009) sugere que o corpo se tornou uma tela branca, na qual sujeitos projetam 

desenhos e marcas. É um discurso que se repete entre tatuadores que concebem tatuados 

como “telas” prontas para receberem tatuagens. Muitos só se referem aos clientes como “te-

las”  (ver ilustração 96). 77

 A história da arte evidencia “que o corpo humano sempre esteve, de uma maneira ou 

de outra, com maior ou menor intensidade, no foco de atenção dos artistas” (SANTAELLA, 

2008, p. 65). Na tatuagem, o corpo exposto se torna espaço de exposição da arte. De objeto a 

Ilustração 96. Contracapa da revista da Tattoo Week 2017

Fonte: Reprodução da revista distribuída na Tatto Week, 2017.

 Ressalto que quando eu utilizar termos como “tela”, estou reproduzindo o discurso encontrado no campo e não 77

compartilho seus usos. 
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suporte e ferramenta. Nos museus, as tatuagens podem aparecer em peles preservadas, em ou-

tros suportes, como pele artificial, tecido e papel ou representadas em fotografias. Quando 

expostas no contexto do museu e da galeria, os significados e funções dos objetos são reco-

nhecidos com valor estético, de acordo com Kosut (2006). 

 Assim, dominar o desenho é o primeiro passo para legitimar quem almeja ser reconhe-

cido como artista, sendo marca de distinção e classificação de tatuadores. Neste sentido, há 

tatuadores tecnicamente hábeis, mas que não sabem desenhar ou pintar. Sabem tatuar, mas 

não sabem criar um desenho. E há tatuadores que se distinguem pela habilidade de desenhar, 

uma forma de classificar o bom tatuador e a boa tatuadora, que corresponderia à classificação 

de artista. A qualidade técnica dos desenhos é valorizada e a importância dada ao desenho na 

construção de tatuador indica que a habilidade de desenhar é uma forma de classificação e de 

distinção como artista. 

 É praticamente unânime entre os tatuadores entrevistados o discurso de que sempre 

desenhou ou desenha desde criança. O discurso de desenhar desde a infância traz uma noção 

de que o sujeito tem um dom, que demarcaria sua genialidade, sua capacidade artística. Há 

uma associação da produção de desenhos, sem ser profissionais, como uma vocação para ta-

tuagem. Desenhar bem seria uma forma de se legitimar no campo, já que a entrada vem da 

necessidade de "investir no talento”. 

 Às vezes, o discurso segue um argumento genérico, como: “Desenho desde que me 

entendo por gente. Muitos anos” (Ale, 2016); “Sempre gostei muito de desenhar, não me lem-

bro exatamente como comecei [a estudar desenho]” (Vinicius, 2018); “Sempre gostei muito 

de desenhar, gostava muito de desenhar o que as pessoas me pedissem. Comecei a aprender o 

ofício bem cedo, como aprendiz aos 15-16 anos” (Marcos, 2018); “Eu gostava de desenhar. 

Desde pequeno eu já desenhava. Na escola, eu sempre ia bem nos trabalhos de arte. E aí de-

pois eu comecei a frequentar escola de pintura, de desenho” (Lucas, 2019). Em outros casos, 

há uma formação artística, institucional ou informal, que contribui para a habilidade em dese-

nho: 

Sempre desenhei, trabalhei com ilustração, fiz faculdade de design gráfico e 
outra de artes plásticas. Fiz gravura, escultura, pintei a óleo e vários outros 
materiais até chegar na tatuagem. Na faculdade de artes plásticas, o estudo 
do desenho era muito forte. Os desenhos dos cadernos vieram dessa época. 
(Jéssica, 2019) 
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A competência de desenhar bem pode vir de outras áreas e atividades que também se 

relacionam com a carreia artística. 

Eu fazia alguns trabalhos, desenhos, desde pequeno. Interessava muito por 
desenhar e esse tipo de coisa. [Depois] fazia, para sobrevivência, artesanato. 
Tinha que dar um início. […] Desde então, eu vi que meu feeling era fazer 
trabalhos manuais. (Pedro, 2019) 

Minha brincadeira preferida quando eu era criança era desenhar, então o 
primeiro curso que fiz eu tinha 6 anos de idade. Me formei em educação ar-
tística e continuo fazendo curso de desenho até hoje. Apesar de desenhar 
quase todos os dias para tatuar, sinto falta de desenhar sem finalidade e o 
curso me dá tempo e foco pra isso. (Thaís, 2018) 

A ideia de ser tatuador surgiu na escola, no ensino médio, quando eu fiz um 
desenho numa carteira bem grande assim, durante a aula, porque eu não era 
um bom aluno. E, recebi uma bronca, mas depois de uns dias a diretora me 
chamou para fazer isso em uma sala inteira, em todas as carteiras. Até hoje 
não sei se foi uma punição ou algo do tipo: Nossa, a gente gostou, faz aí. E 
depois que eu fiz isso, um monte de gente chegou falando comigo, me para-
benizando, falando que achava legal. E dai surgiram as primeiras pessoas 
falando: Mano, vira tatuador. E aí beleza, eu arquivei essa ideia e depois de 
alguns anos, até 2018, eu meio que comecei a produzir muito. Passei por um 
momento difícil da minha vida que durou alguns, acho que quatro anos. Fo-
ram anos bem difíceis. E uma forma para mim recuperar, eu comecei a dese-
nhar. Isso no começo de 2018. E quando chegou no meio do ano, um tatua-
dor de quebrada mesmo, de bairro, veio e me disse: Pô, cara, por que você 
não vira tatuador, mano? Você desenha bem e tal. Você ia se dar bem no 
ramo e tudo mais. E eu te ajudo. Qualquer coisa, eu te passo as apostilas do 
curso que eu fiz. Não precisa fazer curso. Sabe, acho que não ia compensar 
para você. Eu te ajudo e tal. E, mano, vindo de um cara que tatuava, eu achei 
incrível. Aí eu cogitei realmente. Mano, é isso. Porque antes eu tinha medo 
porque as outras pessoas da minha família são cristãs e isso é um tabu enor-
me e tudo mais. E eu tinha um pouco de receio por causa deles. Mas, enfim, 
aí no meio do ano eu comprei as coisas, comprei os equipamentos, os mate-
riais, e deixei arquivado esse lance todo. Mais ou menos, depois de um ano 
de novo, quase no meio do ano de 2019, eu realmente comecei a tatuar e 
tudo mais. Mas a ideia surgiu meio que repentina. Em questão de um ano. 
(Marcos, 2019) 

 Em outros casos, destaca-se uma naturalidade, como se fosse uma habilidade nata do 

sujeito. 

Eu desenho desde pequeno, mas em uma inspiração didática. Eu desenho por 
prazer. Eu acredito que a maioria dos desenhistas, os natos, assim, não dese-
nham tecnicamente desde criança. Eles desenham rabiscos lúdicos. […] Mas 
não tinha técnica. Eu era autodidata. Na faculdade de arquitetura, eu ganhei 
uma facilidade, eu percebi rapidinho que minha mão tinha uma facilidade 
para desenhos gráficos e comecei a fazer perspectivas nos primeiros anos já 
para a arquitetura e já vender alguns trabalhos, a ter algumas encomendas. 
(Danilo, 2019) 
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O curso aparece com a função de legitimar o conhecimento adquirido de forma quase 

espontânea. Completa com a técnica e a formalidade que o dom do desenho em si não permi-

tiria atingir.  

Eu sempre gostei de desenhar e achava que a escola não ia me ensinar nada 
do que eu ia precisar para a minha vida no futuro. […] Quando eu tinha doze 
anos, a esposa do médico do meu pai viu que eu desenhava, viu que eu tinha 
talento desde criança, viu que eu tinha mão obra para desenho. E ela falou: 
Você quer fazer um curso? Claro que eu quero. Tinha uma professora numa 
escolinha de pintura a óleo na minha cidade e ela me pagou o curso de um 
ano e meio, que eu fiz toda a grade de ensino que tinha nessa escolinha. E eu 
me dei muito bem e em pouco tempo eu já estava pintando muito bem. Ela 
me chamava de Michelangelo e tal. E eu nem sabia quem era, nem sonhava. 
E vim para São Paulo com vinte e três anos, conheci mais pessoas boas. Co-
nheci gente boa que falou: vai fazer um curso que vou pagar para você. Daí 
fui fazer o curso de desenho publicitário, de produção e layout. Eu tive a 
oportunidade de aprender a trabalhar com guache, ercoline, aquarela, aeró-
grafo, com técnicas que eu desconhecia. E já me preparando para o mercado 
publicitário, que na época ser publicitário era tipo uma estrela. Não existia 
Photoshop na época e a gente era tipo o Photoshop da época. E logo que eu 
entrei nesse curso, eu paguei três meses e comecei a desenvolver muito bem. 
E o professor falou: vamos fazer o seguinte, você não quer trabalhar aqui? 
Você paga seu estudo com o trabalho e eu te dou uma ajuda de custo. E aí eu 
não paguei mais. Fiquei uns dois anos estudando e trabalhando lá. Depois eu 
fui para uma agência de publicidade, fui trabalhar em publicidade. Aí larguei 
a publicidade para ser tatuador. (Vitor, 2019) 

  

Desenhar em diferentes superfícies a partir de diversas técnicas e materiais cria uma 

bagagem extra que permitiria uma maior facilidade com as técnicas de tatuar, a partir da adap-

tação de outras formas de artes. 

  
Gosto de desenhar desde criança, a tattoo só veio aos 27 anos. Tatuar é bem 
mais complexo, pois cada cliente tem uma pele diferente, os equipamentos 
mudam, existem o fator cicatrização vários outros detalhes que tornam a ta-
tuagem bem mais difícil. Mas se você já sabe desenhar desde criança, terá 
uma grande facilidade em atender e evoluir nesta arte. Estudem desenho e 
pintura, acreditem em mim, todo o resto é fácil se você souber desenhar de 
verdade. Eu tatuo desde 2007 e no começo foi bastante difícil sim, não tinha 
onde estudar e levei muito tempo pra aprender a tatuar da forma certa. Bem 
diferente de hoje em dia que tem vários cursos disponíveis pra quem quer 
estudar e crescer. (Renata, 2019). 

Desenhar quando criança é um fato comum em todas as narrativas de tatuadores que 

foram entrevistados, formal ou informalmente. DeLuca (2015), Kosut (2013) e Sanders 

(2008) encontraram o mesmo discurso em suas pesquisas. Para DeLuca (2015, p. 121), “ape-

sar de não ser um status, parece ser um papel desempenhado e, principalmente, lembrado, 
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como parte do conjunto da carreira profissional e, mais saliente, parte da argumentação sobre 

a coerência de sua trajetória”. Mesmo assim, saber desenhar e tatuar tem grandes diferenças. 

São duas técnicas distintas que requerem aprendizagens e técnicas diferentes. Mas um artista 

pode ser um bom tatuador por conseguir elaborar composições usando teorias do desenho e da 

pintura e criando um trabalho mais criativo.  

Uma coisa é você pintar uma tela, pintar o papel, pintar qualquer superfície 
que seja, outra coisa é você imprimir uma arte num ser humano, numa coisa 
orgânica, que sangra, que é viva.  […] A pele é a superfície mais nobre que 
um artista pode imprimir seu trabalho. 
Não é como você riscar o papel, mesmo que você tenha um talento artístico 
para trabalhar com tela, com pintura, com desenho. A pele é viva, ela sangra, 
ela incha. Cada tipo de pele para cada pessoa é diferente. Pra cada parte do 
corpo, a pele se comporta de uma forma diferente. Então é um aprendizado 
difícil. (Vitor, 2019) 

A matéria orgânica elevaria a dificuldade da técnica artística de desenho. O suporte 

inorgânico, comum nas artes tradicionais, não se move, não se altera internamente e involun-

tariamente, mas se mantém à disposição para que o artista possa criar, trabalhando nele sem 

interferência interna. A aplicação de pigmento na pele depende do tatuador, do tatuador gerar 

movimento, a própria vibração da máquina de tatuar, lapsos de dor e reações biológicas como 

inchação, vermelhidão e sangramentos. 

Uma coisa é você desenhar no papel, outra na pele. Você está lidando com 
um ser humano. A coisa é muito séria. Eu procurava ser muito honesto com 
o que eu estava fazendo ali. E o primeiro comunicado era assim: eu estou 
aprendendo e pode dar ruim. Era tudo verbal, mas todo mundo aceitava, es-
tava de comum acordo. E todo mundo queria mesmo era fazer tatuagem, não 
importava o que e como. […] E o processo mesmo de aplicação, foi só tatu-
ando. (Pedro, 2018) 

O decalque é o primeiro passo para concretizar o fazer da tatuagem quando a materia-

lização do desenho é transferida para a pele. Nos discursos de tatuadores, a habilidade de en-

caixar direito o desenho no corpo se faz relevante para obter simetria e criar algo que seja in-

corporado à pele de forma coerente. 

 Menos comum, a tatuagem pode ser desenhada diretamente na pele, pelas técnicas fre-

ehand e free machine. O estilo freehand é quando a tatuagem é feita a mão livre, sem modelos 

ou decalques, mas o rascunho é desenhado com caneta direto na pele. Já o estilo free machine 

é quando a tatuagem é feita sem o uso de decalque ou rascunho, traçada direto na pele. 
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Os tatuadores definem a qualidade de uma tatuagem principalmente com 
base na habilidade técnica aparente em sua execução, e não no conteúdo do 
projeto. Uma "boa" tatuagem tem linhas claras e ininterruptas; exibe sime-
tria; contém sombreamento que confere uma dimensionalidade apropriada; e 
tem uma coloração sólida e brilhante. Além disso, a tatuagem deve ser colo-
cada apropriadamente no corpo do destinatário, nem muito grande nem mui-
to pequena para a área do corpo e posicionada de forma a se ajustar harmo-
niosamente à musculatura. Por fim, o trabalho deve ser realizado com com-
petência técnica suficiente para que a área tatuada não seja "sobrecarregada" 
ou traumatizada pelo processo de tatuagem. (SANDERS, 2008, p. 75)  78

 A simetria do desenho mostra a preocupação com a harmonia, equilíbrio e proporção 

na distribuição das tatuagens no corpo, criando uma homologia entre as zonas corporais, con-

siderando a volumetria e densidade iconográfica. Assim, uma das características que é valori-

zada na construção artística é entender de anatomia humana e levar em conta a forma corporal 

e suas curvas ao criar o desenho. Desde fazer um desenho proporcional ao tamanho daquela 

parte do corpo até a forma de contornar um membro. Um braço não possui o mesmo diâmetro 

por todo seu cumprimento e fazer uma tatuagem que feche ele não é simplesmente passar um 

desenho feito em uma folha retangular, como se ele fosse um cilindro. Além disso, os corpos 

diferem das formas mais diversas, é necessário trabalhar com as diferentes medidas e propor-

ções corporais para atingir uma tatuagem mais harmônica. 

O modo de encaixar o desenho no corpo depende do conhecimento em anatomia.  

Echeverry (2015) entende que um bom tatuador conhece anatomia, já que a valorização da 

pele e dos músculos influencia no resultado final. Ao aplicar um desenho no corpo humano, 

deve levar em conta a fluidez deste, suas linhas, seus contornos e suas musculaturas. Até o 

tipo de pele pode interferir na tatuagem, na cicatrização das cores aplicadas ou na forma como 

os tons de pigmentos se expressarão. Há estudos no campo da tatuagem que definem que cada 

tipo de pele, conforme seu tom e subtom , deveria receber tais cores para que haja uma 79

“harmonia” entre os tons. Se a pele possui um subtom azul, as tatuagens devem seguir uma 

 Tattooists define the quality of a tattoo primarily on the basis of the technical skill apparent in its execution 78

rather than on the con- tent of the design. A "good" tattoo has clear, unbroken lines; displays symmetry; contains 
shading that imparts an appropriate dimensionality; and has bright, solid coloring. Further, the tattoo should be 
appropriately placed on the recipient's body, neither too large or too small for the body area and positioned so as 
to fit harmoniously with the musculature. Finally, the work should be done with enough technical competence 
that the area tattooed is not "overworked" or traumatized by the tattoo process.

 O tom de pele representa a altura do tom que a pele possui, indo do claro ao escuro, como a cor branca ou pre79 -
ta. O subtom da pele é a cor de fundo. Classificado em frio, neutro ou quente. O tom e o subtom individual de-
pendem da melanina produzida. Tais conceitos envolvem os estudos de colorimetria da pele.
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coloração mais fria. Se a pele se enquadra em um subtom laranja ou rosa, são indicadas tatua-

gens como cores mais quentes. Alguns se dedicam ao estudo da pigmentação em peles negras. 

As peles negras são racializadas e definidas como peles que não aceitam cores . 80

 Outra questão é a harmonia de cores no próprio desenho, a forma como os tons e as 

cores são combinadas, a harmonização de cores quentes e frias, a mistura de cores e mesmo a 

adequação das cores da tatuagem com o tom e subtom de pele do tatuado. No estilo Aquarela, 

por exemplo, deve-se usar tons variados de pigmentos para chegar no efeito da tinta aguada 

no papel, e não diluir o pigmento em água. 

 O peso da mão, a velocidade da máquina e do movimento da mão, a inclinação da má-

quina, os efeitos que podem ser criados com cada tipo de agulha, como o rastelado , a aplica81 -

ção de pigmentos em camadas, a diluição das tintas, conhecido como sumie, são algumas das 

técnicas a serem aprimoradas por tatuadores. Ademais, é preciso estudar anatomia, luz e som-

bra, contraste. Entender os tipos de pele é importante para aperfeiçoar a prática. 

A postura ao tatuar é um operador corporal do processo de artificação, em que técnicas 

corporais são modificadas conforme o desenvolvimento da prática. Alguns tatuam com certa 

técnica corporal, distanciam-se da clientela, mantendo uma postura ereta e um trabalho deli-

cado. Seguram a máquina com precisão e leveza e, sem apoiar a mão na pele, aplicam o pig-

mento encostando somente a agulha. É como se pincelassem. Outros aproximam-se do clien-

te, mantendo o rosto a poucos centímetros da pele, apoiam a mão no corpo dele, repuxam a 

pele e lidam com a máquina de forma mais bruta, com a mão mais pesada e sem a fluidez que 

se vê no primeiro caso. A primeira postura traz uma certa sofisticação e retoma o modo como 

os pintores se comportam enquanto criam suas obras de arte. 

 Na arte, “a habilidade do artista com a tinta, o vigor de suas pinceladas ou a sutileza 

de seu toque eram valorizados” (GOMBRICH, 2013, p. 469). É solicitado que tenham mão 

firme e dominem as técnicas do desenho. O traço deve ser preciso, sem deformações, tremi-

das ou instabilidades. Os pigmentos devem ser injetados na pele, acertando a camada da der-

me, por meio da pressão imposta à agulha. Também é necessário calcular que cor ou mistura 

deve fazer para alcançar o efeito desejado, como aponta Echeverry (2015). A regulagem da 

 A discussão sobre isso encontra-se no capítulo 6 da parte II.80

 É uma técnica de tatuagem, em que a agulha é aplicada de forma rápida e menos profunda, imitando o movi81 -
mento de um rastelo. Como efeito, forma-se uma continuidade de pontos. Normalmente, é usada para criar vo-
lume no desenho.
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máquina, a preparação das agulhas, o modo de fazer o decalque, a maneira de segurar a má-

quina são algumas das técnicas. 

O campo da tatuagem se apropria de aspectos formais da arte, como forma, cor e ma-

terial. A qualidade do traço, do sombreado, da cor e da pigmentação são características valori-

zadas no seu feitio. A simetria e a proporção da imagem também são aspectos que são levados 

em conta para definir uma tatuagem bem feita. A preocupação dos tatuadores em criar dese-

nhos que se encaixem perfeitamente na parte do corpo a ser tatuada também seria um indício. 

Há inúmeros aspectos técnicos envolvidos: a precisão, o traço, a saturação, o sombreado, a 

textura, a aplicação de cores e dimensão da imagem. Cada gota de pigmento conta. Saberes 

que são construídos sobre a prática geram relações de poder. 

Os materiais permitiram um aprimoramento técnico. O que era definido como um tra-

ço fino quando comecei a pesquisa não é a mesma coisa do que quando terminei. Da mesma 

forma, a quantidade e qualidade de cores de pigmentos também não é igual. 

 Os portfólios são uma forma de documentar os seus trabalhos por meio de pastas ou 

cadernos de desenhos e álbuns de fotografias de tatuagens, físicos ou virtuais, como uma fer-

ramenta para expor e divulgar a qualidade do trabalho e o tempo de trabalho. Um bom portfó-

lio pode ajudar na profissionalização da carreira. Alguns chegam a contratar fotógrafos para 

garantir a qualidade das imagens. Além da sensibilidade artística, precisa conhecer o segmen-

to que pretende atingir e planejar a parte técnica para garantir a qualidade do material produ-

zido. A iluminação, o local da foto, o fundo e o equipamento são alguns aspectos a serem con-

siderados.  

Outra estratégia é criar um site pessoal para divulgar seu portfólio ou sua marca. As 

redes sociais também são uma das formas de divulgação do portfólio. Com a ascensão das 

redes sociais, o portfólio ganhou espaço online, onde as fotos das tatuagens e dos desenhos 

são postadas instantaneamente, logo que produzidos. Deixaram de expor fotos de suas tatua-

gens nas paredes ou nos álbuns dos estúdios para expô-las na internet. As redes sociais, prin-

cipalmente o Instagram, consolidaram-se como a maior forma de divulgação do trabalho, 

substituindo as revistas e o contato pessoal. No Facebook, uma página profissional permite 

transformar postagens em anúncios, o que potencializa o alcance das publicações. No Insta-

gram, o alcance pode ser direcionado conforme as hashtags utilizadas, além de criar uma rede 

de contatos. A organização da disposição das fotos atraí a atenção e o foco do público.  
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 Também há tatuadores que produzem seus próprios livros de desenhos ou de fotogra-

fias de tatuagens. Três dos tatuadores entrevistados fizeram os seus. Um deles produziu um 

livro capa dura de 220 página, lançado em 2014, em português e inglês. Na capa, um dragão 

oriental dourado desenhado por ele. O conteúdo aborda sua trajetória, depoimentos sobre seu 

estúdio e, majoritariamente, fotos das tatuagens que ele criou. Outro já tem três livros conten-

do desenhos e fotografias de suas tatuagens publicados como edições independentes. 

 As fotos de tatuagens publicadas ou expostas ganham um sentido artístico quando o en-

quadramento foca especificamente na tatuagem, no qual o desenho aparece descolado do cor-

po e, em alguns casos, não é possível identificar qual parte do corpo foi tatuada. A foto desta-

ca a tatuagem do corpo e do sujeito que a possui. Fotos assim “aproximam a tatuagem das 

formas mais tradicionais de obras de arte como a pintura em tela” (CONDE, 2014, p. 53), 

evidenciando o desenho, e não o sujeito.  

Além disso, o fundo da fotografia costuma ser neutro, assumindo cores lisas, tais quais 

branco e preto, para que a imagem se mantenha sem ruídos exteriores, como macas, pigmen-

tos ou outros objetos que poderiam aparecer na foto. Em alguns casos, incluem algum detalhe 

estético, como uma planta, uma imagem ou um quadro. Em outros, adicionam o logo do estú-

dio ou do tatuador e da tatuadora, apresentando a marca. Independente do fundo, o foco cos-

tuma estar somente na tatuagem.  

Para Conde (2014), é possível estabelecer algumas diferenças entre fotografias de ta-

tuagem. Há fotos sem preocupação com o fundo ou com tratamentos posteriores, que servem 

como registro do processo de desenvolvimento de seu trabalho. E há fotos feitas com mais 

cuidado na escolha da composição e tratamentos posteriores, que utilizam a ferramenta como 

meio de comunicação, para divulgação do trabalho. O segundo caso se aproximaria de uma 

noção da tatuagem como uma obra de arte.  

Algumas fotos de tatuagem enquadram a parte do corpo de forma que pareça lisa e 

sem marcas, sem estrias e celulites, em que as pernas e os braços são sempre representados 

como superfícies lisas por meio de luzes e alterações ou edições de imagem. Isso marca a 

busca do corpo perfeito, da tela sem imperfeições, enfatizando o ideal de juventude, sem mar-

cas da idade e da trajetória individual. A lente polarizada da câmera permite fotos nas quais os 

traços e a pintura ficam mais vívidos e não dão reflexo na pele. Há mudanças de contraste, 

luz, sombra, saturação, entre outras possibilidades, como remodelação do tamanho e do ângu-
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lo da imagem ou o uso de filtros. Há também a edição de fotografias para unir várias fotos de 

uma mesma tatuagem de forma a reconstituir o desenho no plano bidimensional 

Em alguns casos de fotos publicadas, observa-se a criação de títulos específicos para 

tatuagem. Uma tatuadora cria seus próprios títulos e os informa em todas as fotos que posta 

nas redes sociais. De outro modo, quando as fotografias de tatuagens são expostas em mu-

seus, também há atribuição de títulos a elas, como ocorre com obras de arte. Também é possí-

vel encontrar a inclusão de outros dados como data e máquina, agulha ou cartucho e pigmen-

tos usados. “O nascimento do dragão” é o título de uma tatuagem de um dragão saindo de um 

ovo. “Onde flor, floresça” para nomear uma tatuagem de flor. “O lado sombrio dos contos de 

fadas” remete a uma tatuagem da chapeuzinho vermelho. “Somos anjos fazendo o que os 

demônios fazem” em uma tatuagem de anjo. Uma tatuadora autoral faz projetos em séries; 

uma das séries foi intitulada “florir" e a outra, “calor”. 

Da mesma forma que no museu, uma obra de arte é referenciada por seu título, a téc-

nica e o material utilizados e o nome artístico. Tatuadores reproduzem este padrão. Dar um 

nome à obra obriga o espectador a criar um significado e gera discussão sobre a obra, como 

aponta Thompson (2012). O título define que aquilo é mais do que uma tatuagem, é uma obra 

de arte, raciocinada por meio de nome criado para ela. Os títulos são parte intrínseca de uma 

obra de arte. Por meio deles, a obra ganha sentido e significado, exteriorizando a intenção do 

artista. Uma tatuagem, ao receber um título, busca se apropriar de uma característica da arte. 

Os títulos de Hirst são parte integrante do marketing de sua obra, e de boa 
parte do significado deriva justamente do título. Se o tubarão se chamasse 
apenas Shark, o espectador diria: “É, de fato é um tubarão”, e seguiria em 
frente. Dar o nome de The Physical Impossibility of Death in the Mind of 
Someone Living obriga o espectador a criar um significado. O título gera 
tanta discussão quanto a obra. (THOMPSON, 2012, p. 93) 

As fotos são essenciais para posterior divulgação na mídia. Souza (2015) já apontava o 

papel da mídia na divulgação da tatuagem. A representação da tatuagem na mídia em geral, 

revistas, sites e jornais que atingem um grande público, mudou muito nos últimos anos, mas, 

apesar disso, ainda é associada à marginalidade de quem a pratica em alguns casos, princi-

palmente em notícias de crimes. Nas novelas, há uma naturalização da tatuagem como prática 

realizada por sujeitos à margem da sociedade, associando tatuagens grandes e/ou cor de pele 

mais escura a esse padrão, enquanto tatuagens pequenas e delicadas são valorizadas. Nos di-
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versos reality shows sobre tatuagem, prevalece a ideia de que a marca corporal é uma arte.  A 

comunicação de massa abriu espaços para a tatuagem, que ganhou enfoques estético e subje-

tivo, gerando um mercado. As mídias tradicionais discutem assuntos diversos sobre tatuagem, 

desde estilos e inovações a curiosidades. 

Na mídia específica, sites e revistas que atingem praticamente tatuadores e tatuados 

mais envolvidos com o campo dão visibilidade ao trabalho individual de tatuadores, enfati-

zando a questão de autoria apesar do pouco retorno fora do campo da tatuagem. Privilegia-se 

o uso de termos de arte para descrever a prática, como aponta Kosut (2006). Os escritores de 

revistas e sites específicos focam na divulgação do trabalho de tatuadores e sua trajetória  e, 82

quando querem atrair outros grupos, fazem matérias sobre temas ou estilos de tatuagens. Esse 

processo marca os operadores na mídia da artificação da tatuagem. Revistas e sites são espa-

ços de mediação discursiva, aponta Ferreira (2006). Consoante, Ana Oliveira (2012) descreve 

como lugares de construção de visibilidade e reconhecimento, na individualidade e singulari-

dade de seu trabalho. A comunicação e a reciprocidade entre tatuadores são determinantes 

para a melhora qualitativa da obra e da fama, conforme Echeverry (2015). 

No final da década de 1990 e no começo dos anos 2000, as revistas especializadas em 

tatuagem eram a principal forma de troca de conhecimentos e informações sobre o campo. 

Havia uma circulação de revistas internacionais pelo Brasil, que eram importadas de Chile, 

Uruguai, Argentina e, mais raramente, Estados Unidos e países da Europa. As revistas traziam 

modelos de tatuagens, entrevistas com tatuadores famosos e notícias sobre convenções e 

eventos, incluindo uma parte de anúncios. Elas eram a principal fonte de conhecimento de 

tatuadores que buscavam acompanhar as trajetórias e as técnicas e obter inspirações para criar 

suas tatuagens. 

Muitos tatuadores se definem como: “desenhista e tatuador”, “artista plástico e tatua-

dor”, “tatuador, desenhista e ilustrador”. Um dos tatuadores entrevistados se posicionou como 

“artista, pintor”, não citou a palavra “tatuador”. Vinicius, especialista em aquarela, se descre-

veu como “aquarelista e tatuador”, segundo ele: “Eu gosto da ideia de ser enquadrado como 

artista, que tatua, e faz aquarela também” (Vinicius, 2019). 

 Entretanto, há uma certa insatisfação com a aparente falta de imparcialidade na escolha das fotografias publi82 -
cadas mostrando trabalhos exemplares. As revistas e meios de divulgação são controlados por alguns fornecedo-
res de materiais e tatuadores. Há uma suspeita por parte dos tatuadores entrevistados de que as escolhas são fei-
tas baseadas em relações pessoais ao invés da qualidade do trabalho representado.
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Um dos tatuadores autorais divulga artes disponíveis e vende a reserva delas no stories 

do Instagram para posterior feitio. Em questão de minutos, o trabalho dele é vendido. A forma 

de divulgação lembra um leilão e traz uma noção de escassez. Quem corre para pagar a reser-

va primeiro, garante um trabalho seu. Ele também conta a história dos significados das tatua-

gens, agradece fazer parte da história de quem tatuou e pela liberdade na criação. Sempre ex-

plica os significados ou conta uma história sobre as tatuagens que posta nas redes sociais. 

Costuma apresentar a ideia inicial do cliente e, depois, o que fez. Mostra que seu trabalho é 

original e único para cada cliente. E ainda faz stories mostrando o estúdio, apresentando o 

cliente, contando a história da tatuagem, o processo de criação do desenho e o processo de 

tatuar. Ale, Renato e Daniel divulgam depoimentos de seus clientes como forma de legitimar 

seu trabalho, contendo elogios e experiências positivas  

 Quando foi participar de uma convenção, em 2016, Tomás começou a divulgar anteci-

padamente sua participação pelas redes sociais, patrocinando as postagens diretamente para o 

público que desejava atingir. Para os dias da convenção, desenvolveu um portfólio impresso 

para distribuir entre os visitantes. O livreto trazia sua história, fotos de seus trabalhos, clip-

pings com matérias que o citavam e logos das empresas que o apoiavam. Além disso, fez uma 

larga oferta de flashes. Também gravou e divulgou sua participação no evento e teve a divul-

gação de uma tatuagem feita por uma YouTuber. 

 Alguns também vendem quadros, ilustrações e outros tipos de arte consideradas mais 

tradicionais (ver ilustrações 97 a 99). Há tatuadores que vendem o desenho tatuado enquadra-

do. Assim, clientes têm a experiência de eternizar a imagem no corpo e, por um valor adicio-

nal, levar para casa um quadro com a mesma imagem.  
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Ilustração 97. Arte produzida pelo tatuador autoral

Fonte: Foto cedida pelo tatuador

Ilustração 98. Arte produzida pelo tatuador autoral

Fonte: Foto cedida pelo tatuador
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 Gustavo vende um combo da tatuagem e o decalque enquadrado do original do dese-

nho que foi tatuado, junto com a agulha usada (ver ilustrações 100 e 101). Outra tatuadora 

vende a ilustração e a tatuagem da ilustração. Um dos tatuadores de old school faz as versões 

dos desenhos tatuados em placas de MDF. É uma experiência inovadora que contribui para 

que aquela tatuagem seja qualificada como arte, associando a imagem tatuada a outras formas 

de arte quando reproduz o desenho tatuado em outro suporte artístico. 

Ilustração 99. Tatuador pintando um quadro

Tattoo Week, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 100. Handpoked

Fonte: Reprodução / Instagram
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Nos últimos anos, encontra-se cada vez mais frequente a reprodução de obras de arte 

na forma de tatuagem. Desde consagrados e clássicos da arte, como Da Vinci e Van Gogh, até 

obras de artistas que não tiveram o mesmo reconhecimento e não são tão conhecidas. Há có-

pias que se assemelham com a obra de arte original, em perspectiva, escala e cor; outras tatu-

agens se referem ou se baseiam em alguma obra, reproduzem uma parte da obra ou selecio-

nam aquela característica mais marcante, como a onda maior da xilogravura A Grande Onda 

de Kanagawa.  

Oferecer algo a mais para o cliente como brinde é uma estratégia. Pode ser uma po-

mada cicatrizante, uma camiseta ou mesmo um chaveiro. Também pode oferecer um cupom 

de desconto para a próxima tatuagem. Ale oferece um brinde de acordo com o valor cobrado 

pela tatuagem, que pode ser chaveiro, caneca, camisa e boné (ver ilustrações 102 e 103). Vini-

cius tem uma preocupação especial com brindes durante as convenções, produzindo aquarelas 

que são reproduzidas em marcador de página, adesivo ou cartão postal. 

Ilustração 101. Tatuagem e seu decalque enquadrado junto com a agulha usada

Fonte: Reprodução / Instagram
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Há tatuadores que fazem colaborações com marcas de roupas ou de objetos, com seus 

desenhos autorais. Uma tatuadora fez artes exclusivas para uma fabricante de carteira, camise-

ta e tênis. Outro tatuador da primeira geração desenhou em jaquetas da Levi’s (ver ilustração 

104). Daniel desenhou artes para carrinhos da Hot Wheels. Adriano contribuiu para a criação 

de uma coleção de bermudas estampadas com temas de tatuagens. Há casos em que eles rece-

bem pela prestação de serviço, além do ganho de visibilidade. 

Ilustração 102. Brindes com o logo de um tatuador

Estúdio de tatuagem. 2017 
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 103. Brindes com o logo de um tatuador

Estúdio de tatuagem. 2017 
Fonte: Foto tirada pela autora.
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 Como prestador de serviços, a relação social que se desenvolve com seu cliente é de 

primordial importância para sua carreira. O atendimento é um fator essencial para conquistar 

clientes: “Muitos clientes não conseguem ver a diferença dos estilos e qualidades artísticas 

dos tatuadores e acabam escolhendo o local e o tatuador por outros motivos, como: atendi-

mento, ambiente, localidade e ações de receptividade” (SANTANA, 2019, não paginado) (ver 

ilustração 105). 

Ilustração 104. Jaqueta da Levi’s com o desenho de um tatuador de marca

Tattoo Week, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 105. Tatuagem de um tatuador de marca, feita em seu ateliê

Fonte: Reprodução / Instagram
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 Para Grizente (2015), o mercado da tatuagem cresceu tanto que, com tamanha concor-

rência e o número elevado de principiantes, o atendimento, o portfólio e o comprometimento, 

além das aptidões artística e de gestão, tornam-se diferenciais e sobrevive quem se destaca. A 

experiência no estúdio, no fazer da tatuagem e no pós-tatuagem também conta. Ale oferece 

refeição de um restaurante tradicional para tatuagens com mais de quatro horas. Um tatuador 

que só faz trabalho autoral serve Champagne nas suas sessões. 

Os intercâmbios são uma forma de manter a troca de informações e de conhecimentos 

sobre técnicas e tecnologias. Quem estabelece uma rede de amizades e de relações de trabalho 

faz viagens pelo Brasil e pelo mundo, tatuando em outros estúdios ou participando de eventos 

e convenções internacionais. Na década de 1980, Fred Casiano, Tino, Led’s e Polaco viaja-

vam muito para fora do Brasil como uma forma de obter conhecimentos e materiais tão raros 

por aqui. Marco Leoni mantinha contato e viagens frequentes a sua terra natal, a Itália. Um 

dos tatuadores entrevistados já fez duas turnês pela Europa enquanto Douglas foi convidado 

para tatuar em mais de vinte países em 2019. Daniel participou como convidado de uma fa-

bricante de materiais de tatuagem na Coalition For Tattoo Safety, nos EUA, em 2018.  

Os intercâmbios também são uma oportunidade de conhecer outras culturas, além do 

trabalho com tatuagem. Conta um dos tatuadores como suas experiências no exterior contri-

buíram para que ele fosse reconhecido internacionalmente:  

Pude conhecer grandes galerias e ver as obras dos artistas que eu via quando 
era criança. Pude ver obras de Michelangelo. Estive na Capela Cistina. Esti-
ve no Museu do Vaticano, estive no Louvre, no D’Orsay, no Van Gogh. En-
tão você vê essas obras de perto. Isso me abriu muitas portas. Me abriu mi-
nha mente. (Vitor, 2019) 

 A internet contribuiu para a popularização da tatuagem . A disseminação do uso 83

cotidiano da internet e das redes sociais por quem consome e produz a tatuagem colaborou 

para a emergência da tatuagem como arte. A possibilidade de comunicação externa ao campo 

fez com que a tatuagem ganhasse reconhecimento e, por conseguinte, o status de arte. As re-

 Mas não podemos esquecer que quanto menor a renda e o grau de escolaridade, menor o acesso à internet no 83

Brasil. Nas classes D e E, apenas 57% têm acesso e, entre os analfabetos, apenas 16%. Em geral, 1 em cada 4 
brasileiros não tem acesso à internet. Conforme o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Soci-
edade de Informação, em maio de 2020, 96,5% dos sujeitos inseridos nas classes A e B possuíam acesso à inter-
net. Enquanto 41% das classes D e E dispunham de tal ferramenta. Há um recorte social de acesso às redes.
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des sociais são a maior forma de divulgação de um trabalho no campo da tatuagem, atualmen-

te.  

O Instagram se consolidou como a principal rede social de divulgação de seus traba-

lhos. A plataforma se tornou uma ferramenta de trabalho, local de conhecer artistas e trabalhos 

para inspiração. Há várias estratégias de marketing por meio da rede social. Uma delas é im-

pulsionar ou patrocinar algumas postagens com fotos de tatuagem. Outra é o uso de hashtags 

ou marcar revistas e blogs de tatuagem, lojas e marcas de materiais, páginas, pessoas influen-

tes nas fotos para ampliar a visibilidade e o alcance da foto (ver ilustração 106). A frequência 

das postagens e o conteúdo dela também são pensados para aumentar a visibilidade do seu 

trabalho. Ações de sorteio de tatuagem a partir de uma postagem, em que o participante deve 

marcar três amigos para concorrer, é outra estratégia. Assim como tatuar sujeitos famosos ou 

influenciadores digitais para ganhar visibilidade. 

O Facebook também se destaca como uma forma de divulgação do trabalho e de con-

quistar mais clientes. Impulsionar uma publicação é mais barato e atinge um público maior. 

Até o status do WhatsApp funciona como um divulgador de seu trabalho quando postam com 

frequência fotos de suas tatuagens. Além disso, as listas de divulgação também são usadas 

para compartilhar a foto de um trabalho e atrair contato de clientes em potencial.  

Ilustração 106. Foto do Instagram marcando revistas e sites de tatuagem

Fonte: Reprodução / Instagram
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O Pinterest é outra rede social para tendências e inspirações de tatuagens. Além disso, 

nos últimos anos, surgiram aplicativos com inspiração para desenhos, ideias de fontes, dicas e 

até de realidade aumentada para simular a tatuagem desejada. Um aplicativo de flashes de ta-

tuagens mostra opções de desenho, tatuador, valor e tamanho de tatuagem para que o potenci-

al cliente possa comparar a tatuagem ou mesmo reservar ou agendar. 

Chegam a medir sua força pelo alcance de sua postagem. Definir pelo número de cur-

tidas e de seguidores é complicado quando muitas vezes esses números foram criados artifici-

almente pelas ferramentas (às vezes pagas) das redes sociais. É possível comprar seguidores, 

curtidas e até comentários em postagens no Twitter, no Facebook ou no Instagram, assim 

como também é possível comprar visualizações de vídeos no YouTube. Como diz um tatuador 

sobre as redes sociais, “nem tudo que reluz é ouro”. “As novas tecnologias incitam seus usuá-

rios a um trabalho constante com a própria imagem e as possibilidades de adquirir prestígio 

ou status não apenas online, mas também nas relações off-line” (MISKOLCI, 2016, p. 285). 

 A divulgação orgânica, sem o pagamento de patrocínio em anúncio, tem um alcance 

baixo. Segundo Arthur (2018),  

[...] é importante ter um planejamento mensal de investimento em marketing 
e estar sempre impulsionando os trabalhos que mais chamaram a atenção da 
sua audiência. Dessa forma, você aumenta a procura pelo seu trabalho, con-
seguindo fechar mais orçamentos novos. O botão impulsionar do Instagram 
é o modo mais simples, mas através do gerenciador de anúncios do Face-
book você consegue uma efetividade maior e um custo menor na divulgação. 

Daniel faz patrocínio de cem reais por foto para impulsionar suas postagens e ter um 

retorno. Ele já considera esse dinheiro como um custo quando precifica suas tatuagens. O 

problema disso é que muitos, para aumentar sua popularidade, pagam por propagandas patro-

cinadas ou criam formas alternativas de buscas de seguidores, criando números não orgânicos, 

que não são conquistados de forma espontânea.  

A automatização do apoio materializado em ferramentas de redes sociais – 
como a curtida (like) e o compartilhamento no Facebook – induzem e premi-
am a postagem capaz de chamar a atenção por meio do apelo imagético e a 
chamada sem que seu conteúdo seja efetivamente lido e sua veracidade ava-
liada. (MISKOLCI, 2016, p. 287) 

Curtir, compartilhar, comentar e assistir se tornou uma disputa de mercado. As princi-
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pais estratégias para ganhar engajamento nas redes sociais são: criar uma identidade visual 

para aumentar o reconhecimento da marca, seguindo uma lógica visual para as suas publica-

ções como, por exemplo, definir uma paleta de cores para ser usada nas fotos publicadas, co-

locar sua logo em todas as imagens, ter uma assinatura ou fotografar usando o mesmo cená-

rio; criar um perfil atraente, criando um diálogo entre biografia, destaques e publicações; criar 

conteúdos de qualidade, com fotos que despertem o interesse do seguidor e gerem engajamen-

tos; colocar legendas atraentes nas publicações, contar uma história ou explicar algum assunto 

que tem a ver com a foto publicada; postar com frequência, em dias e horários que mais atra-

em o público; produzir vídeos, estimular o seguidor a interagir e interagir com eles para au-

mentar seu engajamento; usar hashtags para atrair novas visualizações e seguidores; usar os 

stories, uma função disponível na plataforma para os usuários publicarem fotos e vídeos que 

podem ser visualizados por vinte e quatro horas e depois podem ser colocados no Destaque, 

no perfil. Essa ferramenta pode ser usada para compartilhar os bastidores; postar uma dica ou 

tutorial; anunciar uma oferta; e ainda anunciar para aumentar o engajamento. 

Os grupos em redes sociais, como Facebook e WhatsApp, são voltados para troca de 

informações entre tatuadores, que costumam enviar fotos de seus trabalhos, seja desenhos ou 

tatuagens, para que os demais comentem com críticas e sugestões, fortalecendo a troca de co-

nhecimento. Há a troca de informações sobre materiais e técnicas usados. Também é um es-

paço de divulgação de eventos, workshops e até vagas de trabalho em estúdios. As comunida-

des compartilham dicas e abrem espaço para dúvidas. Os grupos também são lugares de com-

pra e venda de materiais. Há discussões sobre o preço a se cobrar, levando em conta a experi-

ência do tatuador e a localização do estúdio. Além disso, a noção de família ink / família tat-

too cria um sentimento de pertença, como se fosse uma comunidade imaginada (ANDER-

SON, 2008). 

5.2. ORIGINALIDADE E SINGULARIDADE 
  

A reprodução e a falta de criatividade são desvalorizadas por tatuadores enquanto o 

reconhecimento como artista depende de sua capacidade de fazer obras únicas, com “persona-

lidade” e, ao máximo, com referências de outras artes. As tatuagens são rotuladas por tatuado-

res como “comerciais” e “artísticas”. Há uma disputa em que objetivam, ao hierarquizar e cri-

ar diferenças, ter reconhecimento como artista e ser capazes de fazer obras singulares, reivin-
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dicando que a prática seja vista como arte e definindo o que é arte. Isso marca a diferença en-

tre inspiração, referência e reprodução. 

 A definição do que é comercial e do que é artístico é objeto de discussão entre tatuado-

res: “O processo de produção da tatuagem artística passa a ser apresentado como um trabalho 

singular e original, em vez de se limitar à mera reprodução da massa de réplicas de catálogo, 

dotadas de um reduzido valor estético e económico” (FERREIRA, 2008, p. 98). 

 A base da tatuagem comercial é a noção de reprodução de desenhos ou imagens pron-

tas. Não há um processo criativo por trás, mas somente um processo técnico de copiar o que 

já foi criado por outro. A questão da reprodução das tatuagens comerciais abrange a noção de 

autenticidade, como se possuísse uma "aura" especial, comum nas obras de arte. “A autentici-

dade vincula-se à realização artística a partir de aspectos íntimos e valores subjetivos estáveis, 

e a falsidade se articula com um trabalho meramente comercial, ligado à instabilidade do 

mercado de consumo e aos fins estéticos ditos superficiais” (OLIVEIRA, 2016, p. 157-158). 

É comum encontrar vários sujeitos com a mesma tatuagem ou algo muito parecido. 

Não é um desenho exclusivo, único, produzido especialmente para aquele sujeito - o que não 

significa que para quem possui a tatuagem não tenha um significado único e exclusivo. 

 Mesmo a tatuagem comercial pode ganhar alterações no desenho. Não precisa ser ne-

cessariamente uma cópia exata, mas pode ser uma referência que ganha alguma personaliza-

ção, seja pela alteração das cores, inclusão ou exclusão de algum elemento, mudança na for-

ma de sombreamento e por aí vai. O tatuador pode usar o desenho como inspiração e alterá-lo 

parcialmente. Geralmente, as tatuagens comerciais são um mercado para quem está fazendo a 

primeira tatuagem ou tem poucas tatuagens. A maioria dos tatuadores e tatuadoras tem tatua-

gens comerciais em seus corpos. Afinal, “quem disse que tatuador artista não tem tatuagem 

comercial no corpo?”. 

 Para a clientela, “a pouca familiaridade com as competências estéticas e técnicas que a 

actividade envolve por parte da grande maioria dos consumidores de marcas, não lhes permite 

avaliar, à partida, os méritos e a qualidade do talento do tatuador” (FERREIRA, 2006, p. 552). 

Quem pretende se tatuar escolhe seu tatuador ou sua tatuadora em função de razões exterio-

res, como a reputação, a facilidade de acesso, os preços e as garantias sanitárias e de assepsia. 

Com o tempo e maior familiaridade com o campo, o tatuador ou a tatuadora passa a ser esco-

lhido ou escolhida por suas competências técnicas, seu talento estético e seu estilo pessoal. 
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Tatuadores diferenciam um tatuador de um artista tatuador. Dizem que artista tatuador 

busca fazer uma arte e não só copiar. O artista tatuador tem o interesse de desenhar junto com 

o cliente, perguntar os significados e o que lhe agrada. Foi criada até uma campanha nas redes 

sociais: “apoie artistas que priorizam trabalhos autorais. Evitem fazer qualquer tipo de cópia! 

Dê liberdade ao seu artista!”. “Afastando-se das figuras estereotipada do coração flechado, 

das sereias, das ancoras, barcos, crucifixos, a decoração do corpo quer ser, atualmente, capaz 

vez mais sob medida, criação original e única, à maneira de uma obra de arte e realizada por 

um artista tatuador especializado” (LIPOVETSKY; SEROY, 2015, p. 369- 370). 

A tatuagem artística demanda criatividade, inovação e desenhos únicos. Espera o 

mesmo trabalho de artista, já que tatuar seria o equivalente a comprar uma obra de arte. Falar 

de tatuagem artística é referir-se ao processo de criação no qual o tatuador ou a tatuadora ali-

nha as ideias do cliente e materializa em um desenho, desenvolvendo um trabalho único, ex-

clusivo e original. O caráter original do desenho faz com que a tatuagem seja valorizada fi-

nanceiramente e socialmente.  

 Conforme Echeverry (2015) e Ana Oliveira (2012), a valorização artística e o alcance 

do estatuto de artista dependem de inovação, imaginação, singularidade e criatividade. Ferrei-

ra (2006, 2008) e Conde (2014) já haviam percebido a valorização da originalidade. A criati-

vidade era um dos fatores que gerava mais reconhecimento à pintura e ao pintor e pintora na 

arte tradicional. Consoante Kosut (2013), atenta-se para a estratégia de tatuadores que procu-

ram criar desenhos que sejam objetos de arte únicos, remetendo-se à tradição artística. Deste 

modo, podem diferenciar uma tatuagem artística por sua estética. 

 Um dos requisitos de artisticidade da obra é a originalidade, a inovação investida. A 

representação mais difundida sobre arte pressupõe criatividade, originalidade, controle sobre 

o processo de produção da obra, seguindo a tradição romântica. A originalidade, para Greffe 

(2014), está relacionada com a capacidade da obra de corresponder a uma expectativa históri-

ca.  

Goldstein (2008) ressalta que as obras de arte devem conter tais características: pre-

dominância da função estética sobre as outras, como funcionalidade ou rentabilidade; origina-

lidade, mesmo que por releituras e apropriações, devem ser únicas, inusitadas; e assinatura de 

artista reconhecido pelas instâncias de legitimação (críticos, galeristas e outros artistas). Na 

tatuagem, como observado, prevalecem conhecimentos artístico e técnico. 
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 Para se destacar, têm que ser reconhecidos por um estilo próprio em um processo de 

produção de um trabalho singular e original, “em vez de se limitar à mera reprodução da mas-

sa de réplicas de catálogo, dotadas de um reduzido valor estético e económico” (FERREIRA, 

2006, p.  98). Da mesma forma que na arte contemporânea, em que “a aspiração dos artistas é 

conquistar a posição e o reconhecimento” (THOMPSON, 2012, p. 90), tatuadores objetivam 

conquistar e manter seus nomes, “ser reconhecido e procurado por um estilo de desenho” (Ta-

tuador são-carlense entrevistado em 2015). “Ter nome neste meio significa ter qualidade, ser 

um artista naquilo que faz, executar bons trabalhos e, simultaneamente, ter um estúdio conhe-

cido, que vem logo à lembrança de quem deseja fazer uma tatuagem” (OLIVEIRA, A., 2012, 

p. 12). 

A originalidade dos desenhos tatuados, no sentido da sua personalização, é um dos 

valores almejados. O caráter original é alcançado quando desenhos únicos são criados con-

forme a descrição do que se deseja iconograficamente e simbolicamente. “O valor estético de 

originalidade, quando concretizado sobre o que de mais personalizado a pessoa possui – ou 

seja, o seu corpo – vê-se transmutado em valor de singularidade e autenticidade identitária 

transferível ao sujeito incorporado” (FERREIRA, 2006, p. 337). Dessa forma, é possível pen-

sar a prática pelo regime de singularidade, descrito por Heinich (2002).  

 Deve-se levar em conta o gosto estético do tatuado e da tatuada, assim como os signi-

ficados que remetem a sua narrativa. Aqui, requer-se capacidade criadora. Como um projeto 

de design, a criação da tatuagem deve considerar “requisitos e desejos do cliente, aspectos 

simbólicos e culturais, e culmina com a execução visual de uma ideia de forma original, a ta-

tuagem também envolve pesquisa, planejamento, adaptação e soluções criativas. Pode-se, as-

sim, reconhecer a tatuagem como uma forma de design corporal” (CONDE, 2014, p. 38). 

Ora, a definição mais difundida de arte pressupõe criatividade e originalidade. Se-

guindo essa determinação, o caráter artístico que qualifica a tatuagem requer originalidade e 

inovação. Há uma tentativa de apresentá-la “como meio de expressão estética potencialmente 

inovadora, produtora de desenhos originais e criativos, e não apenas como reprodutora de 

exemplares iconográficos previamente instituídos, de valor estético limitado” (FERREIRA, 

2006, p. 546).  

 A figura do artista na tatuagem é resultado de um processo que envolve trajetória indi-

vidual e singularização. O artista é a origem da obra enquanto a obra é a origem do artista, 
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como aponta Heidegger (1977). A obra exprime a personalidade do artista, denunciada pelo 

sujeito, tema e modo pessoal de criá-la, segundo Eco (2016), retomando Marx e Engels 

(1998), sobre a necessidade de  partir do artista e de sua atividade para explicar o desenvol-

vimento das repercussões e dos reflexos ideológicos.  

Técnica, estética e higiene são as características mais abordadas quando se trata de 

discutir o que é uma boa tatuagem. Uma boa tatuagem é definida, para Ale (2018), por “uma 

aplicação correta, limpa, sem agressão na pele, cuidados pós seguindo recomendações do pro-

fissional, para cicatrizar de forma precisa e que vá durar muitos anos”. Já Vitor (2018), um 

dos tatuadores pioneiros, vê uma boa tatuagem  

[...] quando o cliente sai feliz da vida, satisfeito. É lógico que por trás disso, 
tem um traço, uma boa aplicação, todo um trabalho feito unicamente para 
aquela pessoa. […] Traço firme, uma boa escolha de trabalho. Principalmen-
te quando é uma coisa pessoal, o artista expressar esse trabalho na pele. Uma 
coisa limpa, um trabalho que tenha satisfação tanto do tatuador quanto do 
tatuado.  

Para Felipe (2018), a tatuagem seria boa se apresentasse “linhas sólidas, uma boa pig-

mentação e uma boa composição de desenho”. 

As características mais citadas ao discutir o que seria um bom tatuador variam entre a 

qualidade do trabalho, em questão técnica e artística, a noções de ética e respeito. Para um dos 

primeiros tatuadores, “um bom tatuador é ser um bom artista, ser um desenhista, se dedicar, 

estudar bastante, e tocar a vida dele tatuando com dignidade, com respeito, fazendo trabalhos 

voltados com essa leitura de longevidade” (Pedro, 2019). Outro defende que o tatuador, para 

ser bom, precisa  

[...] ser idôneo e honesto e ciente das limitações da técnica e observando os 
efeitos quanto à longevidade do resultado final - Estar ciente da qualidade do 
material, conhecimento de desenho e observação da escala apropriada do 
desenho, conferindo o resultado desejado com o passar dos anos. (Thiago, 
2019) 

A representação do bom tatuador e da boa tatuadora é de alguém que domina a técnica 

de tatuar, desenha bem e busca desenvolver suas técnicas e habilidades, mas também respeita 

e tem responsabilidade com seu cliente. 

 O estilo de tatuagem singulariza: “Não há necessidade de um bom artista assinar uma 
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tatuagem, já que o próprio traço, a própria cor, o próprio estilo é um tipo de assinatura entre 

os tatuadores” (COSTA, 2004, p. 113). Alguns tatuadores alcançaram um estilo único e seus 

trabalhos são identificados pelos demais sem a menção de sua autoria, como Vinicius e Dani-

lo. Na disputa por um estilo, apropriam-se de estilos atribuídos a outros, mesclam dois estilos 

já existentes e criam um nome novo, retomam práticas de outros e usam referências até do 

outro lado do mundo: “Eu comecei fazendo quase todos estilos, mas fui me especializando em 

realismo e hoje prefiro fazer somente o que eu já faço bem, até mesmo porque 90% de quem 

me procura já é pra fazer realismo” (Renata,  2019). 

 A questão não é só se especializar em um estilo, mas criar uma identidade pessoal que 

o diferencie dentro deste estilo e o destaque, fazendo com que seja reconhecido por seus de-

senhos,  como uma assinatura, e que seja procurado por isso. Há tatuadores que seguem um 

padrão específico em seus desenhos, dentro de um estilo específico. Douglas faz uns “fios sol-

tos” como sinal de personalização. Tem tatuador que segue sempre a mesma cartela/paleta de 

cores como sua assinatura. Outros trazem sua autoria no traço. 

Desenvolver seu estilo próprio é associado a um aumento do preço cobrado. No cam-

po da arte, “por estratégia artística, entende-se a escolha de um gênero artístico e, portanto, o 

nível de renda que pode ser obtido com ele” (GREFFE, 2014, não paginado). Já na tatuagem, 

o trabalho do bom tatuador tem um valor no mercado. A especialização por estilo, para DeLu-

ca (2015), ajuda a distribuir a demanda do mercado. Também cria uma hierarquização dos 

estilos. 

 Outros tatuadores se apropriaram de discursos e técnicas da arte, incluindo design e 

métodos clássicos de desenho e pintura, influenciando a formação de uma estética da tatua-

gem. Isso reflete em mudanças significativas, como a criação de novos estilos de desenho e o 

compromisso de criar tatuagens artísticas, como aponta Kosut (2013). 

 A questão estética é, conforme Ferreira (2008), particularmente valorizada no caso da 

tatuagem e em seu processo de legitimação artística. Espera-se que consiga transpor para a 

pele a ideia do cliente em termos estéticos, concretizando seu imaginário. 

 Nos anos 1950, uma revista de arte discutia a contraposição entre estilo, que significa 

escola e corrente de gosto, e estilo, no sentido de modo pessoal, conforme Eco (2016). Os es-

tilos pessoais se enquadram nos estilos de tatuagem gerais, como na arte. Conforme Kosut 

(2006), discursos e técnicas adquiridos em programas de arte influenciaram a criação de no-
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vos estilos, como new school e biomecânico, como compromisso de inovação e experimenta-

ção. Há uma variedade de estilos: tribal, oriental, comics, old school, new school, realismo, 

caricatura, biomecânico, black and grey, animais, florais, tribais, símbolos, mitologias, ponti-

lhismo, geométrico, aquarela, entre outros. O tatuador e a tatuadora almeja ser procurado por 

um estilo específico e, dentro desse estilo, manter o seu diferencial. 

Os valores de inspiração romântica são incorporados à tatuagem como arte. O Roman-

tismo, movimento artístico iniciado no século XVIII, coincide com a (re)introdução da tatua-

gem no Ocidente. Esse movimento foi construído pela contestação dos valores clássicos, alte-

rando a percepção do que é arte. O Romantismo valoriza a arte como expressão da interiori-

dade, os sentimentos, a afirmação da autenticidade do estilo do artista, da sua individualidade, 

singularidade e originalidade, transmitidos à obra. Também entende a arte como um fazer 

puro, com valores estéticos e morais próprios. 

Fundamentadas na valorização da interioridade subjetiva, da originalidade, 
da pureza e da autenticidade, a imagem romântica do artista e da arte pode 
ser um operador importante no que concerne à legitimação de uma atividade 
como artística e uma pessoa como artista. E se no campo restrito e prestigia-
do da arte contemporânea os valores se transfiguraram muito, podemos dizer 
que, para o grande público, tais valores românticos ainda são considerados 
no reconhecimento de um fazer como artístico. (OLIVEIRA, 2016, p. 161) 

 Alguns tatuadores relataram para Oliveira (2016) o trabalho de tatuar como uma ativi-

dade artística propriamente romântica. Eles são os que atendem às classes mais altas e têm 

participação nos circuitos da arte e da moda. A ressignificação da tatuagem é sustentada, na 

sua transformação em prática artística, pela incorporação de aspectos técnicos e estéticos da 

arte. 

A capacidade criadora do tatuador, ancorado nas idiossincrasias pessoais que 
o indivíduo mobiliza e faz jogar no seu trabalho de criação, como processo 
de personalização expressiva que, em última instância, irá definir um estilo 
pessoal. Como no maneirismo seiscentista, a tatuagem pode ser identificada 
como sendo executada à maneira de. (FERREIRA, 2006, p. 532) 

 A personalização expressiva define um estilo pessoal. Da mesma forma que na arte, há 

uma pressão entre tatuadores para achar um estilo ou criar um estilo próprio que os identifi-

quem. É o grande desafio de quem deseja ser reconhecido como artista: desenvolver um esti-

lo, como forma autoral, que ganhe visibilidade, reconhecimento e reputação.  
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Similar ao campo da arte, “o talento é visto como um dom, sendo conotado com o jei-

to para o desenho” (FERREIRA, 2008, p. 86). Mas o talento não vem do nada, como uma ha-

bilidade nata. Desenvolvimento gradual e revisão constante são mais que momentos ocasio-

nais de inspiração repentina. É necessário estar sempre em formação: aperfeiçoar, treinar, de-

senhar, participar de convenções, como diz um tatuador de marca de biomecânico e realismo: 

“1% todos os dias”. A noção de dom, no sentido de talento, esconde o treino que está por trás 

do processo criativo e técnico. 

A criação, segundo Prado (2014), é realizada a partir de duas frentes: a ideia para ela-

boração do desenho de quem oferece a matéria prima para a criação da tatuagem (cliente) e as 

habilidades técnicas que materializam o projeto artístico (tatuador). Esse processo transforma 

uma prática comercial em poética artística. A tatuagem artística é esteticamente diferente da 

tatuagem, observa Kosut (2013), principalmente em comparação com os desenhos prontos. 

A noção de escassez está presente quando a tatuagem é feita exclusivamente e uma 

única vez: “Uma das coisas que agregam valor a uma obra de arte é a escassez, o pressuposto 

de que o exemplar é único e nunca será duplicado. As gravuras ou esculturas podem ser re-

produzidas em quantidade, mas sabe-se o número de cópias” (THOMPSON, 2012, p. 95). 

Grandes artistas seriam aqueles que se dedicam a tatuagens artísticas e somente tatuam 

suas artes autorais e exclusivas. Estes defendem que o valor cobrado, mais alto do que o pa-

drão do mercado, é baseado no investimento, estudo e dedicação que tiveram como profissio-

nais que buscam maior qualidade em seu trabalho. Ainda, recusam-se a fazer uma tatuagem 

comercial. Acreditam que o “sonho ou meta de todos é poder desenhar somente arte dele”. 

Poucos alcançam a posição de serem reconhecidos por um desenho e por um estilo, como um 

dos mais renomados no estilo de aquarela e citado pela maioria. Quem está no ramo, sabe di-

zer se aquela tatuagem em aquarela é dele ou não e quais aspectos o tornam tão singular e re-

conhecido. 

Uma tatuagem única e inovadora não distingue apenas o indivíduo que a traz 
no corpo, distingue também que a tatuou. E são os trabalhos exclusivos que 
os tatuadores mais gostam de realizar. Estas tatuagens são um desafio para o 
tatuador, tem que criar a partir das ideais do cliente, ao mesmo tempo que 
cria um estilo próprio. Um tatuador, para ser um profissional de destaque e 
um artista da tatuagem, tem que desenvolver e ser reconhecido no meio pelo 
seu estilo próprio, que se distinga dos restantes. Tarefa árdua de realizar, 
num mundo em que a tatuagem se vê sujeita a exigências de mais criativida-
de, mais inovação, mais singularidade e individualização. (OLIVEIRA, A., 
2012, p. 29) 
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Apesar das tatuagens serem consideradas arte, há uma variedade de formas de reco-

nhecimento. Não são só as tatuagens que são classificadas como comerciais e artísticas, mas 

os tatuadores são diferenciados entre comerciais e artistas. 

Para os tatuadores que fazem tatuagens comerciais, a técnica é um dos elementos para 

perceber a tatuagem como arte, vinculando-a com as artes plásticas pela prática do desenho, 

que é exposto na pele. Seu caráter artístico estaria vinculado a uma “[...] realização estética 

que envolve pesquisa dos instrumentos e técnicas (elaboração técnica do desenho, agulhas, 

tinta, posição da mão; local, textura da pele e absorção da tinta), cujo conhecimento distingue 

a habilidade do tatuador” (OLIVEIRA, 2016, p. 155).  

A prática com o desenho é uma habilidade pessoal, e a tatuagem é resultado de trei-

namento e pesquisa. A originalidade também é um valor artístico almejado por esse grupo. 

Entretanto, não existiria um conflito entre os aspectos mercadológicos e artísticos de seu tra-

balho.  

Os tatuadores que fazem tatuagem artística também valorizam a estética e o desenho, 

enfatizando a vinculação com a arte. Entretanto, eles seriam profissionais que lançam moda, 

pesquisam meios técnicos e apresentam seu trabalho para a mídia. São reconhecidos como 

artistas. A própria história de vida do tatuador se vincula ao processo técnico da tatuagem, 

seja pela formação cultural, seus gostos particulares, afinidades artísticas ou pelos objetivos 

pessoais. Sua técnica e seu estilo seriam inseparáveis de sua subjetividade. Cada um se espe-

cializa em um estilo e se difere por um aspecto, como formas de aplicação, elaboração ou 

concepções sobre a tatuagem. E, por fim, o tatuador desenvolve um estilo próprio, reconhecí-

vel pelo público iniciado. 

 Essa divisão, no entanto, não resulta em definições objetivas. É uma relação fluida e 

não binária entre as classificações das tatuagens comerciais e artísticas. O caráter hierárquico 

depende de como as tatuagens são significadas e como tatuadores as rotulam. O que está em 

jogo aqui é a forma como se busca legitimar a tatuagem como arte. Para tal, é preciso estabe-

lecer um campo, marcado por posições e hierarquias. É preciso também se afastar do passado, 

de quando era vista como sinal de marginalidade e desvio, de quando era feita de forma mais 

artesanal e, em sua maioria, produzida com base nos cadernos de desenhos prontos: “Tatua-

gem não é comércio. Tatuagem é arte!” (Renato, 2018).  
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Uma das estratégias para legitimar artisticamente a tatuagem é “apresentá-la como 

meio de expressão estética potencialmente inovadora, produtora de desenhos originais e cria-

tivos, e não apenas como reprodutora de exemplares iconográficos previamente instituídos, de 

valor estético limitado (FERREIRA, 2006, p. 97). 

Com o aumento crescente de lojas e estúdios de tatuagem e com a legitimação da tatu-

agem no campo da arte, a prática passa a criar diferenças internas, formando categorias que 

hierarquizam e excluem. Com o objetivo de afastar-se das representações negativas associa-

das à tatuagem, tatuadores tendem a reivindicar o estatuto de artista e apresentar seu trabalho 

como obra de arte: “Habilidades pessoais, competências técnicas, imaginação, inovação, entre 

outras, são requisitos de um bom tatuador que pretenda atingir o estatuto de artista na área” 

(FERREIRA, 2006, p. 28). Bom tatuador e artista são entendidos como sinônimos.  

É possível observar a diferença técnica e de qualidade artística quando o mesmo dese-

nho é tatuado por diferentes tatuadores (ver ilustração 107). Atualmente, a discussão sobre 

plágio de tatuagem ganhou destaque. Copiar exatamente a tatuagem que alguém fez exclusi-

vamente para seu ou sua cliente não é bem visto, principalmente quando se trata de alguém 

renomado no meio e que têm estilos bem característicos. Haveria uma diferença entre a re-

produção de tatuagens comerciais e a cópia de tatuagens artísticas. O problema estaria em co-

piar um desenho autoral de outro tatuador (ver ilustração 108). 

Ilustração 107. Várias versões do mesmo desenho tatuado

Fonte: Montagem feita pela autora
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A reprodução também é desvalorizada no campo da arte (BENJAMIM, 2000). Em sua 

análise sobre a arte década de 1950, Gombrich (2013, p. 462) acredita que “[...] permanece 

uma grave cisão entre o que se chama de arte “aplicada” ou “comercial”, que nos cerca em 

nosso dia a dia, e a arte “pura” das exposições e galerias, que tantos de nós tem dificuldade 

para compreender”. 

O campo da tatuagem se apropria desse discurso da arte ao separar entre tatuagens 

comerciais e artísticas. Criando uma ideia de construção do valor artístico. Valoriza-se aqui a 

singularidade e a originalidade do desenho. É uma forma de “enobrecer” e institucionalizar a 

tatuagem como uma arte. Aparece um discurso de valorização da singularidade. Heinich 

(2002) fala sobre arte e singularidade: 

Essa [singularidade] não é uma propriedade substancial das obras ou dos 
artistas, mas um modo de qualificação (no duplo sentido de definição e valo-
rização) que privilegia a singularidade, a originalidade e até a anormalidade, 
e as torna condição da majestade do art. Esse “regime de singularidade” se 
opõe ao “regime comunitário” que, inversamente, privilegia o comum, o pa-
drão, o compartilhado e que tende a ver em toda singularidade um desvio, 
um estigma. A prova de que a arte não é consubstancialmente dedicada à 
singularidade é dada por sua própria história, que a viu balançar entre um 
regime e outro com o movimento romântico, no século XIX. 
Portanto, não é o sociólogo quem deve dizer se a arte é única ou não: sua 
única tarefa, embora imensa, é registrar em que condições os atores produ-
zem esse tipo de qualificação e com que consequências na produção artística 
( por exemplo, o privilégio concedido à transgressão de fronteiras na arte 
contemporânea), na mediação (a estrutura particular dos processos de reco-
nhecimento, que privilegiam as redes de curto ou longo prazo) e na recepção 
(a valorização de originalidade acompanhada de um elitismo do público). 
Nesse sentido, a "singularidade" não é redutível ao sentido de uma simples 
"particularidade" ou "especificidade" que tende a predominar hoje: ser sin-

Ilustração 108. Cópia e original de uma tatuagem

Fonte: Reprodução / Instagram
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gular, no sentido mais forte em que o entendemos, é tornar-se insubstituível, 
por todos os aspectos. uma série de operações concretas (nomeações, catego-
rizações, manipulações), que a sociologia pragmática permite descrever. 
[...] O regime de singularidade é um sistema coerente de representações e 
ações. (HEINICH, 2002, 111)  84

Segundo Heinich (2005, 2014), a singularidade exige personalização e excentricidade, 

no sentido de originalidade, correlacionando grandeza e singularidade. Na arte moderna e 

contemporânea, originalidade, inovação e unicidade representam importantes critérios de va-

lor, característica do regime de singularidade. A irregularidade é a regra. Artistas que criam 

trabalhos originais e únicos são valorizados: “A arte contemporânea favorece o jogo entre 

fronteiras que definem o que é arte. Mas compartilha o regime de singularidade, que continua 

a governar nosso apreço ao que é uma obra de qualidade e um artista autêntico” (HEINICH, 

2016, não paginado) em um jogo entre de produção, recepção e mediação ou ainda de objetos, 

sujeitos e contextos. 

Para Heinich (2005, 2014), o regime de singularidade é entendido como uma qualifi-

cação que privilegia a unicidade, a originalidade e até a anormalidade como condição de ma-

jestade da arte. A singularidade exigida do artista moderno é feita de personalização e excen-

tricidade, em que a irregularidade e o caráter inovador são a regra. Shapiro (2012a) também 

relata a tendência de valorização da singularidade e autenticidade. 

 Ora, há um investimento necessário para fazer uma tatuagem ser reconhecida como 

artística e para que tatuadores sejam vistos como artistas pela valorização da singularidade. 

Nem todas as tatuagens são artísticas. Há juízos artísticos, técnicos e estéticos para que a mar-

ca seja considerada arte, baseada no ideal de singularidade do trabalho. Ao trabalhar com arte 

 Ésta [singularidad] no es una propiedad substancial de las obras o de los artistas, sino un modo de calificación 84

(en el doble sentido de definición y de valorización) que privilegia la unicidad, la originalidad y hasta la anorma-
lidad, y las convierte en la condición de la majestad del arte. Este “régimen de singularidad” se opone al “régi-
men de comunidad” que, a la inversa, privilegia lo común, lo estándar, lo compartido y que tiende a ver en toda 
singularidade una desviación, un estigma. La prueba de que el arte no esté consagrado de manera consustancial a 
la singularidad nos la da su propia historia, que lo vio bascular entre un régimen y el otro con el movimiento 
romántico, en el siglo XIX.  
Por lo tanto, no es el sociólogo el que tiene que decir si el arte es o no singular: su única tarea, aunque inmensa, 
consiste en registrar en qué condiciones los actores producen este tipo de calificación y con qué consecuencias 
sobre la producción artística (por ejemplo, el privilegio acordado a la transgresión de las fronteras en el arte con-
temporáneo), sobre la mediación (la estructura particular de los procesos de reconocimiento, que privilegian las 
redes cortas o el largo plazo) y sobre la recepción (la valorización de la originalidad que se acompaña con un 
elitismo de los públicos). 
En esta acepción, “singularidad” no es reducible al sentido de una simples “particularidad” o “especificidad” que 
tiende a predominar hoy: ser singular, en el sentido más fuerte en el que lo entendemos, es volverse insustituible, 
a través de toda una serie de operaciones concretas (nominaciones, categorizaciones, manipulaciones), que la 
sociología pragmática permite describir. 
[…] El régimen de singularidad es un sistema coherente de representaciones y de acciones.
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contemporânea, Almeida (2009) descreve que as principais dimensões da construção do valor 

artístico no mercado de arte contemporânea são: a qualidade da obra, a notoriedade artística, a 

aceitabilidade e a receptividade da obra.  

 A qualidade da obra é adquirida por meio de: domínio das técnicas artísticas, trabalho, 

atualização e aprofundamento de conhecimentos, singularidade e inovação dentro das tendên-

cias atuais, e intencionalidade do artista. E é avaliada pelas características de: disposições dos 

especialistas para a avaliação, intersubjetividade de valores, posições ocupadas no campo ar-

tístico e convenção de valor. Já a notoriedade depende da trajetória artística, da reputação das 

galerias e museus, do capital social, da visibilidade, do tempo de dedicação, da coerência e da 

homogeneidade do percurso, da imagem da marca, inovação e da singularidade dentro dos 

cânones vigentes. Sua avaliação considera: valor monetário, níveis de consagração, consistên-

cia de percurso artístico e singularidade. Enquanto a aceitabilidade e a receptividade da obra 

abrangem as dimensões: decodificação e interpretação da obra, facilidade de compreensão, 

visibilidade e criação de um gosto, avaliadas pela singularidade e pela distinção. A forma 

como o campo da tatuagem se estrutura se assemelha ao encontrado na arte. 

 A categoria de tatuagem artística, conforme Kosut (2013), é distinta da categoria de 

tatuagem porque posiciona a prática longe de sua tradição histórica, que a trata como um arte-

sanato com técnicas rudimentares. Ao contrário, a tatuagem artística é baseada em discursos 

artísticos e expressa inovação, criatividade e exclusividade. 

 Da mesma forma, para Ferreira (2008), a tatuagem artística é apresentada como um 

trabalho singular e original, distanciando-se da reprodução em massa de réplicas de catálogos, 

que tem valor estético e econômico reduzido. A arte pressupõe criatividade e originalidade, 

além do controle do processo de produção e expectativa de rentabilidade. Busca-se reconhe-

cimento de sua atividade como uma prestação de serviços que envolve oferta e procura, obje-

tivando atrair clientes com “gosto esteticamente sofisticado e rendimentos”. Assim, segundo 

Ferreira (2008), tentam adaptar a ideia da clientela às técnicas e materiais disponíveis, in-

cluindo seu estilo próprio. 

 Para Ferreira (2006), a dimensão estética das marcas corporais não se revelaria um fim 

em si. As competências dos tatuadores não seriam somente estéticas, mas também de ordem 

técnico-expressiva, como a definição dos contornos e sombreados, a solidez e brilho das cores 

utilizadas, a adequação do desenho quanto a sua dimensão e características particulares, a 
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anatomia específica do corpo. 

No processo de diferenciar entre tatuagens artísticas e comerciais, tatuadores podem 

ignorar o processo subjetivo do tatuado. Independente da classificação da tatuagem, “o papel 

do tatuador é o de mediador na interpretação dessa subjetividade que se exterioriza na icono-

grafia da tatuagem” (PÉREZ, 2006, p. 185). A projeção da ideia fica por conta do tatuado e 

tatuada enquanto a expressão visual da ideia, por conta dos tatuadores e tatuadoras, como 

aponta Prado (2014). A significação da obra não é feita pelo artista, mas por tatuados, quem 

encomendou a arte. Apesar dos discursos de tatuadores, não podemos deixar de levar em con-

ta que os desenhos são subjetivados e os sujeitos buscam inscrever no corpo uma marca que 

se identifica como forma de construção de subjetividade e identidade. A tatuagem configura-

se como uma tecnologia do eu. 

 O discurso de valorização da singularidade é uma das estratégias de artificação, na 

qual criar um estilo próprio é algo comum em carreiras artísticas. A busca por burocratização 

e hierarquização de tatuadores leva ao reconhecimento, em que certas habilidades e forma-

ções são apreciadas. Isso também cria um cenário de distinção no valor cobrado pela tatua-

gem. 

 Diferenciar entre “comercial” e “artística” é uma estratégia de artificação da tatuagem. 

Os principais argumentos são relacionados à reprodução e à falta de criatividade de uma tatu-

agem “comercial”. O objetivo dos/as tatuadores/as, ao hierarquizar e criar diferenças, é ter o 

reconhecimento como um artista capaz de fazer obras únicas e com “personalidade”. 

5.3. A ENTRADA NO MERCADO DE TATUAGEM  

A carreira de tatuador, sem uma regulamentação ou uma formação institucionalizada, 

pode seguir diferentes caminhos. No início, o aspirante, para treinar, usa materiais sintéticos, 

como pele artificial ou EVA, ou orgânicos, como laranja ou couro de porco. Os amigos cos-

tumam ser as primeiras cobaias. O caminho para a fama na carreira de tatuador é longo. A hie-

rarquia do campo estabelece que os iniciantes ingressem como aprendizes. Às vezes, começa 

com equipamento emprestado, tatuando amigos. Uma das formas de aprender é se tatuando 

com quem admira para observar a forma como trabalham e as técnicas usadas por eles. A pro-

ximidade com desenho marca a trajetória da maioria. 

A entrada para o mercado de tatuagem assume diferentes padrões conforme as gera-
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ções. As primeiras, nas décadas de 1970 e 1980, por falta de informação e de equipamentos 

disponíveis, foram autodidatas, aprenderam sozinhas como fabricar suas máquinas e seus 

pigmentos e quais técnicas para implementar o pigmento na pele. As gerações de 1990 e 2000 

foram as que, ainda com algumas restrições internas de mercado, dependeram de um sistema 

de aprendizagem e um mestre para iniciarem. Já a geração que se forma pós anos 2010 conta 

com uma grande disponibilidade e variedade de materiais e formas de adquirir conhecimento, 

sendo comuns os cursos e workshops. 

O iniciante pode começar como amador, em busca de se informar por conta própria; 

aluno, inscrevendo-se nos cursos e workshops disponíveis; aprendiz, contando com a apoio e 

o conhecimento de um mestre; ou estagiário, trabalhando em um estúdio e aprendendo como 

trabalham lá. Na tatuagem, o conhecimento transmitido costuma sê-lo oralmente. 

Sanders (2008) observou três formas de aprendizagem na tatuagem: como alunos que 

pagam para aprender as habilidades técnicas básicas; como aprendiz que faz o trabalho básico 

de limpeza e manutenção da loja em troca de instruções ocasionais de tatuagem; ou como 

aprendiz que adquire conhecimentos básicos observando o tatuador. O estabelecimento no 

mercado da tatuagem é difícil, apesar de não ter nenhum controle de entrada. Uma loja de 

venda de materiais estima que 75% dos tatuadores desistem nos primeiros 6 meses, conside-

rando o número de clientes que compram seu kit de iniciante e não voltam a adquirir materiais 

de tatuagem.  

No começo, os sujeitos que enfrentam o início de carreira sem o suporte de um mestre 

ou de um estúdio e não contam com recursos financeiros para grandes investimentos traba-

lham em estúdios improvisados, nos fundos ou na frente de uma loja ou de sua própria casa. 

Conseguir estabelecer um estúdio de rua ou um estúdio fechado, estilo ateliê, é uma etapa que 

nem todos alcançam, principalmente quando envolve questões de classe.  

Entrevistados tiveram sua entrada no campo marcada por distintas inserções: a maioria 

dos tatuadores das gerações de 1980 e 1990 começou dentro de casa ou do seu quarto, um de-

les foi aprendiz num estúdio, outro comprou uma maca portátil e atendia na casa dos e das 

clientes e na sua casa, alguns fizeram curso de tatuagem, Marcos já trabalhava com outros 

tipos de arte, um deles se inspirou em vídeos no YouTube, outro tatuador que trabalha de for-

ma autoral contou familiares e amigos como clientes ou como investidores e abriu um estúdio 
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direto, uma das tatuadoras era piercer e já trabalhava em estúdio de tatuagem, outro foi esta-

giário em estúdio.  

Mas, em geral, a trajetória de quem tatua segue por diferentes caminhos, que podem se 

cruzar, em alguns momentos. Primeiro, o discurso de criança desenhista, sempre desenhar ou 

desenhar desde pequeno, mesmo que de forma lúdica, que legitima como se aquele que tives-

se pretensão a tatuar tivesse um dom para tal. Em algum momento, surge o interesse pela ta-

tuagem, a prática aparece como estilo de vida ou como uma alternativa de trabalho. Sem regu-

lamentação nem forma de controle, é possível entrar para o mercado de tatuagem fazendo ou 

comprando seu equipamento.  

 O autodidatismo da aprendizagem é marcado pela busca autônoma, na qual as formas 

tradicionais de aquisição e reprodução de competências não foram institucionalizadas, não são 

controladas por instituições socialmente reconhecidas e legitimadas. Um dos tatuadores, em 

meados dos anos 1970, quando era adolescente, fazia experiências com três agulhas amarra-

das com linha e tinta nanquim nos colegas, trabalhava manualmente. Também teve a experi-

ência de ser tatuado pelo Lucky. No começo de 1980, um amigo arrumou uma máquina pro-

fissional para ele comprar. Ele não sabia onde comprar material, sabia que era importado. 

Começou a tatuar na sua casa, na Vila Madalena, perto do Tattoo You. Na inauguração do es-

túdio, ganhou uma tatuagem em um sorteio, o que levou à amizade com Marco Leoni. Como 

sempre frequentava o estúdio, foi chamado para trabalhar lá. Ficou lá por mais de dez anos, 

entre 1981 e 1994, e tatuou diversas celebridades, até a saída de Leoni do Brasil. Trabalhou 

entre a Itália e a Alemanha até 2001, quando voltou ao Brasil e se estabeleceu no interior (ver 

ilustração 109).  
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André fez uma tatuagem com Silvio, na Pompeia, que já tinha maquininha, quando ele 

tinha entre 16 e 17 anos. Chegou a procurar o Lucky, mas não teve sucesso por ser menor de 

idade. Mr. Alemão o tatuou e foi sua referência no início de carreira. Depois disso, despertou 

a vontade de tatuar: “Comecei a saber como era a maquininha, como fazia a maquininha. Por-

que tudo nessa época, eu estou falando anos 80, era tudo muito difícil. Informação era difícil. 

A gente não sabia nada, nada”. Não existia tinta específica para tatuagem e a marca era feita 

com nanquim, sem a atual paleta de cores: “Na época, quase mal se fazia colorida porque se 

usava nanquim. O nanquim bom era o preto, o vermelho e o verde. Então, o azul não era mui-

to legal, o amarelo, nem pensar”. Quando ele começou a tatuar, fabricou suas próprias máqui-

nas. Uma prima da ex-mulher foi morar nos Estados Unidos e mandava material profissional 

de tatuagem. Foi assim que ele começou a ter novas informações e equipamentos com quali-

dade: “Tatuava em casa, tudo muito adaptado. Até me profissionalizar mesmo e começar a 

viver de tatuagem”. Quando buscou ser tatuador, procurou o Marco Leoni. Depois de pouco 

tempo, alugou uma sala no fundo de uma sobreloja, na Lapa.  

Ele aprendeu a tatuar de forma autodidata: “Não tinha ninguém para ensinar. A gente 

ia experimentando. Fiz muita besteira no começo. Os amigos do bairro, aquela coisa toda. 

Mas era isso. Não tinha outro jeito. Não existia outro jeito. Era tatuando”. Começou com os 

Ilustração 109. Fred Casiano desenhando

Velha Guarda Tattoo. 2018 
Fonte: Reprodução / Instagram
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desenhos mais simples e, conforme ganhava mais confiança, fazia desenhos mais complica-

dos. Aprendeu “de olhar, de ver. Aí se usava uns depiladores. […] Motor de autorama. Era 

tudo adaptado. Até conseguir as máquinas de bobina, que para nós, no passado, eram as má-

quinas verdadeiras de tatuar. E aí sim já comecei a importar”, entre 1980 e 1981 (ver ilustra-

ções 92 e 93). 

 Pedro era artesão e demorou três anos para economizar o dinheiro para comprar 

máquinas e tintas. Começou a pesquisar as técnicas de tatuagens manuais. Seu irmão, por um 

amigo que estava na América, conseguiu trazer uns pigmentos, 5 tubos de 100ml de pigmen-

tos coloridos. Com os pigmentos, conseguiu as máquinas com um marinheiro brasileiro em 

Itajaí, que fazia réplicas de máquina e viajava o mundo tatuando. Nessa cidade, ele começou a 

tatuar, “com muita determinação, sem mestres e sem padrinhos”. Fazia dentro de uma kombi 

ou na casa dos clientes. Depois, tatuou durante um carnaval em Ilhabela, num bar. Seguiu 

para Timbiras, onde seu pai lhe cedeu um espaço, por quase um ano e meio, dois. De lá, foi 

para São Paulo, na rua Vinte e Quatro de Maio, onde está, mais ou menos, há mais de 35 anos, 

desde 1984 ou 1985. As primeiras tatuagens foram em conhecidos, em casa. Ele não teve 

mestre, foi autodidata. Considera que foi uma época muito difícil. Mas o relacionamento entre 

os tatuadores era de troca e apoio. 

Adriano começou a tatuar nos anos 2000. Aos sete anos de idade, começou a trabalhar 

informalmente. Com doze, tornou-se um tatuador de henna na praia, na barraca do tio. “O 

amor pela arte começa cedo”. Depois, “virei o sucesso da Praia Grande de tattoo de henna”. 

Ele chegou a se formar em técnico de mecatrônica e começou a fazer faculdade de desenho 

industrial. Durante a faculdade, um amigo estava começando a tatuar em casa. Então, ele re-

solveu comprar o material para voltar a tatuar, “foi o kit mais barato” e pensou em “desistir do 

sonho se fosse mais caro”. Trabalhou em pele sintética até sentir segurança para tatuar. Come-

çou com coisas pequenas e simples em amigos e conhecidos. A motivação veio da família e 

da esposa. Com o tempo, conquistou uma marca e fama. Começou, em 1999, com tatuagem 

de henna. Com o tempo, passou a fazer tatuagem em uma barraca na Praia Grande. Em 2002, 

inaugurou sua primeira loja, num shopping. 

Com o discurso de ostentação, de que “a favela venceu”, a repercussão de tatuar um 

jogador de futebol fez com que seu estúdio crescesse rapidamente. Tatua jogadores de futebol, 

funkeiros e celebridades. Em 2019, inaugurou sua sexta loja, sendo uma delas na Itália, em 
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Roma. Em 2020, abriu uma unidade nos Estados Unidos, em Orlando, e outra na França, em 

Paris. 

Hoje, sua marca conta com sete estúdios e uma escola de tatuagem. Seus estúdios as-

sumem um caráter mais comercial. Algumas unidades se encontram dentro de centros comer-

ciais e possuem loja, barbearia e bar. Ele se tornou conhecido por tatuar celebridades e joga-

dores de futebol. Com uma marca consolidada, só tatua a partir de indicações e cobra a partir 

de dois mil reais cada tatuagem. Suas tatuagens realistas costumam ser grandes e em preto e 

cinza. 

Teodoro já era grafiteiro e, em 1998, foi chamado para ajudar a desenhar um balão de 

um tatuador, que o convidou para conhecer o estúdio dele. Ele o ensinou a soldar as agulhas e 

o interesse em ser tatuador surgiu. Já era tatuado, construiu sua primeira máquina de tatuar, 

caseira, a partir de um motor de um ventilador de caminhão e uma caneta. A máquina caseira 

era rotativa e funciona até hoje, apesar de um pouco enferrujada. A primeira tatuagem que fez 

foi uma formiga atômica no irmão, seguida de mais três em amigos. 

Também foi o irmão que lhe deu a primeira máquina de tatuar profissional, em 2000 - 

é o ano que ele divulga como o ano em que começou a tatuar, desconsiderando o tempo em 

que tatuava com a máquina caseira.  

 Ele permaneceu tatuando como hobbie por anos até que, em 2007 ou 2008 (não 

recorda exatamente), conseguiu um novo emprego e, em vez de assumir o cargo, usou o di-

nheiro que conseguiu no acordo para ser demitido para comprar material e abrir seu estúdio. 

Este foi feito na sua casa e ele se manteve ali até o final de julho de 2016, quando abriu o bar/

estúdio/barbearia com dois amigos e sócios na Vila Mariana. Um dos sócios começou a tatuar 

quase na mesma época que ele e também trabalhou tatuando ali por um tempo. Ele fala que 

aprendeu com o tatuador, mas o tatuador de pontilhismo fala que não sabia quase nada, que só 

ensinou a segurar a máquina e colocar a luva. Em 2017, o sócio saiu de lá e eles arrendaram o 

bar. 

 Ele tem um jeito todo sistemático e se diferencia por seus cuidados com bios-

segurança, além de sua técnica aprimorada. Antes de tatuar, pede para que o cliente preencha 

uma ficha com dados médicos, como histórico de doenças e outras informações. Durante a 

tatuagem, protege extensivamente todos os materiais que utiliza - são os únicos que ficam ex-

postos. Tudo fica guardado em seu lugar, protegido em armários, para evitar riscos de conta-
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minação. Com os materiais mais modernos e as tecnologias mais avançadas, procura sempre 

inovar e fazer trabalhos super detalhados. Cobra cem reais por hora (contados em um cronô-

metro) porque acredita que a tatuagem tem que ser acessível a quem mora em seu bairro e que 

ser tatuador não é um meio de ganhar dinheiro, mas de fazer o que gosta, prezando a seguran-

ça e a qualidade. 

Teodoro participa de diversos eventos para divulgar suas aulas aos/às iniciantes. Dedi-

ca todas as quartas-feiras para dar aulas em seu curso de tatuagem, realizado na sua própria 

casa, e, desde 2018, também dedica uma semana por mês para ensinar a tatuar no estúdio do 

Ale, na Vila Mariana. Na Tattoo Week 2017, foi escolhido para ser entrevistado pela Globo 

durante a cobertura do evento. Isso lhe deu grande visibilidade e um crescimento brutal na 

procura por seu trabalho. 

A tatuagem envolve uma quantidade considerável de preparação nos bastido-
res que não é facilmente aparente para a clientela. Além de fazer a varredura 
e limpeza básica que ocorre em qualquer estabelecimento de varejo, tatuado-
res iniciantes geralmente passam um tempo considerável soldando agulhas 
nas barras de agulhas usadas nas máquinas de tatuagem, estênceis de corte 
de acetato usados para colocar desenhos padrão na pele do cliente, misturar 
pigmento seco com solventes líquidos (geralmente álcool isopropílico, água 
e glicerina) e esterilizar equipamento de tatuagem e estênceis. (SANDERS, 
2008, p. 72)  85

O próximo estágio no processo de aprendizagem, conforme Sanders (2008), envolve o 

aprendiz fazer uma parte do trabalho, seja colorir um desenho já delineado ou fazer uma pe-

quena parte do desenho. Quando o tatuador mestre fica satisfeito com o nível de conhecimen-

to técnico do aprendiz, ele autoriza que faça uma tatuagem inteira. A ligação entre técnica e 

estética é aparente no processo de aprendizagem da tatuagem. Alguns defendem que a primei-

ra coisa que um aprendiz de tatuador deve saber é sobre a limpeza. 

O mestre é o tatuador ou a tatuadora responsável por ensinar a prática da tatuagem 

para o aspirante, o aprendiz. O termo mestre aparece como sinal distintivo e categorizador até 

nas artes efêmeras. A artisticidade seria um mérito, uma qualidade e um elemento diferencia-

dor em qualquer atividade humana. No movimento de artificação, “a técnica, o saber, a perí-

 Tattooing involves a considerable amount of backstage preparation that is not readily apparent to clientele. In 85

addition to doing the basic sweeping and cleaning that takes place in any retail establishment. tattooist initiates 
commonly spend considerable time soldering needles to the needle bars used in the tattoo machines. cutting ac-
etate stencils used to place standard designs on the client's skin. mixing dry pigment with liquid solvents (usually 
isopropyl alcohol, water. and glycerine). and sterilizing tattoo equipment and stencils.
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cia, a excelência, a individualidade, o talento passaram a ser valorizados nos misteres mais 

simples” (SANT’ANNA, 2017, p. 30). 

No campo da tatuagem, a aprendizagem, segundo Costa (2004), é baseada no treino e 

no aperfeiçoamento, momento em que aparece a existência de um dom e o domínio das técni-

cas de tatuar. Desta forma, critérios de acesso ao campo são construídos. Durante o processo 

de aprendizagem, aprimoram certas técnicas, como a regulagem da máquina, a preparação das 

agulhas, o modo de fazer o decalque, a maneira de segurar a máquina e os cuidados de bios-

segurança. Para se tornar profissional, é necessário que aspirantes tenham noções de desenho 

e treinem técnicas de ilustração, passem por um processo de aprendizagem nos quais obser-

vam e aprendem as técnicas de tatuar e entendem sobre conhecimentos médicos e higiênicos: 

"Todo este sistema de aprendizagem é uma das estratégias informais utilizadas pelos tatuado-

res para regularem a entrada de elementos no meio" (OLIVEIRA, A., 2012, p. 22). 

Eu sigo a velha receita de que para o cara aprender, ele tem que estagiar, ele 
tem que acompanhar o dia do estúdio e ver que não é só glamour, não é só 
aquela hora que você tatua e pá. O momento da tatuagem é a cereja do bolo. 
Para você chegar no ponto de sentar na bancada e tatuar existe todo um pro-
cesso que é a limpeza o estúdio, o estúdio tem que estar limpo, os banheiros 
têm que estar limpo, não pode faltar papel higiênico, não pode faltar sabone-
te. Tenho um cachorro, que é o nosso mascote. Ele faz cocô, ele faz xixi ali 
no quintal, então tem que estar sempre limpo. Tem que cuidar do jardim, tem 
que fazer compras para o estúdio tanto de materiais de tatuagem como mate-
riais de limpeza. O estúdio exige uma manutenção diária. (Vitor, 2019) 

A aprendizagem da técnica, conforme Osório (2008), Costa (2004) e Le Breton 

(2004), é baseada na observação da prática do mestre pelo aprendiz, que assim constrói seu 

conhecimento: “Para o aprendizado da tatuagem é necessária uma desenvoltura anterior na 

prática do desenho. Sem uma escola de formação, o tatuador se torna uma espécie de autodi-

data, contando apenas com a boa vontade de um colega para aprender a profissão” (OSÓRIO, 

2008, p. 52). 

A aprendizagem, conforme Ferreira (2008), é pautada no autodidatismo, característico 

do artesanato, que busca autonomia em um cenário sem institucionalização das formas de 

aquisição e reprodução de competências. Aprende na interação, observação, reprodução do 

mestre e, por fim, no aperfeiçoamento da prática. O mestre divide suas técnicas e formas de 

tatuar. Assim, segundo Costa (2004), trabalhar como ajudante e aprendiz em um estúdio de 

tatuadores mais experientes permite o contato com novas técnicas e a entrada no mercado, o 
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início da divulgação do trabalho. Para tal, é preciso possuir jeito para desenho e domínio das 

técnicas específicas da tatuagem, que são aperfeiçoados com o passar do tempo e definem a 

qualidade da arte.  

O sistema de aprendizagem é, de acordo com Ana Oliveira (2012), uma das estratégias 

informais para limitar a entrada no campo. Mas o processo de aprendizagem não se limita ao 

início de sua carreira: “A aprendizagem de um tatuador está baseada no esforço contínuo e 

permanente, já que devem estar sempre se aperfeiçoando, treinando, desenhando, participante 

de convenções para conhecer as novidades que surgem sobre tatuagem” (COSTA, 2004, p. 

48). Atualizar-se é um imperativo, seja em sites e revistas especializadas ou em convenções. 

O contato pessoal com um tatuador é, para Sanders (2008), uma etapa fundamental no 

processo de se tornar um tatuador. O contato fornece conhecimento das oportunidades finan-

ceiras e criativas oferecidas pela tatuagem e também é uma fonte de informações sobre os as-

pectos técnicos e de equipamento básico necessário. 

Quando se trabalha em um estúdio com tatuadores mais experientes, é possível apren-

der novas técnicas, divulgar seu trabalho e entrar para o mercado, com possibilidade de reco-

nhecimento de seu nome. Na aprendizagem com o mestre, o conhecimento é adquirido pela 

interação, olhando como se faz para depois tentar reproduzir e aperfeiçoar na prática concreta. 

A aprendizagem de um tatuador, esta baseada no esforço contínuo e perma-
nente, já que devem estar sempre se aperfeiçoando, treinando, desenhando, 
participante de convenções para conhecer as novidades que surgem sobre 
tatuagem. Nos relatos dos tatuadores, o início da trajetória é marcado pela 
busca de um mestre, um tatuador disposto a dividir seus segredos, sua técni-
ca, suas formas de fazer tatuagem. Mas nesse percurso, duas características 
aparecem como fundamentais e complementares: a acentuação da existência 
de uma espécie de dom, uma característica particular daquele indivíduo que 
é saber desenhar ou ter um jeito para o desenho; e o domínio de técnicas es-
pecificas da tatuagem. Enquanto o jeito deve ser aperfeiçoado constantemen-
te através do treino e da prática, o domínio das técnicas parece ser o que de-
fine a qualidade da arte do tatuador. (COSTA, 2004, p. 48) 

 Diego já se encontrava “no meio próximo do meio artístico underground nos anos de 

2007”, o que teria lhe proporcionado  

[...] olhar a coisa mais de perto, de um jeito mais desmistificado, foi uma 
mistura de escolher por dialogar com as áreas de arte e ilustração, coisas que 
sempre estudei e vivia desde os anos de 2002. Outra parte foi a própria tatu-
agem que me escolheu.   
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Aprendeu a tatuar observando enquanto era tatuado. Entre 2007 e 2010, foi aprendiz 

em um coletivo e, desde então, participa de diversos projetos de arte, principalmente de ilus-

tração e tatuagem. Em 2013, começou a atender em São Paulo, além da sua cidade. Viajou 

para outros estados em 2014 e fez sua primeira viagem pela Europa, em 2016, onde tatuou 

novamente em 2018.  

Felipe começou por volta dos anos 2010. Trabalhava como técnico de Tecnologia da 

Informação, mas “não era feliz”. Sonhou que “ganhava duas máquinas de tatuagem em um 

estojo vermelho. Ai eu fui atrás”. Pediu demissão e entrou para o mercado da tatuagem. Em 

troca de um serviço de informática, recebeu uma tatuagem e foi convidado para trabalhar na 

loja. Começou soldando agulhas, limpando o estúdio e fazendo panfletagem. 

Cada vez mais comum, em vez de aprendiz, estúdios buscam tatuadores iniciantes 

com portfólio que já agrade. O tatuador entra como estagiário. Para tal, precisa preencher al-

guns requisitos, como ter um estilo de trabalho e objetivos de carreira. É o caso do tatuador 

Vinicius.  

Em São Paulo, é possível observar o crescimento do número de tatuadores formados 

em carreiras artísticas, como cursos de arte, design ou arquitetura, fato também observado por 

Ferreira (2006), em Lisboa, e Kosut (2013), em Nova York. Kosut (2013) observou que mui-

tos cultivam carreira como artista de tatuagem, e não como tatuador, posicionando-se perto do 

campo da arte por meio de práticas e discursos tradicionais. A formação artística traz uma 

base técnica de desenho e de pintura. 

Para Kosut (2006), a entrada de artistas academicamente treinados na profissão de ta-

tuador é a mudança mais importante para a aproximação da prática com o campo artístico. 

Isso estaria associado à emergência da arte da tatuagem como uma categoria estética. Alguns 

artistas escolheram a tatuagem como forma de sustento, menos difícil do que seguir uma car-

reira artística e entrar para o “contemporâneo, supersaturado e aparentemente impenetrável 

campo da arte” (KOSUT, 2006, p. 87) . Como resultado, os discursos e técnicas adquiridos 86

em vários programas de arte influenciaram a criação de novos estilos de tatuagem, além do 

engajamento com a inovação e experimentação. Práticas e convenções de arte teriam se dis-

persado pela tatuagem.  

 São artistas formados entrando para o campo da tatuagem. Marcos já era artista 

 The over-saturated and seemingly impenetrable contemporary art world86
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anteriormente. Desde novo, pintava em diversos outros suportes, como tela e madeira, e já 

conhecia várias técnicas de pintura, com lápis, tinta ou aerógrafo. Em 2017, resolveu aprender 

a tatuar e encontrou na tatuagem uma forma de fazer arte e ganhar mais. Teve uma facilidade 

grande quando começou a tatuar, em 2016, e logo chamou a atenção de estúdios e de tatuado-

res, mas preferiu manter seu próprio estúdio. Em poucos meses, conquistou patrocinadores e 

sucesso. Participou da Tattoo Week 2017 como um dos tatuadores do estande do Ale. Em 

2018, antes de completar um ano de tatuagem, foi convidado para trabalhar em um estúdio de 

marca, ganhando mais reconhecimento e divulgação.  

 Começou a tatuar “no intuito de agregar a minha carreira artística, onde estudei muitas 

técnicas de aplicação, tenho uma carreira artística de longa data”. Desde 1998, trabalha com 

retrato sob encomenda, grafitti e aerografia em capacetes, motos e carros. Em 2002, começou 

a se especializar em caricatura e fez eventos com caricaturas ao vivo por todo o Brasil. Tam-

bém estudou outras técnicas de arte, como aquarela, óleo sobre tela, carvão pó, giz pastel e 

pintura digital: “E tudo que estudei até hoje foi por conta própria, nunca fiz curso algum, claro 

que no principio foi por não poder pagar, e hoje foi por opção”. Aprendeu a tatuar vendo ví-

deos de técnicas de aplicação, biossegurança e materiais e, a partir disso, desenvolveu sua 

técnica. 

 Ele já desenhava em papel e outros suportes, como madeira e tecido, e trabalhava 

integralmente como artista, dependendo de encomendas de pinturas. Também cobria eventos, 

onde desenhava caricaturas em camisetas ou pintava automóveis com aerógrafo. Com grande 

experiência no campo da arte, criava obras realistas nos mais diversos suportes e acredita que 

a tatuagem é só mais uma técnica e um novo suporte. O tatuador levou todo seu conhecimento 

técnico sobre desenho para a tatuagem. 

Com a queda de demanda por seus trabalhos, resolveu aprender a tatuar e encontrou na 

tatuagem uma forma de fazer arte e ganhar mais. Quando artistas de outra área entram para o 

campo da tatuagem, sua aprendizagem é mais acelerada. Ele já sabe desenhar e sombrear, 

aplicando seus conhecimentos na tatuagem. Artistas têm que aprender uma técnica nova para 

fazer o que já faziam com um pincel ou outro material. 

Artistas que se tornaram tatuadores vivenciaram a busca de carreiras artísticas comer-

ciais ou a tentativa de ter sucesso como artistas antes. No campo da arte, percebiam que as 

chances de sucesso eram limitadas em um mercado tão competitivo. São atraídos pela tatua-
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gem como uma forma de arte que oferece uma saída criativa e uma renda. 

 Vitor “queria também fazer algo mais autoral, mais intimista, aí acabei achando a 

tattoo como essa forma de expressão” (2019). Ele, em 1993, trabalhava como ilustrador e 

layout man de agência de publicidade. Decidiu sair de São Paulo e morar em Florianópolis. 

Lá, ao cobrir uma tatuagem antiga, feita com picadas de agulha de costura, encontrou tatuado-

res, na praça da Matriz, que expunham uns desenhos de revistas importadas e trabalhavam 

com máquinas profissionais. Foi a primeira vez que viu “obras de arte feitas na pele”. Fez 

amizade com eles e começou a frequentar o estúdio, a se inteirar de material, de como que 

funcionava, até que abandonou a publicidade. Com o dinheiro da rescisão de contrato, com-

prou seu primeiro kit de tatuagem: “Era bem precário, assim, não era que nem hoje. Tinha 

poucas cores de tintas, agulhas eram agulhas de costura que a gente soldava nas hastes, tudo 

era diferente. Pra você conseguir material, para você ter acesso aos materiais, era muito difí-

cil”. Em Florianópolis, Stoppa tinha mais acesso aos materiais de São Paulo e revendia. Ele 

também produzia máquinas. Sobre os pigmentos, só encontrava as cores primárias. 

 Acerca da aprendizagem: “na verdade, eu fui aprendendo na prática porque 

antigamente não tinha curso como tem hoje em dia”. Em 1998, voltou para São Paulo a convi-

te do Sérgio Pissani, do Tattoo You, que tinha acabado de comprar do Led’s e estava montan-

do sua equipe. A princípio, foi contratado para fazer uns murais nas paredes. Quando Pissani 

viu suas ilustrações, contratou-o como tatuador. No Tattoo You, trabalhou com tatuadores 

mais experientes. (ver ilustrações 110 a 112). 

As pessoas gostavam do meu atendimento, gostavam do meu traço. Mesmo 
os outros tatuadores, mesmo sendo muito superiores a mim, eu tinha uma 
clientela, acho que por uma questão de carisma, sei lá, as pessoas gostavam 
de tatuar comigo. Lá foi minha escola, onde desenvolvi bastante. Quando eu 
sai de lá, eu já sai com uma boa gama de clientes do tempo que eu trabalhei 
lá. E tatuador é assim, quando ele ganha a confiança do cliente, ele pode ir 
para onde for, que o cliente vai atrás. (Vitor, 2019) 
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Ilustração 110. Tatuador e seu auto-retrato

Fonte: Foto tirada pela autora

Ilustração 111. Quadro produzido por um tatuador

Fonte: Foto tirada pela autora

Ilustração 112. Quadro produzido por um tatuador

Fonte: Foto tirada pela autora
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 Renato, formado em artes plásticas, que começou a carreira como ilustrador, acredita 

que esse repertório foi decisivo para o sucesso como tatuador, pois já tinha formação sobre 

proporções e outros elementos importantes relacionados à ilustração. O tatuador que já traba-

lhava com desenho defende que 

[...] a técnica de tatuagem é um pouco mais complicada, pois depende de 
muitas variáveis: o tipo de pele, a velocidade e peso da máquina, a constân-
cia do traço, o pigmento e, inclusive, a boa execução depende também em 
grande parte do cliente, que tem que estar imóvel e suportar a dor. (Renato, 
2016) 

  

Daniel se consolidou como marca e é exemplo para os demais. Começou a tatuar em 

2000, mas também já vem de carreira artística anteriormente. Trabalhava com arte e como 

educador cultural. As primeiras tatuagens foram realizadas na cama e sem máscara, de forma 

totalmente precária e com pouco conhecimento. O primeiro estúdio era “no quarto de empre-

gada” da casa da mãe. Procurou ser aprendiz e não foi aceito, por isso diz que tem que “valo-

rizar os workshops”. Trabalhava durante o dia e tatuava a noite. Em 2003, ganhou seu primei-

ro prêmio por uma série de desenhos na Terceira Convenção de Tatuagem do Rio de Janeiro. 

Hoje, acumula setenta e seis prêmios, tem uma fanpage, “referência para quem quer procurar 

ele”. A página é administrada por ele, mas escrita em terceira pessoa, como se fossem fãs. 

Também tem um canal no YouTube, onde fala sobre tatuagem e disponibiliza vídeos seus tra-

balhando. Quando tatua, costuma dizer coisas como: “hoje tem show” ou “palco já montado”. 

O tatuador trabalha em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, tatua dentro do 

estúdio de uma loja de materiais, no bairro Chácara Belenzinho. Ele é carismático e tem sem-

pre um discurso motivador para os tatuadores. Chama seus pares de “irmãos de cor” e diz que 

“acreditar no potencial é meio caminho andado” e a “diferença entre um e outro é a busca 

pelo conhecimento”, que deve haver sensibilidade e “não podemos apenas injetar tinta na 

pele”. Enfatiza que a tatuagem é uma “prática milenar que deve ser tratada com seu devido 

respeito” e os tatuadores devem ter o hábito de agradecer e ser “muito além de profissionais”, 

“ser diferenciais”. Para isso, o ideal é trabalhar dez, doze, até quinze horas: “O artista não 

sabe diferenciar segunda de domingo porque todo dia é sábado, dia de festa, de fazer o que 

ama”. Seu jargão é “a tinta não pode secar”. 

Quando questionado sobre a carreira artística, disse que “talvez cinco minutos de uma 

conversa informal vale mais que cinco anos de faculdade”. Para ele, artistas não são tatuado-
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res e se especializaram para trabalhar em outra área. Ao mesmo tempo, acredita que qualquer 

ação para conhecimento agrega para ser artista, “agrega valor ao nosso trabalho”. Continua: 

“Tatuador não é profissão, é paixão”, é “superação”. Ele defende que “não sou tatuador, sou 

artista”. Sempre cheio de discursos de motivação e superação: “é preciso trabalhar muito, 

querer não é poder”, “só quem conseguiu realmente tentou”, “nossa vida é movida pelas ar-

tes”, é preciso “superar a nós mesmos e deixar os outros para trás”.  

Ele afirma que “existe todo tipo de preço pra todo tipo de cliente” e que o tatuador 

deve “mostrar pro cliente que seu trabalho vale aquilo” por meio do automarketing. Em suas 

redes sociais, atua como um tatuador estrela, formando opinião no campo. São discursos dele 

sobre preço: “cliente: quero saber o preço antes de mais nada / artista: então você não quer 

tatuar, você quer um rabisco?”, “o preço pago por uma tatuagem não é pelo resultado, mas 

pelos anos que eu levei estudando para fazer uma obra de arte em você” , “você é pago pelo 

seu valor, não pelo seu tempo”, “vamos educar nossos clientes a ter esta noção”. Chega a co-

brar até seis mil reais por cada tatuagem realizada e tem o hábito de assinar a tatuagem, quan-

do há o consentimento do cliente (ver ilustração 113). 

Ele tira fotos quando visita um museu para mostrar ao/à cliente que está “estudando 

arte”. “Saiu do nada” e se diz “casado com a arte”, sua paixão. Seu diferencial: “fazer com 

amor”. Para ele, “a pobreza não é o que você tem, é o que você pensa. Não adianta só adquirir 

Ilustração 113. Tatuagem com assinatura do tatuador

Fonte: Reprodução / Instagram
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o material, tem que saber trabalhar com ele”. Por isso, é a favor de compartilhar conhecimen-

to. Diz que, quando começou, havia dificuldade de obter conhecimento, mas ele buscava ad-

quirir conhecimento o tempo todo: “Seja único, dividir pra reinar, mas tem que se unir pra 

chegar lá”. 

Seu jargão é: “na pele só cabe a verdade”. Em um evento para tatuadores iniciantes, 

foi palestrante e disse coisas como: “o artista que faz tatuagem tem que ser escolhido”, tem 

“uma obrigação com a arte” e com o “legado da tatuagem”, “se o melhor é possível, bom não 

é suficiente”, “quando vencemos alguém, somos vencedores. Quando vencemos nós mesmos, 

somos invencíveis”. Para ele, “os estrangeiros não acreditam na capacidade artística dos brasi-

leiros”, mas diz: “nunca deixei de acreditar no meu objetivo de ser artista”. 

Marina, tatuadora iniciante de São Miguel, Zona Leste, trabalha em um estúdio desde 

2018.  

Sempre desenhei, a minha maneira, sem cursos ou orientação de um profis-
sional. Após me formar no curso de Análise de Sistemas, dei início ao curso 
de Artes Plásticas. Nesse período, busquei conhecimento sobre desenho téc-
nico e percebi que a tatuagem havia se revolucionado, chamando grandes 
artistas para os estúdios, levando isso em consideração, e a minha paixão 
pela tatuagem, busquei por cursos de formação de tatuadores para tentar ser 
um artista que se expressa através da tatuagem. 

Murilo, além de tatuar, é professor universitário e curador do Museu Tattoo. Já traba-

lhou na Alemanha e em outros países da Europa. Como diz, trabalha não o pontilhismo que os 

tatuadores fazem, e sim o estilo artístico, que vem de Georges Seurat, artista que “construiu 

pinturas por meio de pequenos pontos de cores puras, como um mosaico” (GOMBRICH, 

2013, p. 419) (ver ilustração 114). Alice é formada em Artes e também trabalha como artista 

plástica. Seus trabalhos apresentam uma finesse artística rara (ver ilustração 115 a 120).  
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Ilustração 114. Tatuador apresentando um de seus trabalhos

Tattoo Week, 2019. 
Fonte: Foto tirada pela autora

Ilustração 115. Tatuagem considerada artística

Fonte: Foto cedida pela tatuadora

Ilustração 116. Tatuagem considerada artística

Fonte: Foto cedida pela tatuadora
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Ilustração 117. Tatuagem considerada artística

Fonte: Foto cedida pela tatuadora

Ilustração 118. Tatuagem considerada artística

Fonte: Foto cedida pela tatuadora

Ilustração 119. Tatuagem considerada artística

Fonte: Foto cedida pela tatuadora
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Danilo fez um curso, em 1999, na Galeria do Rock, onde aprendeu as primeiras técni-

cas. Tatuou na empresa onde trabalhava e em alguns amigos até 2002, começo de 2003, quan-

do pediu demissão. Com o dinheiro do fundo de garantia e da venda de uma moto, montou 

seu estúdio, em 2003: “Eu considero mesmo meu aprendizado com os primeiros tatuadores do 

[nome do estúdio], que foram os caras que também me ajudaram a criar um padrão de condu-

ta. E eles criaram meu aprendizado”. 

Já usava tatuagens há muitos anos. Já desenhava há muitos anos. Nunca ti-
nha pensado em ser tatuador. Tatuagem, normalmente, eu brinco, que é a 
primeira geração não terminou a quinta. A segunda, ali dos anos 90, não ti-
nha nem o colegial completo. Hoje, em dia, na verdade, a maioria tem facul-
dade, dessa nova geração. Acabei fazendo um curso de tattoo no Centro, só 
para entender materiais. Voltei para uma fábrica que eu trabalhava para tatu-
ar o pessoal que trabalhava na fábrica, quase de graça e treinando. E na pre-
potência, pedi demissão e montei um estúdio. (Danilo, 2019) 

Quando já tinha se estabelecido, decidiu formar tatuadores dentro de seu estúdio “por 

conta de não conseguir um padrão intelectual e artístico das pessoas”. Ele relata que a cada 

cem aprendizes, apesar de já terem um certo nível técnico, somente dez ou quinze viram tatu-

adores depois de anos.  

Tomás é o case de sucesso de uma loja de materiais de tatuagem, quase um garoto 

propaganda da marca. Ele vendia artesanato e fazia tatuagem de henna na praia. Enquanto 

cursava Desenho, um amigo tatuador o incentivou a começar a tatuar. Sua esposa comprou 

um kit básico de tatuagem. Em cinco anos de carreira,  

Ilustração 120. Tatuagem considerada artística

Fonte: Foto cedida pela tatuadora
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[...] consegui estruturar uma carreira sólida através de meu estilo próprio, 
uma clientela fiel, reconhecimentos em meios de comunicação, prêmios, 
patrocínio e relacionamento com grandes marcas e principalmente: fazendo 
o que faço com muito amor e dedicação. 

 Comprou o kit iniciante da loja em 2014. Ele focou no estudo de pontilhismo e se 

especializou em fineline por causa da agulha 0.3 que veio no kit: “Se não tá tatuando, tá dese-

nhando”. Ele tenta criar um estilo com referência no trabalho do tatuador japonês, mas, no 

final, seus desenhos são quase reprodução desse tatuador. Quer “despertar o interesse de pes-

soas importantes” e criou uma marca. Atenta para o cuidado ao tirar foto para atrair credibili-

dade e valor a partir da comunicação com os clientes. Busca ter o melhor material e equipa-

mento e compara a marca Cheyenne com um carro de luxo. Em 2017, construiu um estúdio, 

levando a sua marca, com espaço para quatro tatuadores. Também ganhou o primeiro lugar no 

concurso de pontilhismo da Tattoo Week Natal e na Tattoo Week Rio. Com o apadrinhamento 

da loja de materiais de tatuagem, ofereceu um curso presencial para tatuadores iniciantes, em 

2018, no espaço da própria loja. Esse apadrinhamento também lhe garante diversas vantagens, 

que incluem acesso a eventos e materiais. 

Renato era filho de artista plástico e se diz influenciado por ele. Assim, iniciou as ati-

vidades artísticas com desenho. Desde sua infância, a arte sempre esteve presente em sua 

vida, trabalhou como cartazista em supermercado, com pincel e tinta latéx. Foi voluntário no 

programa parceiros do futuro, dava aulas de desenho e graffiti aos finais de semana na escola 

onde estudava. Com 17 anos, foi letreiro, pintou muros para campanha de eleições políticas. 

Trabalhou no ramo da música também. Foi para São Paulo, em 2012, e decidiu fazer um curso 

de tatuagem em 2015. Começou a tatuar e abriu seu estúdio próprio em 2016, que leva seu 

nome como marca, onde atua como artista plástico e tatuador, realizando ilustrações, pinturas 

sobre tela e tatuagem. Segundo ele, é “especializado em tattoo, foram 2 meses de estudos”.  

Para ele, em primeiro lugar, os tatuadores lidam com pessoas, com pele, e a tatuagem 

não pode ser vista como uma saída para quem ficou desempregado. No início, ele vendia telas 

de reprodução das obras de Romero Britto. Diz que o primeiro passo é estudar e que “[...] 

hoje em dia temos artistas incríveis fazendo tatuagens maravilhosas. Os desenhos exclusivos 

são feitos com tanto carinho para mostrar a sua identidade. Procurem se inspirar em trabalhos, 

mas gente, copiar não”.  
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Com um forte marketing nas redes sociais e um aprendizado disciplinado, conquistou 

fama e sucesso. Hoje, com milhares de seguidores, se posta um desenho disponível para tatuar 

em sua rede social, ele é vendido em questão de minutos. Ele tem uma agenda cheia e cobra 

entre trezentos e quatrocentos pela tatuagem. Em 2018, expandiu seu estúdio para um lugar 

maior, na Vila Madalena.  

Com um intenso marketing digital, tem uma grande preocupação com as fotos. Estas 

são sempre em fundo branco, destacando a tatuagem. Ele posiciona o cliente para que a foto 

foque especificamente no desenho. No canto, inclui o logo de sua marca. 

A passagem de mestre e aprendiz para professor e aluno seria uma tentativa de profis-

sionalização, conforme Freidson (1996). O conhecimento técnico continua a ser transmitido 

internamente no campo, influenciado por laços pessoais. As escolas emergem como uma nova 

forma de transmissão desse conhecimento.  

Ale começou em 2016. Antes, trabalhou na área de confecção e tocando em bares. Es-

tudou desenho de moda e desenho técnico, participou de mais de 30 workshops sobre Tattoo, 

Biossegurança, entre outros temas relacionados à tatuagem. Só em 2016, fez 17 workshops. O 

primeiro estúdio que trabalhou fechou em setembro de 2016. Antes, atendia por agendamento 

em um espaço próprio na Vila Mariana, onde voltou a trabalhar com o fechamento do estúdio. 

Abriu seu próprio estúdio, com investimento de um empresário, na Vila Clementino, entre 

2017 e 2018.  Ganhou 11 prêmios em convenções durante o ano de 2018, sendo 7 em 

Blackwork. Em 2019, trabalhou na Tattoo You, fez uma turnê pela Europa e depois abriu um 

ateliê privado em Moema. 

Ale é considerado um caso de sucesso. Com um ano de tatuagem, conquistou um in-

vestidor que pagou a construção de um estúdio na Vila Mariana. A loja foi montada com cada 

detalhe pensado estrategicamente. Com o logo “por um mundo mais colorido com qualidade”, 

preza a qualidade técnica e o desenho autoral.  

Ele começou a fazer aula para aprender a tatuar com Teodoro, na Vila Maria, em outu-

bro de 2015, além de estudar desenho técnico e na área da moda. No mês seguinte, tatuou um 

microfone no seu pé - foi sua primeira tatuagem como tatuador. Depois, seguiu fazendo o cur-

so até abril de 2016 e começou a tatuar os parentes mais próximos. Com o curso e os 

workshops, entrou em contato com muitos tatuadores e conseguiu se consolidar no campo. 

Estuda a história da tatuagem e se interessa bastante pela parte mais teórica. E logo teve a 
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oportunidade de trabalhar em um estúdio, na Frei Caneca, conhecido pelo estilo old school. 

Trabalhou lá por seis meses, até o estúdio ser vendido.  

 Ale expõe com muito orgulho todos os certificados dos workshops na parede de seu 

“cantinho” - já soma mais de trinta workshops sobre tatuagem e biossegurança. Em 2016, ele 

alugava um quarto para morar em uma casa na Vila Mariana e a dona da casa também alugava 

um espaço em frente à casa, que ele dividia com um salão de cabeleireiro. Em 2017, com o 

apoio de um investidor que o financiou, construiu um estúdio em uma casa de três andares na 

Vila Mariana. A ideia do estúdio é atrair clientes de classes sociais mais altas e que paguem 

mais pela tatuagem. O preço mínimo cobrado é de quinhentos reais. Além dele, que leva o 

nome da marca do estúdio, há mais três tatuadores trabalhando lá. O estúdio também tem: um 

espaço para aulas de tatuagem, ofertadas pelo tatuador que o ensinou; um espaço para os tatu-

adores praticarem desenho; um cantinho que funciona como loja (incluindo bonés, chaveiros 

e camisetas com o logo da marca) e para tirar fotos.  

 Na Tattoo Week, em 2016, dividiu um estande pequeno com mais três amigos; em 

2017, montou uma ilha (que equivale a oito estandes) e convidou quinze tatuadores para faze-

rem parte da sua equipe. Participou do Starter como aluno e depois, em um ano, voltou como 

caso de sucesso. Ainda em 2017, ganhou o segundo lugar no concurso de série de desenho 

preto e branco na convenção de Indaiatuba e o primeiro lugar na categoria desenho em São 

Carlos. 

 Ele está tentando ser conhecido pelos estilos sketch e aquarela, novas técnicas de 

cobertura, como cobrir a tatuagem antiga com pigmento branco ou marfim antes de fazer o 

novo desenho, mas também trabalha com pontilhismo, linework e blackwork. Ale também 

cria arte em outros suportes, como taco e camiseta. Em suas redes sociais, apresenta fotos que 

destacam bem a tatuagem. Ele também posta fotos dos desenhos e vídeos, que mostram deta-

lhadamente a tatuagem realizada. Cada foto é seguida de um título, que se refere ao sentido 

dado por quem fará a tatuagem para o desenho. 

Saberes técnicos e artísticos são adquiridos em contextos de socialização e formação 

múltiplos, como workshops, escolas de tatuagem, conversas informais e/ou processo de 

aprendizagem. O oferecimento de cursos e aulas voltados para o ensino das técnicas de tatua-

gem tem se multiplicado pela cidade de São Paulo nos últimos anos. Há diversas escolas de 

tatuagem pelo Brasil, concentradas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além disso, cursos de 
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tatuagem e workshops são oferecidos por estúdios como uma forma de aumentar o faturamen-

to. 

 Os últimos dez anos foram marcados pelo aparecimento de diversas escolas de 

tatuagem, que objetivam ensinar um aluno a ser tatuador partir do zero. As primeiras escolas 

foram fundadas por tatuadores e empresários do ramo da tatuagem. Visto o aumento crescente 

de interessados e iniciantes que buscavam aprender por contar própria, sem um mestre, a cria-

ção das escolas aconteceu a partir de uma demanda de mercado. A lógica das escolas contra-

diz a noção de aprendiz. Nas escolas e, principalmente, nos workshops, prioriza-se o teórico 

em prol do prático. As aulas iniciam com módulos teóricos sobre biossegurança, técnicas de 

desenho, estilos de tatuagem e outros temas que variam de escola para escola, os quais podem 

incluir a história da tatuagem, marketing ou administração do estúdio. Além disso, o surgi-

mento das escolas concorre com o discurso de profissionalização, com a formalização do en-

sino da prática. 

 Como usar os materiais, desde luva e máscara, como proteger o equipamento, como 

calibrar a máquina, qual tipo de agulha e de máquina usar para cada tipo de desenho, qual 

movimento realizar e qual resultado/efeito de cada técnica, como melhorar algo que teve difi-

culdade - esses são alguns dos temas abordados. 

 Em seguida, partem para as aulas práticas (quando há). Primeiro, desenho no papel, 

incluindo noções de proporção, sombreamento e cor. Depois, o aluno passa por uma adapta-

ção e começa a treinar e desenhar com a máquina de tatuagem em peles artificiais, couros de 

animais ou outros materiais que lembram a textura da pele, como EVA. Quando se aprimora o 

domínio sobre a máquina, partem para a pele. Normalmente, as escolas definem que serão 

realizadas três tatuagens em “cobaias”, amigos de alunos ou sujeitos que se dispõem e ferem 

sua pele para o aprendizado. Nesse processo, os alunos são observados e orientados. 

Além das escolas, como uma na Vila Mariana e outra na Vila Madalena, tatuadores e 

estúdios também oferecem aulas e costumam seguir a mesma ordem - da teoria à prática. Ain-

da, preparam apostilas e material didático para oferecer em seus cursos. Outra opção, mais 

iniciante, para quem quer aprender a tatuar, é procurar uma escola de desenho. Estão se popu-

larizando, nessas escolas, cursos de desenho voltados para tatuagem, nos quais são ensinados 

os diferentes estilos e quais as técnicas de desenho são exigidas para cada estilo. Esses cursos 

são realizados no papel, mas dão uma base maior de como desenhar, especificamente, en-
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quanto os cursos de escola de tatuagem trabalham o desenho como um dos temas a serem 

abordados. 

 Um workshop de tatuagem para iniciantes de uma loja de materiais de tatuagem era 

ofertado mensalmente e gratuitamente para iniciantes ou aspirantes. Ele dá dicas, motivações 

e orientações para se tornar tatuador. A iniciativa da loja começou em 2015 e atraiu novatos 

ou pretendentes, mas foi suspensa em 2018, na sua 37ª edição. As inscrições costumam esgo-

tar em poucas horas. O workshop é ministrado por um dos donos e um tatuador patrocinado 

da loja (marido da outra dona). Traz um convidado por edição.  

 O curso é teórico e abrange rapidamente, entre cinco e seis horas: a máquina e sua 

regulagem, agulhas, pigmentos, softwares de edição de imagens, decalque, mesa de trabalho, 

técnicas de pigmentação da pele e cuidados básicos com a tatuagem, marketing e publicidade. 

Boa parte da teoria é sobre materiais (que são vendidos ali). 

Mais do que ensinar a tatuar, eles focam em um discurso motivacional e, em seguida, 

voltam-se para a importância do marketing na tatuagem. O dono da loja e o tatuador narram 

as suas biografias como histórias de superação, de alguém que chegou ao sucesso depois de 

vir do nada. Eles também enfatizam a necessidade de muito treinamento e dedicação para al-

cançar o status de artista e profissional. Por fim, como forma de provar o discurso de merito-

cracia, convidam um “case de sucesso” para relatar sua história e como se destacou em tão 

pouco tempo. Depois, destacam a importância de um bom marketing e fazem propaganda de 

seus produtos. Dois dos tatuadores entrevistados participaram do curso como alunos e depois 

voltaram como caso de sucesso. 

 Nada melhor do que comprar um produto da loja de materiais de tatuagem, usado pelo 

tatuador e tatuadoras patrocinados, para você se destacar, não é verdade? São 30 vagas por 

curso e, dos 30 participantes, somente 1 ou 2 não compram o material. Para eles, oferecer o 

curso é “uma obrigação em sinal de respeito e agradecimento aos nossos clientes e à arte da 

tatuagem”. 

 No workshop, a foto do kit iniciante da loja de materiais de tatuagem é exposta para 

atrair clientes. O kit contém um cd que explica o passo a passo da tatuagem, orientação e 

princípios básicos. É mais barato comprar um kit iniciante, que está na faixa de 300 reais, do 

que fazer uma tatuagem. É mais acessível investir na carreira de tatuador do que pagar por 

uma tatuagem dita de qualidade. 
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A loja de materiais de tatuagem tem o projeto de tornar o workshop um ciclo e criar 

uma escola. Dizem que, no futuro, pretendem criar uma faculdade. Por ora, realizam o "na 

prática”, um cronograma para praticar sob orientação do Daniel no estúdio, criado em 2016, 

dentro da própria loja. É a oportunidade de “tatuar ao lado de grandes tatuadores e reunir ar-

tistas de grandes nomes para iniciantes”, conforme a divulgação. O estúdio da loja está pre-

sente em convenções e abre espaço para convidados, como um lugar para tatuar e competir, 

“mostrar para o mundo seu talento”. Em concorrência, outro tatuador criou a “Universidade 

Tattoo”. 

Com a suspensão do workshop, a loja de materiais de tatuagem criou um curso prático 

de tatuagem intensivo com o tatuador apadrinhado pela loja. A primeira edição ocorreu em 

janeiro de 2018 e a segunda foi em março de 2018, seguiram mais de 12 edições. Tem carga 

horária de 24 horas, dividida em três dias “de muito estudo e aprendizado”, na própria sede da 

loja. Por mil e quinhentos reais, é possível comprar a participação do curso (com certificado). 

Na primeira edição, participaram vinte e seis aspirantes ou iniciantes que vieram de todo o 

país.  

Sucesso garantido! O curso que mais formou tatuadores em toda história da 
[nome da loja] chegou em sua nova edição, cada vez melhor e mais comple-
to! Nele, além de aprender tudo na teoria, você também aplica todas as téc-
nicas na prática com materiais de primeira linha disponibilizados por nós da 
[nome da loja], não precisa se preocupar em trazer nada. Faça exercícios 
práticos com acompanhamento de ninguém menos que [tatuador]. Ele irá 
direcionar, aconselhar e tirar todas as suas dúvidas durante as aulas práticas 
em pele artificial, com máquinas rotativas e máquinas de bobina, para que 
você saia daqui pronto para iniciar sua carreira, tendo noção de materiais, 
traços, sombras e preenchimentos com diferentes equipamentos!  

 O primeiro dia, módulo 1, começa com a apresentação do curso, a história do tatuador 

apadrinhado pela loja, um teste de habilidade em desenhos, uma breve história da tatuagem, 

teoria sobre pigmento sob a pele, materiais adequados e suas utilidades específicas (uma opor-

tunidade de a loja vender seus materiais). No segundo dia, modulo 2, foca-se nas regulagens 

das máquinas, no traço e no sombreamento e suas execuções (exercícios práticos em pele sin-

tética) e no uso de cores. No terceiro dia, ensinam técnicas de pontilhismo, whip shading e 

geometria. Em seguida, há exercícios práticos e o sorteio para ganhar uma tatuagem do tatua-

dor apadrinhado pela loja, com aplicação das técnicas ensinadas no curso.  
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Com as práticas de distanciamento social do Coronavírus, o curso passou a ser ofere-

cido online pelo valor de R$897,00. O curso online de tatuagem intensivo promete ensinar 

desde a introdução do desenho e estrutura até a montagem das máquinas de bobina e rotativas, 

além da inserção de pigmento na pele. No primeiro módulo, apresenta o tatuador que ministra 

o curso, introduz sobre desenho e foca nos tipos de máquinas, suas regulagens e montagens. 

No segundo, o conteúdo se baseia no treino das técnicas de decalque, traço, sombra e rastela-

do. O terceiro módulo traz a tatuagem na prática, desde a aplicação do decalque até a desmon-

tagem da bancada. Uma aula bônus de marketing pessoal e digital é ofertada ao final. O curso 

soma vinte e sete aulas e mais de doze horas de conteúdo - com certificado.  

Outro curso presencial de tatuagem para iniciantes, com aulas intensivas aos finais de 

semana, da mesma loja, era oferecido por R$2.300,00 em 2018, com certificado e acesso a um 

pacote de cursos online e um grupo em redes sociais. O curso intercala aulas teóricas e práti-

cas. As aulas teóricas focam no conteúdo. Já nas aulas práticas, é ensinado a usar o que apren-

deram na teoria com o acompanhamento do tatuador que ministra o curso, fazendo os exercí-

cios em materiais sintéticos. Os materiais e equipamentos eram inclusos durante as aulas pre-

senciais. 

Além dos cursos para iniciantes, a loja de materiais oferece workshops semanalmente 

para complementar sua formação. Em agosto de 2018, foi realizado um workshop de realismo 

preto e cinza com Daniel, patrocinado por uma marca de máquinas de tatuagem. Abordou téc-

nicas e conceitos, inclui os efeitos de iluminação e textura para o estilo realista. O workshop 

ensinou sobre: montagem e composição do desenho, luz e sombra, volume, dicas de decalque, 

pigmentos e diluição, tipos de agulha, técnicas de aplicação, cuidados com a pele e dicas de 

fotografia. Em maio de 2019, o workshop de realismo trabalhou a tatuagem desde os métodos, 

preparos e teorias, passando pelo decalque e preparação, até a tatuagem na prática, com a 

aplicação e o acabamento.  

Em julho de 2019, foi organizado um curso pelos fundadores da Tattoo Week. Com 

palestras de mais de quinze profissionais de diversas áreas - e um certificado por palestra, cus-

tava R$660,00. Foram dez workshops e seis palestras em dois dias. O evento abordou alguns 

estilos de tatuagem, mas também trouxe questões de direito, marketing, finanças, imunização 

e primeiros socorros, biossegurança e até hipnose, definindo-se como “uma imersão onde 
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você receberá conceitos essenciais para seu sucesso com os melhores profissionais do Brasil 

com métodos e técnicas que irão mudar seu patamar profissional”. 

 Durante a pesquisa, em 2018, paguei para fazer um curso online de tatuagem. Oferta-

do por uma escola reconhecida no meio, com sede no Tatuapé, o curso era ministrado por um 

tatuador que atua desde 2004 e dá aula desde 2009. Prometem que quem faz o curso já sai ta-

tuando e com certificado. São três módulos, somando treze aulas, num total de quase seis ho-

ras, que podem ser acessados por seis meses. É disponibilizada uma apostila em PDF e venda 

de material. 

O primeiro módulo começa apresentando o “material necessário para fazer uma tatua-

gem artística com segurança”. Depois de apresentar o material, discute os modelos de máqui-

nas e acessórios, a regulagem das máquinas de traço e de pintura e sombra, bobina e rotativa, 

e, por fim, como fazer o decalque. O módulo 2 aborda o treino de traço e de contorno, pas-

sando pelo tema de biossegurança. Ensina por vídeos e de forma didática quais são as técnicas 

para traçar com precisão e para contornar os desenhos. Também mostra a aplicação do decal-

que na pele.  

 No último módulo, são propostos exercícios básicos de pintura e sombra, como dese-

nhar quadrados e círculos, fazer degradê e preenchimento, sombreamento e pintura colorida. 

O tatuador que ministra o curso define desenho comercial como um desenho pequeno e pron-

to e sugere que seus alunos treinem “para se tornar um profissional exemplar, não mais um 

apenas”, sendo a paciência e a perseverança, os segredos. Termina o módulo com amostras de 

exercícios feitos por alunos do curso presencial, o qual é sugerido para aprofundar o curso 

online.  

O curso de tatuagem é voltado para quem desenha e para quem não sabe de-
senhar, porque a técnica de tatuagem é diferente de desenhar. Sabendo ou 
desenhar, garanto pra você que você será um tatuador. Mas para você ser um 
bom tatuador, executar um trabalho realista, é importantíssimo saber técnicas 
de desenho, sombra e luz, textura e por aí vai. 

  

O curso tem apenas videoaulas sobre tatuagem, sem abordar técnicas de desenho. Ao 

final, ainda tem duas aulas bônus, uma de como preparar o couro de porco para treino e outra 

sobre organização e biossegurança. O curso também disponibiliza um grupo fechado em uma 

rede social, onde são compartilhados fotos e vídeos dos trabalhos dos alunos, que são avalia-

dos. A partir da avaliação desses trabalhos, o certificado é emitido, mas é prometido o certifi-
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cado a todos. A escola cita dois tipos de Certificado, Básico e Profissional, com avaliação cri-

teriosa, além de um Certificado de Biosegurança, mas diz:  

[...] o que vai garantir a sua segurança não é apenas o Certificado e sim o 
estudo profundo das técnicas. A diferença entre o Certificado Básico e o Pro-
fissional é justamente a sua capacidade de absorver as informações e colocar 
em prática. Outra diferença entre eles é que, perante a fiscalização no estú-
dio, caso haja pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária o Certificado 
Profissional dará mais respaldo. [...] O Certificado Básico perante algumas 
fiscalizações no estabelecimento é simbólico, ele atesta que você aprendeu o 
básico de tatuagem, aplicação e biossegurança. Certificado Profissional o 
peso é maior, tem validade em território nacional porque nossa escola é ca-
dastrada no sindicato da SIDESTETICA, órgão que chancela o Certificado, 
este atesta que você está apto e regularmente capacitado a exercer com res-
ponsabilidade a profissão, seguindo todos os padrões exigidos da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 Além dos cursos, workshops e palestras citados, há diversos outros que são divulgados 

e realizados presencialmente ou pela internet, seja por meio de redes sociais ou por vídeos no 

YouTube. Inclusive, fazem vídeos sobre algum tema relacionado à tatuagem, seja ensinando 

alguma técnica, dando alguma dica ou comentando algum fato sobre o campo. O comparti-

lhamento de informações e conhecimentos é cada vez mais comum. Segue o bordão da loja: 

“somos bons quando tornamos os outros melhores”. Além dos cursos de tatuagem, “outros 

podem ser reconhecidos no meio como fontes de técnica para o trabalho, como cursos de arte 

e desenho” (DELUCA, 2015, p. 119). 

 Os cursos e workshops online surgiram como uma alternativa para alguém que almeja 

ser tatuador ou tatuadora ganhar uma base da técnica. O YouTube também armazena uma 

grande quantidade de vídeos para estudar a tatuagem. Os cursos online podem ser uma forma 

mais democrática de adquirir o conhecimento técnico necessário. Não substituem a prática 

necessária, mas permitem que, independente da localização, o tatuador possa fazer a aula, 

aumentando o acesso ao conhecimento. O primeiro portal de cursos online para tatuadores do 

Brasil já formou mais de 3.000 alunos desde 2014. 

Um dos cursos é ofertado desde 2015. Com oito módulos de conteúdo, inclui técnicas 

de desenho, de tatuagem e temas como marketing para tatuagem, ensinando desde montar 

máquina e regular agulha até organização de corpo e sobre os estilos. É um dos donos que en-

sina com cursos à distancia enquanto mora na Europa. A proposta é "sair do comodismo e se 

aperfeiçoar", fazer o curso antes de começar a tatuar: "Dá pro cara aprender tudo de tatuagem 
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pela internet". A responsabilidade da permanência do desenho e de marcar o sujeito pra sem-

pre e, por isso, a necessidade de empenho e dedicação. O curso promete “ensinar a se tornar 

mais que tatuador”, “ir mais além” e é vendido pela loja de materiais ou diretamente pelo site 

do curso. Em algumas propagandas, dizem: “torne-se um tatuador estudando em casa”, “saia 

da mesmice! coloque arte na sua vida”, “com o [nome do curso] você domina tudo sobre tat-

too, estilos, composição e aplicação. Adquira 15 anos de aprendizados em 4 meses” (online). 

O conteúdo desse curso compõe-se de: fundamentos, história e atendimento; estilos, 

personagens e significados; como planejar o estúdio, marketing e administração; biosseguran-

ça, descarte e limpeza; máquinas, montagem, desmontagem, regulagem; aplicação, preenchi-

mento, pigmentação, cobertura, traços; observação, características de trabalhos, fundo e de-

gradê. São 95 aulas distribuídas em oito módulos, somando vinte horas de aulas em cento e 

trinta vídeos. Em algumas aulas, há material teórico em forma de texto. O acompanhamento 

do aluno é feito por mídias sociais, como Facebook e WhatsApp. O valor cobrado para a rea-

lização do curso é de 2485,00 reais.  

 O curso estimula a busca pelo estilo próprio. “As pessoas não conhecem sobre tatua-

gem e não fazem uma escolha segura a menos que encontrem um profissional que mostre para 

ela como é a tatuagem”. Assim, é dever “produzir o cliente do seu sonho” com um bom aten-

dimento e conhecimentos técnicos de aplicação. “Conhecimento para sair da média” é o que 

promete o curso. Para eles, “o bom profissional é aquele que tatua bem, mas sabe orientar, 

compor e equilibrar esteticamente, os corpos dos clientes” (informativo do curso, divulgado 

em 2018). Outro curso online focado em desenho e criação para tatuadores promete ensiná-los 

a “criar desenhos autorais para seus clientes e cobrar mais por suas tatuagens sem precisar 

frequentar uma escola tradicional de desenho” (informativo do curso, divulgado em 2018). 

 Em junho de 2017, foi realizada uma aula de Realismo com Daniel sobre dicas, técni-

cas e práticas de realismo e a carreira de tatuador. Além dele, participaram dois sócios do cur-

so e o dono de uma loja de materiais de tatuagem. A aula abordou temas como: observação 

para desenhar, para atentar à textura, volume, luz, sombra, cores, já que “não importa o equi-

pamento se não tiver uma visão realista” e é necessário “questionar o que você vê e colocar 

no papel”. Eles enfatizaram que as técnicas de desenho e pintura são uma bagagem para tatuar 

bem e que quem sabe desenhar tem mais facilidade de trabalhar com outras ferramentas. Para 
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vender o curso e produtos, defenderam que “a vida é feita de investimentos, meus amigos de 

cor”. 

Outra aula, com tema Como fazer tattoos que não envelhecem, foi realizada em 05 de 

setembro de 2017. Começaram dizendo que tatuadores com estilo definido são renomados e 

atraem investidores. Disseram que há busca de iniciantes com bom desempenho. É preciso 

conversar com o cliente antes, já que a maioria dos clientes não conhece o campo, os estilos e 

o que é “importante”. Neste discurso, deveriam ser vendedores, precisam “saber oferecer uma 

rosa que tenha significado para o cliente”. Para as tatuagens se manterem como novas, deve-

se ter conhecimento sobre pigmentos, máquina, composição, velocidade da máquina e da agu-

lha, além da habilidade de artista. Também apontaram que as referências costumam vir do ex-

terior, não são brasileiras, e que há falha na divulgação de brasileiros. E, para concluir, a pro-

paganda do curso pago. 

 No campo da tatuagem, é comum a oferta de pequenos cursos online gratuitos, que 

duram em média uma semana, para introduzir o conteúdo de um curso maior e pago, ou seja, 

para divulgar esse curso. Com edições em maio, setembro e outubro de 2017, foi ofertada 

uma semana de vídeos online voltados para iniciantes ou aspirantes a tatuadores, realizada por 

uma escola de tatuagem online, com um tatuador de marca. Os vídeos são praticamente um 

depoimento pessoal de superação, enfatizando a questão do preconceito e do financeiro. Há 

também a distribuição de um e-book sobre pigmentos: “veja os macetes, técnicas e receitas 

que irão melhorar o seu desempenho e a qualidade de seus trabalhos!”. Segundo a publicidade 

da escola de tatuagem:  

Comece o ano com o pé direito e se você quer: trabalhar por conta própria e 
administrar o seu horário e o seu dia-a-dia; gostar da arte da tattoo e ser 
apaixonado pro desenho; aprender comigo, fundador [da escola de 
tatuagem], tatuador no Brasil e com experiencia internacional; experiencia 
comprovada em mais de 15 anos de tatuagem; encurtar o caminho para ser 
profissional, aprendendo dicas de alto valor e técnicas surpreendentes (Esco-
la de tatuagem, 2017). 

 Em junho de 2018, fizeram outra semana de aulas, na qual discutiram os pilares para 

se tornar tatuador, que seriam: material, conhecimento artístico e técnicas de aplicação. Não 

curso, explicaram sobre o material e os tipos de máquinas, sobre técnicas de aplicação. No 

módulo sobre conhecimento artístico, defenderam que não precisa ser um desenhista para 
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começar a tatuar, mas que deve treinar o estilo que pretende tatuar para posteriormente traba-

lhar com criação e não com cópia. As técnicas de aplicação definem como a tatuagem ficará - 

a velocidade da mão, a distância entre a máquina e a pele, o movimento da mão, a profundi-

dade da agulha, a pressão exercida e o ângulo da máquina e da agulha para quebrar a resistên-

cia da pele e a agulha penetrar a pele, deixando o pigmento.  

 Segundo o tatuador que ministrou o curso, os segredos da tatuagem seriam: o dom, o 

tempo de prática, o apoio familiar que resulta em motivação e o foco. Ele atentou para as bar-

reiras que impedem de ser um tatuador profissional, quando o tatuador desanima com o tempo 

necessário para atingir o objetivo. Para ele, para ser um tatuador, tem que agir como um tatu-

ador, que seria desenhar, tatuar e falar de tatuagem. A tatuagem seria “acima de tudo, uma 

profissão digna e lucrativa”. 

Em julho de 2018, foi ofertado o curso online Eu quero ser um tatuador. O curso fo-

cava na máquina de tatuagem e em tudo que a envolve, a regulagem, os tipos de máquinas. 

Também abordava as estratégias utilizadas pelo tatuador que o ministrou para se tornar um 

tatuador profissional. Ele conta que, em 2008, havia pouca estrutura e alguns ainda soldavam 

agulhas, o incentivo no processo de aprendizagem era raro, mas que a criatividade destrói as 

barreiras e que é preciso sempre estudar. Para treinar, ele sugere que desenhe, reproduza em 

outro material com a máquina de tatuar e só depois tatue. A carreira seria fruto do aprendizado 

e do trabalho. Ele defende um ideal meritocrático de que com força de vontade e determina-

ção é possível ser um tatuador reconhecido. Para ele, a tatuagem permite uma “veia artística 

ganhando dinheiro”. Conta que faz artes manuais e desenho desde pequeno e, pelo incentivo 

financeiro, entrou na carreira. 

 Além dos cursos, várias oficinas e aulas são oferecidas de forma gratuita, que podem 

complementar sua formação. A oficina gratuita de máquinas de tatuagem com um tatuador 

conhecido por sua produção de máquinas ocorreu no bairro Ipiranga. Ele ensinou como utili-

zar o equipamento e como saber se é preciso suporte de reparos para a máquina, "desde má-

quinas de bobinas às máquinas híbridas, rotativas, que usam cartuchos e até as que não usam 

fontes". Havia um espaço para checkup gratuito, manutenção ou test drive de máquina. O 

evento também contou com uma exposição de máquinas de tatuar, que contava a história des-

tas, e um bazar de livros de referências de desenhos para estudos e tatuar da própria marca. 
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 Uma escola de tatuagem da Vila Mariana organiza semanas comemorativas, com ciclo 

de palestras e aulas abertas ao público. Na sétima semana comemorativa, entre os dias vinte e 

vinte e quatro de novembro de 2017, os eventos abordaram técnicas de desenho de figura hu-

mana com modelo vivo, intercâmbio entre técnicas de desenho, pintura e tatuagem, assim 

como processos criativos de desenho. No curso de formação de tatuadores, a escola apresenta 

módulos que incluem a aula de desenvolvimento artístico na tatuagem ou observação para 

apresentação do procedimento. 

Além disso, livros em arquivo digital são de fácil acesso, bem como outra ferramenta 

que os tatuadores podem usar para aprimorar seus conhecimentos e suas técnicas. Os livros 

podem ser distribuídos gratuitamente como uma forma de divulgar um curso ou um workshop 

que ocorrerá posteriormente. Um tatuador distribuiu um e-book “Aprenda a tatuar: o guia de-

finitivo”. Abrange temas como o material (máquina, agulha, biqueiras  e outros), treinamen87 -

tos, referências, desenho, decalque, processo de tatuar, cuidados pós-tatuagem e higiene do 

estúdio. Ao final das 50 páginas, com pouco texto, ele afirma que você está pronto para tatuar. 

No seu curso online, oferece a “opção de tatuar para desenhista ou designer que quer incre-

mentar sua carreira artística”, com a promessa de reconhecimento, tranquilidade financeira e 

conforto. 

Fora do campo da tatuagem, também são ofertadas palestras que discutem a prática a 

partir das visões de outras áreas, como Psicologia, Direito ou Marketing. Em julho de 2018, 

foi oferecido um curso sobre grafismo indígena para artistas, ilustradores, tatuadores e inte-

ressados, ministrado por um Karajá. 

 Um ciclo de palestra, que abrange legislação e gestão, ocorreu em maio de 2017 e a 

segunda edição, em junho de 2017, na Câmara Municipal de São Paulo, organizado por uma 

empresa do ramo, dona de uma rede de estúdios e de uma marca de convenções, com apoio de 

um vereador. As palestras realizadas foram: Aspectos administrativos de um estúdio de tatua-

gem: aspectos legais na formalização da vida jurídica e as ferramentas administrativas dispo-

níveis para a gestão; ANVISA e suas implicações legais; A importância das relações humanas 

na gestão de negócios; e A gestão da qualidade como ferramentas de controle e melhorias. 

 Foram ofertadas sessenta vagas, sendo um evento de baixo alcance. Entre os partici-

pantes, havia tatuadores formados em arte, moda, publicidade, design e administração, mas a 

 A biqueira é um tubo de alumínio esterilizável ou de plástico descartável que permite o melhor ajuste e apoio 87

da agulha na máquina. Ela mantém a agulha mais precisa e é o material no qual seguram a máquina.
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maioria possuía baixa escolaridade. Boa parte tinha até 35 anos e a minoria era mais velha. 

Também predominaram tatuadores que trabalham sozinhos em estúdios próprios e são inici-

antes. Nenhum deles está regulamentado. 

 Na abertura, o dono da loja que apoiou o evento, dono de uma loja de materiais, co-

meçou com seu bordão - “somos bons quando tornamos os outros melhores” - para falar sobre 

o compartilhamento de conhecimento e depois abordou a transformação no campo, quando 

tatuadores se tornam artistas e profissionais na busca por reconhecimento. Em seguida, outro 

tatuador propôs “reunir para mostrar a verdade sobre a tatuagem”. No intervalo, houve propa-

ganda do novo produto para cicatrização de tatuagem, um tipo de plástico filme curativo, 

vendido pela loja. As palestras pincelaram os assuntos propostos, sem inseri-los na realidade 

do campo da tatuagem. Na palestra sobre recursos humanos, foram discutidos temas que en-

volvem grandes empresas com grandes quadros de funcionários - enquanto a maioria dos pre-

sentes trabalha sozinha. A palestra sobre administração focou em um breve resumo da teoria 

da administração, sem trabalhar dados ou casos que envolvem o campo da tatuagem ou a sua 

prática. Em todas as palestras, fizeram propaganda das empresas de consultoria dos palestran-

tes. Ao final, a Câmara entregou uma homenagem pelos serviços prestados aos realizadores 

da maior convenção do Brasil. 

Os tatuadores e tatuadoras precisam estar em constante atualização. Por sites, revistas, 

grupos de conversas com outros tatuadores, convenções e mesmo em estúdios, é possível tro-

car conhecimento. É preciso aperfeiçoar, treinar, desenhar, participar de convenções.  

 Além do processo de troca de conhecimento mútuo, os workshops e as escolas de tatu-

agem passaram a dominar o campo. Se antes as trocas de conhecimento se aproximavam das 

relações mestre-aprendiz, baseadas na observação presencial e no difícil acesso ao material, 

recentemente os materiais ficaram mais baratos e mais acessíveis. O advento de cursos e 

workshops permite que o sujeito já entre como iniciante, com menos tempo de prática. 

Os preços dos workshops podem variar conforme quem o ministra, a escola ou estúdio 

que oferece o curso ou mesmo o local do curso. Uma mesma empresa oferece diversos 

workshops quase que semanalmente. Em 2018, cobrou em média R$700,00 pelos workshops 

oferecidos e R$1.400,00 por um workshop em que a aula era individualizada. Em 2019, um 

workshop ofertado por uma tatuadora para o público feminino por essa empresa cobrou 

R$449,00. 
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 Um estúdio ofereceu, em 2019, um curso de tatuagem presencial com duração de 16 

horas e aula semanais de duas horas com até três alunos por R$1.200,00, dividido em até 5 

parcelas. Já o Curso prático de tatuagem intensivo nível 1 custa a partir de R$1.399,00 à vista 

ou R$1.700,00 parcelado, para três dias de aulas. 

 Uma escola oferece dois cursos de tatuagem online. Um por R$997,00 à vista ou 

R$1.275,00 parcelado. O segundo, R$697,00 à vista ou R$890,00 parcelado. Os preços são de 

2018. A primeira e maior escola de tatuagem do Brasil, que atua desde 2007, oferece o curso 

básico de tatuagem online por R$179,00 - chegando a fazer promoções do curso por R$79,80. 

O curso básico online junto com mais quatro workshops de realismo sai por R$359,00. Se in-

cluir mais dois workshops, de aquarela e desenho criativo, eles cobram R$569,00. A mesma 

escola oferece outro curso online, junto com uma loja de materiais, por R$947,00 à vista ou 

R$1.210,00 parcelado. Esses preços são de 2019, mas a média se manteve durante os anos. 

 Outro curso de tatuagem para iniciantes foi oferecido por R$3.200,00 em agosto de 

2019. Ele abordava, em um final de semana, temas como: história da tatuagem, empreendedo-

rismo, biossegurança, técnicas de desenho, montagem e desmontagem de máquinas, reposição 

de peças de máquinas, aplicação de decalque, linhas, sombras e pintura, aplicação em pele 

artificial. Também dava acesso ao curso online, apostila e certificado. 

5.4 ARTISTA E PROFISSIONAL 

Para Heinich (2005), a fronteira que define quem é o artista é formada por dois aspec-

tos: atividades, se é arte ou ofícios de arte; e pessoas, entre profissionais e amadores. O pro-

fissionalismo seria considerado mais sério e mais autêntico que o amadorismo. Há um contro-

le de entrada, uma seleção. O reconhecimento como artista depende do que os sujeitos valori-

zam e privilegiam em suas representações e avaliações. Depende de regimes axiológicos e 

não de condutas. Depende de valores que subentendem julgamentos, representações, ações. 

Heinich (2002) afirma que as profissões artísticas relacionam-se ao critério da autode-

finição, considerando como artista todos aqueles que assim se declaram. Portanto, os critérios 

clássicos em Sociologia das Profissões são poucos utilizáveis. A atividade artística pode ser 
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apreendida e exercida sem passar por um ensino oficializado e as estruturas de afiliação cole-

tiva tornaram-se praticamente inexistentes a partir do fim das corporações e do declínio das 

academias. 

Shapiro (2012) observa o aumento das profissões artísticas nas últimas décadas, junto 

com o crescimento de práticas amadoras. Heinich e Shapiro (2007, p. 136) pontuam que “O 

ideal do trabalho artístico – autônomo, expressivo, exigente, fonte de realização pessoal – é 

um modelo cada vez mais invocado”, junto com a intelectualização das operações de produ-

ção. O número de artistas reconhecidos continua crescendo, no qual “membros de grupos do-

minados e marginalizados ascendem, por via da arte, a uma nova dignidade social” (HEINI-

CH; SHAPIRO, 2007, p. 139). É o caso da tatuagem.  

No mesmo sentido, Heinich e Shapiro (2012b) se afastam da fronteira entre amadores 

e profissionais da Sociologia do Trabalho. A evolução do artesanato até a arte implicaria pro-

fissionalização, intelectualização e uma tendência de autorização, de individualização da pro-

dução.  

Se é verdade que certas práticas são constituídas como artísticas a partir do 
momento em que são praticadas não mais "como amadoras", mas profissio-
nalmente, para ganhar a vida, permanece o fato de que essa questão é apenas 
uma dimensão possível, mas não necessária, da gratificação: assim como a 
profissionalização não é de forma alguma uma garantia de “artisticidade”, a 
existência de práticas amadores não é - muito pelo contrário - um obstáculo 
à reconhecimento como uma arte. (HEINICH; SHAPIRO, 2012b, p. 272)  88

Assim, Ferreira (2008, p. 83) defende que “o reconhecimento social dos artífices do 

corpo enquanto artistas e profissionais no circuito da marcação corporal, implica a avaliação 

da qualidade”, conforme o exercício estético e a conduta de natureza clínica e sanitária. 

Heinich (2002) ressalta o desafio do critério da autodefinição ao considerar como ar-

tista  profissional todos aqueles que assim se declaram. Os critérios clássicos em Sociologia 

das Profissões são poucos utilizáveis, já que a atividade artística pode ser apreendida e exer-

cida sem um ensino oficializado. No mesmo sentido, para Lipovetsky e Seroy (2015), as no-

vas profissões artísticas são resultado da renovação das artes e das renovações tecnológicas. 

 S’il est vrai que certaines pratiques se constituent comme artistiques à partir du moment où elles sont pra88 -
tiquées non plus “en amateur”mais professionnellement, pour gagner sa vie, il n’en reste pas moins que cette 
question n’est qu’une dimension possible, mais non nécessaire, de l’ratification: de même que la professionnalisé 
n’est nullement un gage d’”artisticité”, de même l’existence de pratiques amateurs n’est pas - bien au contraire - 
un empêchement à la reconnaissance au titre d’art. 
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Gomes e Martinho (2009) destacam que há uma preocupação constante, ao longo das últimas 

três décadas, com o estatuto e as condições de trabalho nas atividades culturais, em termos de 

reconhecimento e regulamentação do exercício profissional. 

 A profissão do tatuador não pressupõe qualquer formação ou escola. O reconhecimen-

to profissional não necessita de qualquer tipo de formação certificada. Conforme Alencar 

Neto e Nava (1966), a profissão de tatuador não era reconhecida no Brasil na década de 1960 

- e continuou assim. Mas, nos Estados Unidos, Inglaterra e em diversas nações do Oriente, é 

profissão reconhecida e regulada. Ferreira (2008) observou que esse tipo de formação é prati-

camente inexistente no campo da tatuagem em Portugal. Mesmo cenário na Espanha, segundo 

Echeverry (2015). 

A tatuagem entra na categoria de ocupação relacionada “à mercantilização do corpo, à 

construção do estilo e à estimulação dos sentidos” (FERREIRA, 2008, p. 72), oferecendo ex-

pectativas de emprego atraentes aos jovens. O campo da tatuagem é uma ocupação que rei-

vindica o status de profissão. Segundo Freidson (1996), as profissões se distinguem das ocu-

pações por sua posição superior nas classificações da força de trabalho. No trabalho profissio-

nal, o treinamento vocacional ganha importância estratégica distinguindo o trabalho qualifi-

cado do não-qualificado. 

 Ana Oliveira (2012) ressalta que a legitimação social da tatuagem é associada à legi-

timação da profissão e ao reconhecimento da tatuagem como potencial meio de expressão ar-

tística. O profissional se diferencia do amador por seus conhecimentos técnicos e artísticos, de 

natureza sanitária e clínica: “A máquina de tatuar elétrica e toda a sofisticação à volta dos 

equipamentos, técnicas e produtos são um marco importante na afirmação da profissão de ta-

tuador” (OLIVEIRA, A., 2012, p. 13). 

O tatuador profissional, para Osório (2008), Leitão (2000) e Costa (2004),  considera-

se um artista: “O termo profissional, aqui empregado, deve ser compreendido não apenas no 

sentido da profissão de tatuar, mas, sobretudo, no sentido da qualidade da obra tatuada. O pro-

fissional é um bom tatuador” (OSÓRIO, 2008, p. 51). Em oposição, os tatuadores amador, 

“tatueiro” ou de cadeia são categorias que se opõem ao tatuador profissional. Seu trabalho não 

teria um reconhecimento como artístico. “De cadeia é um termo utilizado no universo da ta-

tuagem com o sentido de obra mal realizada, sem técnica, de baixa qualidade, amadora e re-

mete a um passado histórico da prática, quando esta se viu associada a grupos marginaliza-
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dos” (OSÓRIO, 2008, p. 51). Os amadores, para a autora, seriam relegados às posições domi-

nadas nas hierarquias inferiores. São parte do campo, mas jamais ascenderão a patamares de 

maior renome e prestígio. 

As categorias amador e profissional não se referem apenas à qualidade do 
trabalho executado, conforme apontado por outros autores. O profissional/
artista não está em oposição ao amador/de cadeia apenas na qualidade da 
obra, mas, sobretudo, no domínio de um campo competitivo. Acusar um 
amador de colocar a imagem da tatuagem em risco de suspeita por conta de 
um trabalho mal-executado e mesmo sem a higiene devida é uma forma de 
dominar o novato ou de impedir o seu ingresso no campo. (OSÓRIO, 2008, 
p. 53) 

Já Kosut (2013) percebe que o negócio da tatuagem se expandiu em uma profissão 

complexa com normas, estéticas e práticas próprias. Para Osório (2009), a idéia de profissio-

nal, em oposição ao amador ou “de cadeia”, é a de um trabalho bem-feito e de cunho artístico, 

e não de profissão no sentido discutido na Sociologia das Profissões, que dependeria de uma 

formação específica e uma categoria profissional institucionalizada. Do mesmo modo, Souza 

(2015, p. 133) defende que o papel de tatuador assumiu o status de profissional, para além de 

artista. “A prática caseira e insalubre, antes realizada num ambiente não profissional e anti-

higiênico deu lugar a estúdios de tatuagem com aparência clínica, materiais esterilizados e 

descartáveis”. 

Conforme Freidson (1996, não paginado), “qualquer que seja a forma de definir “pro-

fissão” ela é, antes de tudo e principalmente, um tipo específico de trabalho especializado”. 

Assim, a concepção social de um trabalho e seu conteúdo é essencial para sua classificação. 

  
As profissões, enquanto ocupações reconhecidas oficialmente, se distinguem 
em virtude de sua posição relativamente elevada nas classificações da força 
de trabalho. Em parte isso se deve às aspirações ou origens de classe de seus 
membros, mas ainda mais importante é o tipo de conhecimento e de habili-
dade vistos como requisitos para seu trabalho. Como qualquer ofício e ocu-
pação, uma profissão é uma especialização: um conjunto de tarefas desem-
penhadas por membros da mesma ocupação, ou donos do mesmo ofício. 
(FREIDSON, 1996) 

Seguindo a definição de Freidson (1996), “[...] a atividade que requer prática e um 

rápido treinamento no próprio local de trabalho é chamada “semiqualificada”. A que requer 

treinamento prolongado é chamada “qualificada”, categoria à qual se adaptam tanto o trabalho 

profissional como o de ofício (craft work)”.  
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Sendo que o trabalho qualificado se distingue do não-qualificado pelo grau em que 

essas atividades são simples e repetitivas ou variam de um oficio para outro. De um lado, fica-

ria a especialização mecânica. Do outro, fica a especialização criteriosa, ou seja, o trabalho 

especializado que não pode ser desempenhado mecanicamente, pois “o trabalhador precisa ter 

considerável discernimento para adaptar seu conhecimento e sua qualificação a cada circuns-

tância” (FRIEDSON, 1996). Os trabalhos não-qualificado e qualificado se distinguem pelo 

tipo de conhecimento e qualificação que empregam no exercício do julgamento.  

O profissionalismo representaria, conforme Friedson (1996), um método logicamente 

distinto de organizar uma divisão do trabalho, em que há o controle de seu mercado de traba-

lho: “A reserva é assegurada pela exigência de que somente aqueles com credencial ocupaci-

onalmente emitida, certificando sua competência, possam ser empregados para executar uma 

série definida de tarefas”. O ensino profissional seria a credencial para o mercado de trabalho, 

específica do profissionalismo, que valoriza o treinamento.  

O método de controle do treinamento vocacional pelo ofício tem lugar tipi-
camente dentro do mercado de trabalho. É realizado na forma de treinamento 
no próprio trabalho, nos locais rotineiros onde trabalham os membros do 
ofício. Em contraste, o treinamento profissional ocorre, fora do mercado de 
trabalho, em salas de aula e, às vezes, em instalações para a prática, que são 
segregadas dos locais rotineiros de trabalho. Em ambos os casos, apenas 
membros de uma ocupação podem servir como professores; mas, no caso do 
modelo de ofício, o ensino é uma atividade complementar de trabalhadores 
selecionados, enquanto no caso do modelo profissional típico, o ensino é em 
si uma atividade de tempo integral. (FRIEDSON, 1996, não paginado) 

A diferença entre os métodos de treinamento vocacional contribui para criar diferenças 

no conteúdo do treinamento e na natureza da credencial. No ensino em uma sala de aula, pre-

valece material discursivo, inclusive conceitos e teorias abstratas. No sistema de treinamento 

de ofício, feito no local e no mercado de trabalho,  

[...] os instrutores ou mestres podem variar grandemente em suas qualifica-
ções específicas, na capacidade de comunicá-las e em sua responsabilidade 
ao tentar ensiná-las, de modo que o conteúdo do treinamento pode diferir 
consideravelmente nos diversos tipos de trabalho, com instrutores distintos. 
Em conseqüência, a confiabilidade da credencial do ofício está mais sujeita a 
questionamentos. (FRIEDSON, 1996) 

O treinamento profissional possibilita a criação e extensão do discurso, das disciplinas 

e do corpo de conhecimentos e qualificações da profissão: “Os ofícios tentaram preservar o 
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controle sobre seu trabalho, procurando manter segredo acerca de seu corpo de qualificações e 

conhecimentos especializados, ensinando apenas aos admitidos no aprendizado” (FRIED-

SON, 1996). Contudo, esses métodos de controlar a prática das qualificações não são tão efe-

tivos como o método viabilizado pelo ensino das profissões.  

O campo profissional se apoia em um mercado acadêmico enquanto o campo dos ofí-

cios baseia-se no comercial. A pesquisa pode levar ao desenvolvimento de novas formas de 

conhecimento e qualificação, marcando um privilégio de independência diante das práticas de 

mercado. O corporativismo é empregado como método para estabelecer e manter as institui-

ções do profissionalismo, apesar de associação não ser sinônimo de profissão. 

  
Assim como a reserva de mercado de trabalho controlada ocupacionalmente 
introduz relações estratificadas na organização da profissão, o mesmo ocorre 
com o controle ocupacional do ensino vocacional. Em teoria, a forma tradi-
cional de treinamento para o ofício produz a mínima distinção entre mestre e 
aprendiz, dividindo os membros dos ofícios de acordo com a competência e 
a antigüidade atribuídas. Tal divisão é mais aguçada nas profissões, pois al-
guns membros ocupam uma posição institucionalizada de autoridade cogni-
tiva e não necessitam se envolver na prática. Eles não apenas ensinam o cor-
po recebido de conhecimentos e qualificações aos profissionais, mas também 
estabelecem os padrões pelos quais estes podem ser julgados com autorida-
de. (FRIEDSON, 1996, não paginado) 

O processo de profissionalização, idealmente, dependeria, segundo Friedson (1996), 

de  

[...] uma ocupação que empregue um corpo especializado de conhecimentos 
e qualificações, e que seja desempenhada para a subsistência em um merca-
do de trabalho formal, gozando de status oficial e público relativamente alto 
e considerada não só de caráter criterioso, como fundamentada em conceitos 
e teorias abstratos.  

Seria necessário jurisdição sobre um corpo especializado de conhecimentos e qualifi-

cações em uma divisão do trabalho além de um controle ocupacional de conhecimentos e qua-

lificações no mercado de trabalho. 

 Mesmo assim, prevalece a noção de profissionalização da tatuagem entre os sujeitos 

que integram o campo. O profissional se diferencia do amador por conhecimentos técnicos e 

artísticos, de natureza sanitária e clinica. O termo profissional, como aponta Osório (2009), se 

aproxima de um trabalho artístico, em oposição ao passado e à baixa qualidade técnica da ta-

tuagem. Na última década, tatuadores e sujeitos do meio estão reivindicando a regulamenta-
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ção da profissão. No processo de profissionalização, se estabelece uma relação entre concor-

rência, reputação e reconhecimento. 

O reconhecimento da qualidade do trabalho e o prestígio do profissional são 
muito importantes na carreira de um tatuador. A reputação de um tatuador 
está diretamente ligada à avaliação que é feita do seu trabalho. A internet e 
principalmente as redes sociais que nela se encontram, assim como a con-
venção de tatuagens, assumem um lugar fulcral no panorama atual das tatua-
gem - são os principais espaços de reconhecimento interpares. E é nestes 
espaços que se contrói a visibilidade e o reconhecimento de cada tatuador na 
sua individualidade e singularidade do seu trabalho. (OLIVEIRA, A., 2012, 
p. 10) 

   

Contudo, “sem barreiras fortes de selecção, sem a exigência de uma formação técnica 

longa, sem disposições estatutárias que regulamentem o exercício da profissão, entrar é fácil, 

manter-se é o grande desafio para os actores” (BORGES, 2003, p. 130). A arte aparece como 

um “percursora de formas flexíveis de emprego, de combinações múltiplas de actividades e de 

modalidades de exercício do trabalho, originando o que designou por ‘hibridação dos estatu-

tos da actividade’ artística” (BORGES, 2003, p. 134). 

 Menger (2005) propõe compreender artista como trabalhador e o processo de criação a 

partir da categoria trabalho. O estudo das profissões e mercados artísticos deve incluir organi-

zações e políticas da arte e da cultura para pensar precariedade e incerteza das profissões ar-

tísticas, bem como a flexibilização do trabalho. O autor também busca saber suas condições 

de profissionalização, produção das obras e acumulação de saberes, no seio das organizações 

artísticas. 

 A flexibilidade do trabalho é aplicada à atividade artística, na qual as atividades de 

criação formam novos modos de produção e novas formas de representação do trabalho. Um 

trabalho autônomo coloca em pauta: a precarização das relações de trabalho, o crescimento da 

informalidade e a qualificação do trabalho. Além das formas flexíveis de emprego, Menger 

(2005) nota a hibridação dos estatutos da atividade artística, em que há combinações múltiplas 

de atividades e de modalidades de trabalho. O mercado de trabalho artístico não tem fortes 

barreiras de seleção, não exige uma longa formação técnica nem disposições estatutárias que 

regulamentem a profissão. Entrar é mais fácil do que se manter, comenta Menger (2005). 

  
Dois traços se destacam: a fragilidade do emprego dos artistas (mais de um 
quarto trabalha em tempo parcial, enquanto essa proporção não passa de um 
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para seis, em média); e a sub-remuneração (enquanto os artistas são mais 
qualificados que a média — dois em cada três têm uma formação superior, 
contra um para cada quatro no resto da economia —, sua remuneração é 
10% menor). (GREFFE, 2014, não paginado).  

A arte como trabalho pressupõe a inovação e a originalidade dos artistas. A profissão 

de artista surge assentada em valores como a vocação, a inspiração, o talento inato, o dom ar-

tístico, o espírito de sacrifico e o desprendimento material, conforme Almeida (2009). Para 

Gomes e Martinho (2009, p. 155), “as formas flexíveis de emprego são um traço comum a 

diversos domínios artísticos e culturais” e marcam um momento de crescente difusão do em-

prego flexível, caracterizado por trabalhos com contratos temporários, independente ou auto-

emprego e a tempo parcial. 

Vários factores marcam a difusão da flexibilidade e a reestruturação do 
processo produtivo em variados sectores, destacando-se os seguintes: i) 
predomínio da política económica neoliberal, deixando o Estado de assumir 
algumas das responsabilidades em termos de regulação do trabalho; ii) glo-
balização da economia e procura de rendibilidade a curto prazo; iii) frag-
mentação e dispersão da realização do trabalho, com recurso frequente a 
externalização de serviços e a subcontratações. (GOMES; MARTINHO, 
2009, p. 156) 

 Os trabalhos flexíveis associam-se à precarização, sob várias formas de integração 

profissional. “Além disso, as formas flexíveis comportam uma probabilidade mais elevada 

dos trabalhadores se confrontarem com a ausência de protecção social, a prática de salários 

baixos e poucas perspectivas de progressão na carreira” (GOMES; MARTINHO, 2009, p. 

156). Quanto ao trabalho artístico, 

Em primeiro lugar, o trabalho criativo comporta incerteza e indeterminação, 
tanto no que respeita à criação como no que se refere à recepção das obras. 
Em segundo lugar, os regimes de criação, apesar das especificidades dos di-
ferentes domínios artísticos e culturais, sempre estiveram particularmente 
mais próximos da descontinuidade, do trabalho a tempo parcial e indepen-
dente, do emprego ao projecto, da comutatividade de prestações. (GOMES; 
MARTINHO, 2009, p. 157-158) 

O discurso de meritocracia cria um cenário de romantização da desigualdade social, 

como se a ascensão social dependesse somente do esforço individual. Os discursos meritocrá-

ticos são incorporados no campo. É comum encontrar um discurso de superação entre as suas 

trajetórias. A tatuagem seria o motivo de mudança de vida, possibilitaria o enriquecimento e a 
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fama. Enfrentar as dificuldades resultaria em alcançar o sucesso e a felicidade. Um empresá-

rio compartilhou, em 2019, a frase “Saiba que são suas decisões, e não suas condições, que 

determinam seu destino”. Outro tatuador sempre diz: "quem quer crescer arruma um jeito, 

quem não quer arruma uma desculpa”. 

A questão de empreendedorismo é comum entre tatuadores, valorizando a meritocracia 

como uma forma de alcançar o sucesso. Ser um empreendedor seria buscar e criar oportuni-

dades e, dessa forma, ampliar o mercado por meio de alternativas variadas, aponta Dornelas 

(2008). Caldas (2015, não paginado) enfatiza que “o que está estabelecido não daria conta de 

oferecer para os agentes, de modo amplo, as condições materiais e simbólicas suficientes para 

se inserirem e sobreviverem atuando nesse campo. Isso faz com que a alternativa seja empre-

ender”. O artista pode empreender a si por meio de seu saber. O principal objeto de troca do 

artista é seu conhecimento, e não as obras.  

A liberdade nas condições de trabalho é revertida em retirada de direitos, na qual o 

trabalhador concorre com seus produtos, equivalendo-se como mercadoria. Caldas (2015) 

atenta para o fato de que o discurso ideológico que foca na figura do artista, deslocando-se da 

obra em si, resultou na separação entre arte e outras esferas da vida - incluindo a esfera 

econômica, e no não reconhecimento da atividade artística como profissão - que conduziu a 

um processo de alienação do trabalho do artista.  

Caldas (2015, não paginado) alerta sobre o “não reconhecimento da atividade artística 

enquanto profissão, dentro de um mundo regido pela utilidade e o valor de troca, conduzindo 

a um processo de alienação do trabalho”. Neste cenário, as relações de trabalho e renda dos 

artistas são instauradas de forma frágil. A mistificação do processo artístico e o mito do artista 

genial encobrem os mecanismos de operação da produção artística. A negação mercadológica 

é mistificada pelo caráter transcendente da obra e pelo valor financeiro, o dinheiro aparece 

como um bem simbólico em si. 

No capitalismo cognitivo, o saber, seja o conhecimento ou a informação, se tornou o 

centro da produção. Caldas (2015) defende que o principal objeto de troca do artista é o saber, 

e não a obra em si. O artista não é mais visto como um fabricante de coisas. No mercado de 

arte contemporâneo, o artista é empreendedor do saber e, simultaneamente, refém da fragili-

dade do mercado. 

Ser um artista envolve não só a produção da obra, mas relações que o posicionem no 
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campo. A profissão do artista envolve, para além da qualificação técnica, competências admi-

nistrativas e gestoras, estratégias para se estabelecer no sistema de legitimação e circulação, 

assim como qualidade de discurso, aponta Caldas (2015).  

No processo de precarização, as relações de trabalho são mascaradas pelo discurso de 

necessidade de empreendedorismo. Na tatuagem, os contratos entre tatuadores e estúdios são 

“de boca”, pagos por produção. Custos materiais de trabalho são, em parte, responsabilidade 

do trabalhador e trabalhadora. O tatuador ou tatuadora é um trabalhador ou uma trabalhadora 

em regime informal ou flexível que se vê como empreendedor.  

A partir dos anos 1970, conforme Luna (2012), sucedeu a emergência de uma forma 

mais flexível de organização da produção. Entre a década de 1980 e os anos 2000, segundo 

Lima (2010), o neoliberalismo colocou a ação individual como única possibilidade emancipa-

dora. Essa noção de projeto emancipatório aparece como uma alternativa ao desemprego e à 

precarização das relações de trabalho. As relações sociais no campo do trabalho atuam na am-

pliação das capacidades humanas de produzir e, simultaneamente, nas formas de exploração e 

dominação dessas capacidades.  

O retorno neoliberal trouxe uma maior desregulamentação dos mercados de trabalho, 

com o intuito de reduzir os custos com as obrigações sociais, e uma flexibilização da força de 

trabalho conforme as necessidades de produção, aponta Lima (2010). 

O neoliberalismo, conforme Harvey (2008), é uma teoria político-econômica que de-

fende que o bem-estar humano depende das liberdades e das capacidades empreendedoras in-

dividuais em uma estrutura institucional que prioriza a propriedade privada e é baseada em 

livres mercados e livre comércio. Essa política foi acolhida por toda parte, consolidando-se 

como o pensamento político-econômico dominante desde os anos 1970, intensificando a des-

regulação, a privatização e a retirada do Estado de áreas do bem-estar social. Isso resultou na 

acumulação do capital e na restauração do poder das elites econômicas, no aumento da desi-

gualdade e na crescente marginalidade. 

Com a implementação do modelo neoliberal nos anos 1990, no Brasil, ocorreu um cor-

te de gastos e de investimentos públicos sociais, a redução do papel do Estado, as privatiza-

ções e outros cortes que resultaram em mais exclusão, aumento das taxas de pobreza e de de-

semprego, além de mais desigualdade, aponta Campello (2017). Em 2016, agenda neoliberal é 

imposta novamente: “Já provamos deste remédio e sabemos que ele não funciona” (CAM-
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PELLO, 2017, p. 73). É visível o retrocesso a partir de 2016 com as reformas conservadoras e 

o retorno de situações de exclusão. 

Para Harvey (2006), a acumulação flexível pressupõe a flexibilidade dos processos de 

trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Nesse sentido, uma 

cultura empreendimentista ligada ao individualismo competitivo é valorizada, com destaque 

para o comportamento empreendedor. O informal ou autônomo, ou com baixa regulamenta-

ção, tornou-se um produto do capitalismo flexível com as rápidas mudanças tecnológicas e 

informacionais, além do alto grau de mobilidade do capital e da força de trabalho, que borram 

as fronteiras geográficas e eliminam as barreiras tempo-espaço.  

O informal, para Lima (2010), seria um empreendedor por necessidade. Depende dos 

investimentos que faz no seu trabalho para sobreviver e de sua produção como probabilidade 

de sucesso. A flexibilização aponta para novas institucionalizações no mercado de trabalho: 

do trabalhador que presta serviços por uma pessoa jurídica; do trabalhador autônomo que 

presta consultoria; e da terceirização e informalidade em si. 

Os conceitos que envolvem o individualismo competitivo, para Luna (2012), contribu-

em para a desmobilização política, o distanciamento da vida democrática e a centralização no 

mercado. Cria-se uma cultura individualizada em que a atividade econômica privilegia com-

petências individuais, como se a produção de riqueza dependesse do empreendedorismo indi-

vidual. O trabalho autônomo é valorizado e o trabalhador torna-se responsável por sua repro-

dução social, analisa Lima (2010). Além de ser responsável por pagar taxas e impostos refe-

rente aos serviços sociais, “para sobreviver no mercado, depende ainda da busca de formação 

e atualização contínua, adaptabilidade às novas tecnologias, capacidade de inovar e se mostrar 

atento às mudanças, enfim, tornar-se flexível, aberto aos novos desafios” (LIMA, 2010, p. 

171). 

O empreendedor e o trabalhador flexível representam o novo espírito do capitalismo, 

conforme Lima (2010). O trabalhador precisa internalizar os requisitos impostos pelo merca-

do e fazer investimentos pessoais para sobreviver e para obter a realização pessoal e profissi-

onal. No trabalho autônomo por necessidade na informalidade, “a viabilidade e a sobrevivên-

cia do trabalhador estarão vinculadas a seu espírito empreendedor” (LIMA, 2010, p. 192). 

Esse cenário resulta em uma precarização das relações de trabalho e emprego. 

Para o capitalista, “a produção informal de bens de subsistência manteria baixos os 
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custos de reprodução da força de trabalho, assim como os salários no setor formal” (LIMA; 

SOARES, 2002, p. 165). A informalidade no mercado de trabalho é caracterizada pela ausên-

cia de contratar e de proteção social ao trabalhador. Isso abrange trabalhadores liberais autô-

nomos. A informalidade é tida como sinônimo de flexibilidade, sendo que “o crescimento da 

informalização, através da utilização de trabalhadores sem contrato de trabalho, ou de formas 

pretensamente autônomas, transfere para o próprio trabalhador o ônus da reprodução da força 

de trabalho, desonerando o capital” (LIMA; SOARES, 2002, p. 179). 

A reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017 contribuiu para in-

tensificar a flexibilização do mercado de trabalho, tornando-o mais inseguro e precário. Dois 

anos após essa reforma, em 2019, o aumento da informalidade era notável, junto com a inten-

sificação da desigualdade. As categorias de trabalho informal se dividem em: emprego por 

conta própria sem CNPJ registrado; emprego sem carteira de trabalho no setor privado; em-

prego doméstico sem carteira de trabalho; emprego como familiar auxiliar; e trabalho como 

empregador sem CNPJ registrado. Em 2016, a taxa de informalidade do mercado de trabalho 

chegou a 38,8%. No ano seguinte, 40,5%. Em 2019, a informalidade atingiu a taxa de 41,4%.  

 A informalidade se intensificou pela reforma trabalhista e pela crise do mercado de 

trabalho. Para Venco (2019), ao pensar as relações e condições de trabalho, é possível pensar 

em uma desregulamentação do mercado de uma forma geral, caracterizada pela fragilização 

das relações de trabalho. O trabalhador se torna um empresário de si, permanentemente dis-

ponível, responsável por seu trabalho e por suas ferramentas, sem garantias mínimas. A apro-

priação e a subordinação operam sob novas lógicas. 

Esse fenômeno aparece como uma recente tendência no mercado de trabalho, de inten-

sificação da informalização, que retira garantias e proteções. O trabalhador entra com os mei-

os de produção e arca com os custos e riscos da atividade. Supostamente, o trabalhador traba-

lha onde e quando quer, mas seu tempo e sua produção aumentam cada vez mais sem o decor-

rente aumento de seu pagamento. 

O neoliberalismo se consolida como uma política agressiva contra as instituições e os 

direitos dos trabalhadores. Conforme Venco (2019), ele direciona as relações sociais e coage 

situações de competitividade entre iguais, levando os trabalhadores a adotarem comportamen-

tos e atitudes de empresários de si. 
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A questão da certificação profissional insere-se na problemática mais abran-
gente da regulamentação do emprego no sector cultural, esta implicando o 
que se refere a regime contratual, organização do tempo de trabalho e siste-
ma de protecção social. [...] O tipo de formação adquirida pelo profissional 
desempenha particular importância no reconhecimento (ou não) desse perfil. 
(GOMES; MARTINHO, 2009, p. 169-170) 

A maioria se aproxima desse cenário levando em conta que deve trabalhar com uma 

variedade de estilos para atender um maior leque de clientes, não se fixa em um só estúdio, 

mas busca as melhores condições de comissionamento e de estrutura, trabalha por grandes 

jornadas de trabalho e recebe conforme seu desempenho e produtividade, em um cenário de 

individualização desse trabalho.  

A profissão de tatuador não é regulamentada e nem legalmente amparada. Trabalham 

como autônomos, sem direitos básicos, como seguro desemprego e aposentaria. No campo, 

como já observado por DeLuca (2015), os sujeitos se percebem como profissionais e são re-

conhecidos no campo como tal. “Não somente como arte, mas como especialização técnica. 

Muito do que foi observado traz a ideia de que o desenvolvimento da técnica, que torna-se 

mais e mais complexa, aparece como fonte de comprovação de que a tatuagem somente pode 

ser produzida por alguém que seja profissional” (DELUCA, 2015, p. 136). 

A reestruturação do processo produtivo e a difusão da flexibilidade são consequentes 

da política econômica neoliberal e da globalização. O trabalho artístico é marcado pela incer-

teza quanto à criação e à recepção das obras e os regimes de criação se aproximam da descon-

tinuidade e do trabalho a tempo parcial e independente. Para Gomes e Martinho (2009), a au-

sência de certificação e o acesso não regulado ao mercado de trabalho faz com que a flexibili-

dade se torne sinônimo de desigualdade, precarização e até desqualificação no exercício da 

atividade artística. Além do diploma superior, fatores como pertença a redes de sociabilidade 

e afinidades desempenham um papel significativo nas práticas de cooptação para os mercados 

de trabalho. 

Antes de mais nada, a pessoa entende que passando por anos aprendendo e 
treinando a prática, desenvolvendo e adquirindo uma técnica, pagando im-
postos e cumprindo com regulamentos sanitários, participando de eventos 
que avaliam qualidade e, enfim, sendo remunerada por isso – e bem – a faz 
entender sua ocupação como profissão Ou seja, passa a ter uma consciência 
profissional (FERREIRA, 2012, p. 67), passando a ser reconhecida como tal 
por seus(suas) produtores(as), clientes e governo. Nesse sentido, mesmo não 
tendo um diploma nem uma instituição que o forneça, parece que já existe 
um mandato (HUGHES, 1958), ou seja, o conjunto de normas morais esta-
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belecidas no grupo para desempenhar a atividade. Assim, a profissão em 
processo (BUCHER; STRAUSS, 1961) emerge de modo saliente, já que é 
possível observar as transformações dela, bem como as segmentações inter-
nas que vão se construindo e destruindo neste processo (ABBOTT, 1988), 
como a separação em relação aos(às) modificadores(as) ou entre formais e 
informais. (DELUCA, 2015, p. 140) 

Ser tatuador integra as: “novas formas ocupacionais surgidas em sectores do mercado 

de trabalho concernentes à mercantilização do corpo, à construção do estilo e à estimulação 

dos sentidos, que oferecem aos mais jovens novas e atraentes expectativas de emprego” 

(FERREIRA, 2008, p. 72). Para Sanders (2008, p.  62), “[...] a carreira do tatuador é seme-

lhante àquela vista em outras atividades de trabalho que envolvem a prestação de um serviço 

qualificado com características marginalmente artísticas. [...] A entrada ocupacional é tipica-

mente um tanto fortuita e a carreira é truncada” . 89

A tatuagem não é uma profissão regulamentada, não existe uma lei específica e as 

condições de trabalho são livremente acordadas entre as partes interessadas. Como um agru-

pamento ocupacional, é definida como venda de serviço. Tatuadores costumam trabalhar 

como Microempreendedor Individual - MEI ou como Micro Empresa - ME, com CNPJ. O 

MEI foi criado com o objetivo de regularizar a situação de profissionais informais. Entre as 

atividades permitidas ao Microempreendedor individual – MEI, estão os serviços de tatuagem 

(SENADO FEDERAL, 2013). A tatuagem se enquadra como prestação de serviço, sendo uma 

forma de consumo. O CNPJ permite a solicitação de alvará de funcionamento e a emissão de 

nota fiscal pelo serviço, além das vantagens com fornecedores, da redução das taxas e tributos 

e o acesso aos benefícios previdenciários. 

Tatuadores baseiam sua decisão de buscar a tatuagem como ocupação na percepção de 

que possuem algum talento artístico. É comum o potencial tatuador ou tatuadora se envolver 

em atividades artísticas e ter seu talento reconhecido por membros da família ou amigos. A 

tatuagem também aparece como uma alternativa de carreira viável quando há insatisfação 

ocupacional. Souza (2015) atenta para o fato de que o papel do tatuador na sociedade trans-

formou-se ao longo das últimas décadas, adquirindo um novo status, o de profissional e artis-

ta. 

  

 The career of the tattooist is similar to that seen in other work activities that involve providing a skilled service 89

with marginally artistic features. […] Occupational entrance is typically somewhat serendipitous and the career 
is truncated.
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A prática caseira e insalubre, antes realizada num ambiente não profissional 
e anti-higiênico deu lugar a estúdios de tatuagem com aparência clínica, ma-
teriais esterilizados e descartáveis. Preocupações com a fachada, saúde dos 
tatuadores e tatuados e com a qualidade artística da própria tatuagem, aju-
dam a conquistar  um novo público que antes rejeitara a tatuagem. (SOUZA, 
2015, p. 133) 

A profissionalização da tatuagem vem acompanhada da precariedade e fragilidade do 

trabalho. O caminho entre ocupação e profissão para pela regularização da profissão. Aqui, 

assume um caráter empreendedor e empresarial. A tatuagem se fortalece como mercadoria da 

industria do design corporal.  

A pedagogização da atividade contribui para a artificação. O processo de aprendiza-

gem escola/aluno, em oposição ao mestre/aprendiz, traz a certificação e legitimação ao co-

nhecimento compartilhado, apesar de perder a totalidade do que é o ato de tatuar. O aprendiz 

aprende todas as funções e todo o processo produtivo, de forma artesanal, a relação com cli-

ente, há espaço para subjetividade, enquanto no curso, o aluno não vivencia a relação. É vol-

tado para o aprendizado técnico e privilegia-se a velocidade que chega ao conhecimento. 

Antes, havia o domínio de todos os processos. Com o crescimento e especialização do 

mercado, com o desenvolvimento da divisão do trabalho, com a fabricação de materiais pró-

prios e a oferta de cursos rápidos e certificados, isso deixa de ser necessário. O processo de 

artificação é paralelo ao de profissionalização. Esse processo também caminha junto com o 

aprimoramento técnico. São aspectos inseparáveis. Outro elemento é a mudança cultural, 

também a institucionalização.  

São vários processos de trabalho e formas de trabalho diferentes no campo da tatua-

gem: desde o tatuador que tatua em casa ou em um estúdio pequeno de bairro, que não tem 

muita visibilidade e trabalha com o que tem de demanda, comercial; tatuador que trabalha em 

um estúdio maior, em que o estúdio é procurado e não ele, mas ganha visibilidade pelo estú-

dio; tatuador que tem seu estúdio próprio; tatuador-empresário, que contrata outros tatuadores 

de maneira informal.  

O tatuador que trabalha como autônomo assume os riscos e os custos de seu trabalho, 

define sua jornada, decide sobre sua dedicação, sua produtividade e cria estratégias para lidar 

com a concorrência e se estabelecer no campo. Ele se autogerencia e se define como micro-

empreendedor de si. 

Os tatuadores fazem entre si uma parceria, um acordo informal. O tatuador ou a tatua-
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dora que utiliza a estrutura do estúdio e o material paga com uma porcentagem das tatuagens 

feitas. Em geral, quando trabalha em um estúdio de um terceiro, o valor da tatuagem é dividi-

do de forma que 60% fica para o profissional e 40% para o estabelecimento, pelo uso do es-

paço. A parceria estabelecida entre os dois não está em condição de igualdade para definir as 

proporções, a intensidade e a jornada de trabalho.  

O proprietário costuma ser responsável por comprar material de higiene e assepsia, 

como plástico-filme e papel-toalha, e pela manutenção do estúdio. Em alguns casos, também 

disponibiliza a estrutura básica para se tatuar, maca, armário e alguns insumos. Ao tatuador, 

cabe a compra de agulhas, pigmentos, parte do material descartável, como luvas, e a aquisição 

das máquinas e equipamentos necessários para tatuar. 

  
Geralmente o tatuador já traz todo o seu material, mas você pode negociar 
com ele caso precise usar algo do estúdio. É necessário que fique claro entre 
as partes que o tatuador não tem vínculo nenhum com o estúdio. Você pode 
elaborar um recibo de sublocação do espaço e pedir para o tatuador assinar 
para ficar claro que não há nenhum vínculo com o estúdio. (SANTANA, 
2019, não paginado) 

O mais comum é um estúdio trabalhar com uma equipe de tatuadores e tatuadoras que 

faz diferentes estilos, abrangendo a maior diversidade possível. Realismo, fineline, aquarela, 

tribal e até mesmo comercial. Com uma gama de opções de estilos, atrai mais clientes e au-

menta a lucratividade, garantindo que os estilos sejam feitos por tatuadores e tatuadores espe-

cialistas naquele estilo específico. Em 2018, um dos estúdios que acompanhei durante a pes-

quisa estava com processo seletivo para tatuadores com experiência nos estilos aquarela e full 

colors. Os critérios da seleção eram: tempo de carreira, onde está trabalhando (se estiver), 

onde mora, suas três maiores qualidades e seus três maiores defeitos. 

Há uma distância entre o tatuador principal e os outros tatuadores no estúdio, o que 

evidencia uma hierarquização. Osório (2008) observa que o tatuador principal pode ter uma 

sala separada e em destaque dos outros: “O uso do espaço físico demonstra as divisões hierár-

quicas do espaço social de cada um dentro do estúdio” (OSÓRIO, 2008, p. 68). 

Alguns estúdios contratam equipes free lancers. São tatuadores que trabalham sob 

demanda e vão ao estúdio quando há uma tatuagem agendada. Há tatuadores que trabalham 

em diferentes estúdios.  

Entre os locais de trabalho, há: a) casa do tatuador ou da tatuadora, que monta um es-
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paço de trabalho improvisado ou definitivo em casa, normalmente no começo ou no fim da 

carreira; b)  estúdio aberto, um espaço comercial com horário de funcionamento definido que 

funciona como uma loja, atendendo quem está de passagem e os agendados, pode funcionar 

junto a uma barbearia, um salão de beleza ou um bar; c) estúdio privado, uma sala comercial 

na qual o atendimento é feito por agendamento, comum entre os tatuadores que já conquista-

ram um nome e possuem uma agenda com alta demanda. 

Há diversas configurações espaciais para os estúdios conforme suas localizações e 

propostas. Os estúdios mais planejados possuem sala de recepção e de espera, sala de dese-

nhar, sala de tatuar e espaços para tirar fotos, cozinhar e descartar resíduos ou esterilizar mate-

riais. Esses estúdios preveem a demanda conforme fatores qualitativos e quantitativos, como 

número de clientes, volume de vendas, intervalo de tempo em que o serviço é demandado, 

frequência e preço que os consumidores estão dispostos a pagar, como apontam Albuquerque 

et al. (2014). São estúdios que seguiriam um padrão de empresa e se localizam em pontos es-

tratégicos para atender a clientela desejada, que pode pagar mais.  

Os estúdios observados por mim, por Osório (2008) e por Leitão (2000) apresentavam 

uma configuração física semelhante. A entrada do estúdio leva a uma recepção ou sala de es-

pera, normalmente mobiliada com um balcão, que pode expor os piercings, onde ocorre a re-

cepção de quem irá tatuar, cadeiras, poltronas ou mesmo um sofá para esperarem pelo aten-

dimento e alguns expositores com catálogos de desenhos de tatuagens ou portfólios. A sala de 

tatuar é restrita a quem fará o procedimento. Com maca para cliente, cadeira de tatuador e 

uma bancada de apoio para os materiais. Há casos em que a pia e os materiais de limpeza se 

encontram na sala de tatuar ou em que há uma sala específica para a parte de limpeza e esteri-

lização. O estúdio de Ale foi montado pensando em cada detalhe, incluindo uma sala só para 

fotografar as tatuagens. 

Sem a garantia de direitos trabalhistas, os tatuadores ficam desamparados quando ado-

ecem ou chega a hora de aposentar. Inácio da Glória, falecido em 2019, foi um dos pioneiros 

da tatuagem no Brasil e aprendiz de Lucky Tattoo, começou a tatuar profissionalmente em 

1976, em Brasília, mas tinha fechado seu estúdio em 2018 por motivo de doença. Desde en-

tão, contava com doações de outros tatuadores para seguir seu tratamento médico. Pedro diz 

que  
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Aposentar eu não vou. Isso é mentira. Não só eu. Isso é mentira de qualquer 
um. [...] Eu faço equipamentos para tatuagem. Eu não posso tatuar a vida 
inteira porque eu não enxergo mais direito, eu tenho problema nos dois bra-
ços de tendinite, na coluna, estou bem gordinho. Não vou viver para sempre 
de tatuagem. (Pedro, 2018) 

Para Vitor, da geração de 1990, 

Hoje em dia, [a geração mais velha] está sendo colocada de lado, porque não 
existe nenhuma associação. A gente quando fica velho, se você não paga um 
INSS, se você não cuida de ter uma assistência, uma previdência, você vai 
morrer pobre. Só vão lembrar de você como um retrato na parede um dia 
porque tatuador não é uma profissão, não é considerado uma profissão no 
Brasil. Não tem regulamentação. Já tentaram fazer. Uma época, os mais ve-
lhos, o Led’s, o Carlinhos da Scorpion, o Polaco, eles tentaram montar uma 
associação de tatuadores. A gente ia para Brasília exigir nossos direitos, que 
fosse criada uma cartilha que regulamentasse a tatuagem. Nem que a gente 
tivesse que pagar impostos. Mas […] não vingou. Porque alguns se filiaram, 
outros não. Alguns se filiaram e pagaram, outros não pagaram. E aí acabou 
não dando certo. E é cada um por si. (Vitor, 2019) 

 Cansado de tatuar, depois de 25 anos,  

[...] eu já não aguento mais causar dor nas pessoas, sangrar as pessoas. […] 
Eu estou buscando caminhos para que eu possa usar minha arte de outra 
forma. […] Chegou minha hora, agora estou me dedicando à pintura, que é 
minha verdadeira paixão, que não dói, não tira sangue de ninguém. Não tem 
prazo para terminar. […] Então, como eu amo muito a pintura. Minha for-
mação, eu sou ilustrador, artista plástico. Eu estou em uma fase de retorno à 
pintura, com muita felicidade consegui um mentor, um mecenas, que está 
investindo em mim como pintor. (Vitor, 2019) 

 Danilo, que começou em 1999, diz que “é um trabalho de sofrimento físico e mental 

muito grande. Então o ônus desse bônus de ser tatuador, desse status de rock star que alguns 

acham que a gente tem. Na verdade, o ônus é isso: são 8 horas de trabalho pesado, trabalhan-

do com o gosto do cliente, mantendo o cliente bem” (Danilo, 2019). Há um certo prazo de 

validade para quem exerce a atividade. Com o corpo envelhecido, as dores da atividade ma-

nual aparecem. 

5.5 ESPAÇOS DE PARTILHA: CONVENÇÕES E EVENTOS DE TATUAGEM 

Ao pensar a arte contemporânea, Thompson (2012) aponta para a capacidade de di-

vulgação das feiras no campo da arte. As convenções permitem as trocas entre artistas de todo 
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o mundo, a compra de produtos específicos e a divulgação de inovações técnicas e materiais. 

Além disso, participar de uma grande convenção é a oportunidade de divulgar artistas. Além 

de ser uma forma de legitimar a tatuagem como arte para tatuados, tatuadores e sujeitos que 

não estão inseridos no meio. Para Becker (1977, p. 11), nas convenções, a interação entre os 

sujeitos produz um sentido comum do valor que é por elas produzido coletivamente. 

As convenções correspondem a eventos comerciais habitualmente anuais 
onde tatuadores e body piercers mostram o seu trabalho, sujeitando-o ao jul-
gamento dos passeantes ou de júris especializados de forma a encetar ou 
confirmar as respectivas reputações profissionais; onde consumidores de 
tatuagem e body piercing têm oportunidade não só de se colocar a par das 
últimas novidades, como também de exibir o seu corpo a simpatizantes e 
entendidos, num clima de elogio e compreensão do valor estético e artístico 
das obras incorporadas; onde vendedores de materiais relacionados com es-
tas práticas publicitam os seus serviços e vendem os seus produtos; tudo isto 
a par de outras actividades onde o corpo toma lugar de destaque, como es-
pectáculos de música e/ou strip tease, revivalismos de rituais ancestrais, etc.  
(FERREIRA, 2006, p. 440) 

  

Conforme Ferreira (2006), as convenções seriam eventos comerciais anuais de visibi-

lidade e publicidades. Tatuadores se sujeitam aos julgamentos dos e das visitantes e do júri 

dos concursos quando se inscrevem. Seria uma forma de construir suas reputações profissio-

nais. As convenções também são um espaço para vendedores de materiais.  

 Uma boa convenção pode ser uma vitrine para o seu trabalho, pois é um evento onde 

estão presentes milhares de sujeitos que gostam de tatuagens, potenciais clientes: “Se você 

fizer uma boa estratégia para trazer esse público para o seu estúdio depois, pode sim ser um 

ótimo investimento. Mas não é a única forma de ser reconhecido e nem é algo necessário na 

verdade. Tudo depende de seu planejamento de carreira” (Renato, 2019). As feiras e exposi-

ções permitem uma legitimação da tatuagem para tatuadores, tatuados e sujeitos que não estão 

inseridos no campo.  

 Para Ferreira (2008), áreas de partilha, afirmação e legitimação cultural foram criadas 

no campo da tatuagem. As convenções e associações funcionariam como espaços de partilha, 

afirmação e legitimação cultural enquanto as revistas e os sites especializados seriam espaços 

de mediação discursiva. Nos primeiros, o saber-fazer de tatuadores tem a oportunidade de os 

tornar visíveis e de fazê-los reconhecidos e artisticamente legitimados pelos pares. Nos se-

gundos, os saberes têm oportunidade de se articular em discursos. São os casos dos espaços 

de interação, como as associações e as convenções, e dos espaços de mediação discursiva. 
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Nas convenções e nos eventos, ao participar de concursos, tatuadores têm a oportuni-

dade de escolher um desenho próprio realizado. Costumam ser tatuagens grandes, realizadas 

em tempo determinado e apresentadas para um grupo de jurados que valoriza a qualidade ar-

tística, técnica e criatividade (ver ilustrações 121 e 122). Nestes locais, tatuadores têm liber-

dade criativa absoluta, criando obras de arte que remetem ao seu gosto pessoal, sem a interfe-

rência do tatuado e da tatuada na criação do desenho. 

A convenção “é considerada parte da carreira pela possibilidade de construção de rela-

Ilustração 121. Jurados observando uma tatuagem que concorria ao prêmio

Tattoo Week, 2017 
Fonte: Reprodução / Instagram

Ilustração 122. Tatuagem sendo avaliada pelos jurados do concurso

Tattoo Week, 2017 
Fonte: Reprodução / Instagram



333

cionamentos, de aprendizagem e de reconhecimento objetivo, por meio das premiações” 

(DELUCA, 2015, p. 113). É uma instituição que permite estabelecer relações, expor técnicas 

e trocar conhecimentos. 

Assim, a convenção parece ser um evento que todos(as) precisam participar, 
uma demanda que surge no início da trajetória, para estabelecer relaciona-
mentos e observar técnicas, e que ressurge já mais adiante, para, além de 
prêmio, sustentar os relacionamentos e trocar conhecimentos. De início, a 
convenção é um momento para aprender, firmar novas relações e conhecer 
gente para além do grupo conhecido do dia a dia. Quando mais velhos(as), e 
já tendo participado das competições, nas quais o foco institucional é o prê-
mio, o interesse em ir se torna em rever velhas amizades, ficar informado(a) 
e se divertir. (DELUCA, 2015, p. 114) 

Em 1990, ocorreu a Primeira Convenção Internacional de Tatuagem em São Paulo. No 

extinto Projeto SP, polo de manifestações artísticas, a convenção contou com a participação 

de cinquenta tatuadores e tatuadoras e milhares de visitantes. A organização seguiu com en-

contros nacionais e internacionais em São Paulo nos anos sucessores. O 3º Encontro de tatua-

dores e tatuados do Brasil ocorreu entre os dias 21 e 23 de janeiro de 1993, no antigo Dama 

XOC. Com premiação aos melhores de 1992, contou com shows de bandas de rock como 

atração e prometia apresentar “os melhores tatuadores e as mais bonitas tatuagens do Brasil”. 

Sucederam-se 14 eventos, até 2014 (ver ilustrações 123 e 124). 

Ilustração 123. Cartaz da 1º Convenção Internacional de Tatuagem do Brasil, 1990

Fonte: Cedido pelo Led’s
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Entre 2005 e 2013, o Festival Internacional de Tatuagem em São Paulo, também co-

nhecido como São Paulo Tattoo Festival, era outro evento de referência para os tatuadores. 

Reunia nomes da tatuagem nacional, vindos de diversos estados, e internacional. Também 

contava com workshops para discutir técnicas, desenhos e estilos. O evento foi idealizado em 

2004, como inauguração do Museu Tatttoo. Em 2008, o 5º São Paulo Tattoo Festival reuniu 

mais de 350 profissionais de todo mundo (ver ilustração 125).  

Ilustração 124. Cartaz da 14º Convenção Internacional de Tatuagem

Fonte: Cedido pelo Led’s

Ilustração 125. Cartaz da São Paulo Tattoo Festival

Fonte: Cedido por Polaco
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Dando continuidade em trabalho cultural, dando continuidade a uma visão 
que a gente tem sobre a tatuagem. Foi em 2004. Foi a inauguração do Mu-
seu. Início do projeto do Museu. Em 2004, nós fizemos uma exposição com 
as peças, algumas peças. E nós fizemos o evento. […]  
E nós fizemos oito, que também a visão era de juntar os artistas expressivos 
no Brasil, fazer com que as pessoas tivessem acesso a essas pessoas. A gente 
fazia um evento fora de campeonato, esse tipo de coisa. Mais mostrando a 
arte, valorizando o artista. E eu contribui com o cenário (Pedro, 2018) 

Em São Paulo, anualmente, é organizada a Tattoo Week, desde 2011. A convenção é 

classificada como o maior evento brasileiro sobre tatuagem e se consolidou como a maior 

convenção de tatuagem do mundo em 2017, conforme os organizadores.  

A primeira edição, em 2011, somou 110 estandes e 15.000 visitantes. Em 2013, ano 

em que o evento se consolidou, recebeu 25.000 visitantes. Em 2015, tornou-se o maior evento 

de tatuagem da América Latina e o segundo maior do mundo, mais de 300 estandes. Em 2016, 

contavam com 575 estandes, 3.400 expositores de 14 países e 57.000 visitantes e foi o maior 

evento de tatuagem e bodypiercing da América Latina, conforme a definição da organização 

do evento. Em 2017, somavam 642 estandes e 70.000 visitantes, alcançando o status de maior 

evento do mundo, conforme a organização.  

Nossa intenção desde o início era promover a junção da arte em si com a 
abordagem de um feira de negócios. Um lugar onde era possível tatuar e ser 
tatuado, mas também comercializar material de qualidade e divulgar a cultu-
ra deste movimento. (Enio, 2017) 

A Tattoo Week 2018 mudou de endereço e foi realizada na São Paulo Expo, na Rodo-

via dos Imigrantes, Zona Sul. Batendo mais um recorde de tamanho, com mais estandes, tatu-

adores e visitantes, com um público de mais de 80.000 participantes, com 620 estandes e 

3.000 expositores. Em 2019, o recorde da Tattoo Week foi 94 mil visitantes. 

Workshops, debates, apresentações técnicas e concursos fazem parte da programação 

da feira. Entre os estandes do evento, estão tatuadores e tatuadoras do Brasil e do mundo, 

além de lojas de materiais, pigmentos e acessórios relacionados à body modification. A maio-

ria deles está na feira com o intuito de vender, seja materiais e tatuagens, seja seu próprio 

nome e sua arte, entre promoções e autógrafos (ver ilustrações 126 a 134).  
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Ilustração 126. Teodoro sendo observado tatuando na Tattoo Week, 2017

Tattoo Week, 2017 
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 127. Teodoro tatuando na Tattoo Week, 2017

Tattoo Week, 2017 
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 128. Estande de uma marca de roupa na Tattoo Week, 2017

Tattoo Week, 2017 
Fonte: Foto tirada pela autora.
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Ilustração 129. Estande de uma marca de material de tatuagem na Tattoo Week, 2017

Tattoo Week, 2017 
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 130. Estande de uma marca de estúdio na Tattoo Week, 2019

Tattoo Week, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 131. Estandes menores e corredor da Tatto Week, 2019

Tattoo Week, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.
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Ilustração 132. Estande de uma marca de vestimento na Tattoo Week, 2019

Tattoo Week, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 133. Desenhos expostos em um estande da Tattoo Week, 2019

Tattoo Week, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 134. Flashes de tatuagens

Tattoo Week, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.



339

No evento, ocorrem workshops, oficinas temáticas e didáticas em que são ensinadas 

diversas técnicas e apresentadas as últimas novidades sobre o campo da body modification. 

Artistas famosos são convidados para exibirem sua arte e recebem atenção especial. Também 

são expostos os cuidados para evitar a contaminação de doenças por meio de estandes que 

fazem o trabalho de conscientização e exames de sangue para detectar possíveis moléstias. 

 É visível, durante a convenção, como os discursos artísticos, médicos, higienizantes e 

profissionalizantes se associaram à tatuagem. O tempo todo, artistas e profissionais afirmam 

suas posições e defendem estes discursos como forma de se legitimarem enquanto vendem 

seu trabalho. A convenção fica entre a arte e o comércio. Há uma divisão: o que é mais co-

mercial e se espalha pelas promoções nos estandes; e o que é mais artístico e é apresentado 

em workshops, por meio de debates e apresentações técnicas, em concursos e nos autógrafos 

daqueles que têm “nome”. Sobre a Tattoo Week, Ale disse que “participar de uma convenção 

desse porte, te traz reconhecimento. Os clientes vão falar: esse cara estava na Tattoo Week, ele 

é bom”.  

Os concursos de tatuagem são um dos maiores atrativos para os tatuadores. Para con-

correr, há regras que definem os critérios para a tatuagem ser considerada de um estilo e há 

regras gerais, como somente tatuadores com credenciais de expositor podem concorrer e cada 

um só pode concorrer com um trabalho por categoria. Para garantir a neutralidade da compe-

tição, o júri é formado por tatuadores que não participam da competição e os participantes e 

respectivos trabalhos são representados por números (ver ilustrações 135 e 136).  

Ilustração 135. Tatuador fazendo um trabalho para concorrer na categoria Costas do concurso

Tattoo Week, 2017 
Fonte: Foto tirada pela autora.
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Alguns tatuadores procuram “telas” para poder tatuar e competir nos eventos. Como 

são tatuagens desenhadas conforme seus gostos e estéticas, é preciso procurar alguém que 

concorde em tê-las em seu corpo depois da imagem pronta. O desenho não é feito para clien-

tes, mas conforme as qualidades que acreditam que é necessário para ganhar a competição. O 

desenho não pode ser escolhido e nenhuma opinião pode ser dada pelo tatuado ou tatuada. 

Conforme a definição de um estúdio: “a arte é um projeto oficial do tatuador e não poderá ser 

modificada, é necessário suportar a dor de horas de tatuagem e, principalmente, estar presente 

no evento (disponibilizaremos a entrada) na hora do julgamento da arte”. A vantagem para os 

tatuados e tatuadas é que não são cobrados preços de custo de material.  

 As imagens para concorrer aos concursos de tatuagem são escolhidas exclusivamente 

por tatuadores, sem considerar a opinião de quem está sendo tatuado, que muitas vezes não se 

identificam com o desenho, mas fazem porque admiram o trabalho, por seu nome, ou sim-

plesmente pela oportunidade de ganhar uma tatuagem ou pagar menos por ela. É uma relação 

em que o tatuado e tatuada abrem mão de parte de sua pele, seu corpo, em favor do tatuador 

ou tatuadora, para que os profissionais possam fazer a imagem que lhes agrada. 

O prêmio, para DeLuca (2015), é um dos elementos que se refere à profissionalização. 

As premiações seriam uma instituição que contribuiria para a profissionalização durante a car-

reira. O prêmio aparece como uma objetificação do reconhecimento do campo. 

Ilustração 136. Tatuador sendo premiado

Tattoo Week, 2018 
Fonte: Foto tirada pela autora.
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Depois de recebido o prêmio, na convenção, a pessoa expõe o troféu em sua 
sala ou na recepção do estúdio em que trabalha. Quando isso, o estúdio ex-
põe os prêmios recebidos, em um local de destaque, de modo a tangibilizar a 
qualidade do trabalho, que não tem um diploma que o faça. Assim, novos(as) 
e antigos(as) clientes já podem ter uma ideia da qualidade daquele trabalho 
nas primeiras impressões que faz. (DELUCA, 2015, p. 137) 

Na arte contemporânea, ganhar o prêmio Turner Prize, evento anual que premia artis-

tas britânicos das artes visuais com menos de cinquenta anos, garante que os artistas serão re-

presentados em uma galeria do circuito e seus preços aumentarão em cerca de 40%: “Não 

gera mais vendas, apenas representação e preços maiores para as obras que realmente ven-

dem” (THOMPSON, 2012, p. 267). No campo da tatuagem, os prêmios alcançados por meio 

de concursos em convenções são super valorizados, mais entre tatuadores do que entre com-

pradores. Eles são expostos nos estúdios com grande orgulho e, quando acumulados, geram 

valor de mercado para os trabalhos dos tatuadores, que aumentam seus preços a partir da justi-

ficativa que seu trabalho é melhor que dos outros - o que é certificado pelos seus prêmios. 

Além disso, muitos exibem seus prêmios nas redes sociais, em entrevistas com revistas e sites 

de tatuagem, assim como quando ministram um workshop ou palestra.  

O problema é que há queixas constantes de corrupção e privilegiamento nos concursos 

das convenções. São sempre os mesmos jurados, que incrivelmente já conhecem ou convivem 

com os ganhadores. Nas filas para avaliação, surgem comentários de como são compráveis ou 

privilegiam seus amigos. Na arte contemporânea, “[...] muitas das premiações contam com o 

mesmo grupo de colecionadores, curadores, escritores e outros profissionais das artes no cor-

po de jurados [...] Os curadores e colecionadores muitas vezes apoiam artistas dos quais pos-

suem alguma obra, o que não é de admirar” (THOMPSON, 2012, p. 268). 

Depois que o prêmio é entregue, os questionamentos sobre a neutralidade do concurso 

cessam. Possuir um prêmio traz legitimidade ao tatuar e todas as queixas de corrupção e privi-

legiamento não interferem no status que a premiação agrega. Quantos mais prêmios de dife-

rentes eventos e anos possuem, maior sua credibilidade. Seu trabalho não é mais questionado 

e sua marca é estabelecida. Alguns chegam a se descrever pela soma de seus prêmios. Um de-

les sempre expõe seus quarenta e seis prêmios, seja em seus discursos ou nas paredes de seu 

estúdio. 

O prêmio traduz o reconhecimento, aumentando os clientes e o valor da tatuagem, 
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descreve um tatuador em 2018. Expõem-se nas paredes de seus estúdios seus certificados e 

prêmios como uma forma de se legitimar para seus pares e para seus clientes. As feiras e ex-

posições de tatuagem fazem as vezes de galerias e museus. No campo da arte, os eventos e as 

feiras geram mais compradores, mas menos colecionadores. “Os compradores estão mais dis-

tantes do mercado de arte, compram por impulso e muito raramente pisam numa galeria. A 

arte contemporânea se torna um bem de consumo adquirido num shopping center” (THOMP-

SON, 2012, p. 345).  

No mesmo sentido, no campo da tatuagem, as convenções atraem sujeitos que com-

pram tatuagens por impulso, realizando desenhos prontos, em um ambiente que mescla o co-

mércio e a divulgação da tatuagem como um produto que pode ser adquirido instantemente a 

partir da escolha de um desenho em um catálogo.  

As feiras representam uma mudança cultural na compra de arte. Substituem 
as conversas em voz baixa na galeria por um tipo de experiência parecida 
com a de um shopping center, juntando arte, moda e festa no mesmo lugar. 
Os colecionadores se tornam consumistas que compram por impulso, geral-
mente adquirindo uma peça de cada artista. [...] A cada evento, os coleciona-
dores se acostumam ainda mais a adquirir uma obra num ambiente de shop-
ping center. (THOMPSON, 2012, p. 250) 

As feiras se tornam o local para encontrar, discutir e comprar arte. Compradores “gos-

tam de concentrar pesquisa, procura e compra no mesmo local” (THOMPSON, 2012, p 250). 

Cria um cenário de conforto, no qual a quantidade de compradores e etiquetas de vendido di-

minui a incerteza do comprador. “Como dizem, a psicologia de uma feira é a do rebanho: 

quando um colecionador não dispõe de informações suficientes para tomar uma decisão raci-

onal, ele se sente tranquilizado imitando o comportamento do rebanho” (THOMPSON, 2012, 

p. 250). O autor continua: 

O ambiente de uma feira é terrível para olhar as peças; há quem diga que é 
“o melhor exemplo da pior maneira de ver arte”. O local e a quantidade de 
gente não favorecem a contemplação. As obras ficam dispostas de maneira 
aleatória, sem nenhum senso de ordem. A iluminação é sempre excessiva, 
mais para a segurança do público que para a observação da arte. Mas todas 
as galerias enfrentam as mesmas condições, e os colecionadores aceitam 
porque, pelo menos uma vez em cada feira, a pessoa depara com um traba-
lho vigoroso de um artista até então desconhecido. (THOMPSON, 2012, p. 
252) 

Misturam-se as sensações de abundância e de última oportunidade. Nesse cenário, os 
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preços podem alcançar valores muito mais altos do que em leilões ou compras privadas e as 

vendas ocorrem rapidamente, em poucas horas. Para as galerias, participar das feiras de arte é 

uma forma de mostrar sua importância e agradar artistas que querem ser expostos, como 

aponta Thompson (2012). As feiras são eventos que mesclam entretenimento e exibição pú-

blica. Participar de um evento grande e de marca, como a Tattoo Week, pode conferir legitimi-

dade. Além disso, por envolver uma marca estabelecida, agrega valor aos seus trabalhos. 

Para que alcance legitimidade artística, sua produção artística não é o suficiente. É 

preciso participar de convenções, exposições, entrar em contato com outros sujeitos e institui-

ções. Os prêmios são uma oportunidade par serem reconhecidos, mas não garantem a venda 

da tatuagem. A construção de uma rede de contatos, que pode ser iniciada nesses espaços de 

partilha, pode ser condição para conseguir se estabelecer e ser legitimado artisticamente, 

construir sua carreira artística. A falta de uma certificação impessoal, como um diploma, au-

menta a importância das relações pessoais, aponta DeLuca (2015). 

Como na arte, não basta, conforme Marcondes dos Santos (2018), que os trabalhos 

artísticos sejam bons, bonitos, inovadores e que os artistas sejam profissionais sérios e dedi-

cados. É preciso criar relações com os agentes do mundo artístico a fim de obter seu apoio e 

contribuição para a construção de suas carreiras. A constituição de redes de apoio promove a 

circulação de artistas por meio de convites de outros profissionais das artes ou de instituições, 

resultando no convite para exibição de seus trabalhos, sem ser por competição ou por editais. 

As redes de sociabilidade e apoio são fundamentais para a construção de carreiras artísticas. 

A hierarquia entre tatuadores é visível durante a convenção. A forma como o espaço é 

organizado. Os estúdios que têm algum grande investidor por trás. Os estúdios de tatuadores 

pequenos que vêm pra convenção esperando retorno financeiro, apesar do altíssimo valor para 

participar do evento. Tatuadores que buscam um espaço de divulgação. Metade da convenção 

é composta por tatuadores que trabalham fora da cidade de São Paulo. Há também aqueles 

que vêm para competir. Se ganhar, além de expor o certificado na parede do estúdio e nas re-

des sociais, ganha divulgação dos sites de tatuagem. O importante é ser visto, ser conhecido 

para crescer.  

 Ale é um caso exceção. Em um ano, ele foi de um estande pequeno dividido entre três 

tatuadores iniciantes para uma ilha grande com quinze tatuadores e vinte e um staffs. Ele evo-

luiu muito em suas técnicas e na forma como administra as coisas. Convidou  tatuadores e 
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tatuadoras para fazerem parte do seu estande e de sua equipe, todos com camisetas, bonés, 

canecas e materiais de divulgação com seu logo e sua marca. A maioria tem seus estúdios 

próprios e abriu mão de divulgá-los em favor da marca do estúdio, em troca de estar ali, por-

que não teria condições materiais de pagar por um estande no evento. 

 O estande apresenta um ar acolhedor, com sofás, mesas e cadeiras, um máquina de 

café e uma geladeira com bebidas. Do outro lado, quatro macas para tatuar com horários pro-

gramados para cada tatuador terminar as tatuagens que competiram. Ele tem uma divisória 

baixa, por volta de um metro, que permite que as pessoas se aproximem para conversar e tirar 

dúvidas enquanto eles tatuam. Difere da maioria das ilhas, que fez paredes de vidro para sepa-

rar. Só entram lá dentro os exclusivos, aqueles que foram convidados para estarem ali e, por 

isso, ganham um status diferenciado dentro do evento - com um segurança para garantir que 

só vai entrar quem deveria estar lá.  

 Os estandes de marca criam um espaço mais fechado e intimista. Você se sente inibido 

de entrar se não se insere no perfil de sujeitos que estão lá dentro. Do mesmo modo, na arte 

contemporânea, “a galeria elitista cria uma barreia física e psicológica” (THOMPSON, 2012, 

p. 24). O estande de uma marca de estúdios, além de fechado por vidros, com um único aces-

so, contava com dois seguranças na porta e uma poltrona luxuosa. A ilha de uma marca de 

materiais de tatuagem tinha uma parte fechada ao público, com acesso limitado, que foi mon-

tada em uma estrutra com um metro de altura. No espaço, havia uma mesa de bilhar e outra de 

pebolin, um espaço com drinks e comidinhas. Quem estava ali tinha uma visão privilegiada de 

todo o evento e era visto por todos, como se fosse um camarote. Na outra parte da ilha, fize-

ram a estrutura de um ring de luta com arquibancadas para o público observar os convidados 

e convidadas trabalhando. Também instalaram telões em volta com transmissão da tatuagem 

que estava sendo executada para quem passasse pelos corredores e laterais da ilha.  

 Além dos estandes de material de tatuagem, há estandes de roupa, acessórios, 

barbearia, moda, maquiagem, estética. Há tantas atrações e eventos ocorrendo concomitante-

mente no espaço que se cria uma poluição sonora e visual pelo excesso de estímulos aos quais 

os visitantes são impulsionados. Em especial, no último dia, domingo, a convenção fica tão 

cheia, que as pessoas ficam se esbarrando para andar pelo espaço e os estandes ficam aperta-

dos com tanta gente ali. 

 Desde 2013, a convenção de tatuagem Tattoo Week se expandiu para a cidade do Rio 
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de Janeiro, com a edição Tattoo Week Rio. E, a partir de 2017, o evento também passou a ser 

realizado em Natal, a partir da fusão com o evento Natal Tattoo Expo, realizado há onze anos. 

É um processo de expansão da marca Tattoo Week. Em 2018, a marca se expandiu internacio-

nalmente. No final do ano, foi feita uma edição no Chile, em Santiago.  

 Em abril de 2017, foi realizada a “primeira conferência internacional para tatuadores 

no Brasil, voltada para o estudo das técnicas de tatuadores reconhecidos mundialmente pela 

qualidade de seus trabalhos artísticos”, segundo os organizadores da Tattoo Con - Conferência 

Brasileira para Tatuadores. É uma clara tentativa de legitimar a tatuagem como arte no campo 

e para além dele. O evento também buscou compartilhar o conhecimento de técnicas, trocar 

experiências e ampliar sua visão artística. 

É comum encontrar eventos que são produzidos ou patrocinados por loja ou por fabri-

cante de materiais e máquinas. Uma loja de materiais e equipamentos de tatuagem, que atua 

desde 2006, tem a política de auxiliar o tatuador no início de carreira, com a oferta de 

workshops gratuitos e a venda de kits de material para tatuar a iniciantes. Eles acreditam que 

guiar o começo da carreira é essencial, já que, conforme seu levantamento, 90% dos que 

compram equipamento desistem da carreira. Esse levantamento foi feito a partir das informa-

ções de compra na loja. Somente um em cada dez dos que compraram o kit iniciante de mate-

riais de tatuagem continuou comprando produtos. Para eles, o sonho de ser tatuador não se 

concretiza por falta de auxílio. E se eles realizam esse suporte inicial, as chances de fideliza-

rem aquele tatuador como cliente é muito grande. Como a loja quer vender material, eles par-

tem de um discurso de apoio e motivação para incentivar que mais tatuadores continuem. 

Quanto mais tatuadores no campo, mais material será vendido. Se eles fidelizam desde cedo, 

mais vendas terão. 

O Desafio Ink Wars, com o logo “Somos bons quando tornamos os outros melhores”, 

em outubro de 2016, foi um “evento gratuito para valorizar a arte” e “motivar tatuadores”. O 

evento, como outras atividades da loja, tinha o objetivo de fidelizar principiantes, mostrando o 

suporte e o apoio que podem ter. A segunda edição do Desafio Ink Freedom, em dezembro de 

2017, contou com palestras de: motivação pessoal e superação, marketing, biossegurança e 

máquinas. 

A Expo Velha Guarda Tattoo é um evento que reúne os tatuadores e tatuadoras pionei-

ros de São Paulo. A primeira edição, em julho de 2016, no próprio estúdio, contou com a pre-



346

sença de mais de vinte tatuadores pioneiros no cenário de tatuagem de São Paulo. A segunda 

edição, em outubro de 2017, no Mirante Nove de Julho, reuniu nomes da tatuagem nacional 

para “homenagear e relembrar o verdadeiro espírito da tatuagem e de seus profissionais, todos 

com mais de 20 anos de carreira e que já exerciam esta profissão quando quase não se tinha 

recursos”, construindo uma noção de memória e história da tatuagem nacional. 

Outros eventos organizadas na cidade nos últimos anos foram: a Expo Lest Ink Tattoo, 

de 2015 a 2019, em Itaquera, na Zona Leste; o Encontro Tattoo Festival Horto, entre 2017 e 

2019, na Zona Norte de São Paulo; o 1º Fórum Tatuadoras Iniciantes, em fevereiro de 2018, 

em uma loja de materiais; o Original Tattoo, em março de 2018, no bairro Casa Verde (ver 

ilustração 137); o 1º Encontro Nacional de Tatuadoras Pretas, em setembro de 2018, na Vila 

Madalena; o São Paulo Tattoo, em julho de 2019, na Vila Guilherme; Tattoo Ink Business foi 

promovido por uma fabricante de máquinas e pigmentos de tatuagem, em novembro de 2019, 

e contou com palestras e exposições. Em Santos, berço da tatuagem, onde Lucky se instalou, 

o Santos Tattoo Festival, em junho de 2019, comemorou os 60 anos da tatuagem profissional 

no Brasil, considerando a chegada de Lucky e da máquina elétrica. Em Belo Horizonte, o 

Electric Best Ink, organizado por uma fabricante de materiais de tatuagem, é limitado a tatua-

dores que trabalham com a marca e voltado para competições rigorosas. Pelo Brasil, já são 

mais de duzentos eventos anualmente.  

O Museu Tattoo Brasil aparece como uma tentativa de contar a história da tatuagem de 

dentro do campo. É iniciativa do Polaco, que também possui dois estúdios de tatuagem e uma 

Ilustração 137. Visão geral do evento

Original Tattoo Conference, 2018 
Fonte: Foto tirada pela autora.



347

fábrica de pigmentos e máquinas de tatuagem. Foi inaugurado em abril de 2004, no centro da 

cidade, na região da República, perto da Galeria do Rock. É o único museu brasileiro de tatu-

agem, criado a partir do acervo pessoal sobre a história da tatuagem, apesar de não ser institu-

cionalizado ou registrado. O museu conta com réplicas de cabeças de bonecos tatuados 

(moko), exposição de máquinas caseiras, de máquinas modernas e dos materiais do Tebori, 

prática japonesa de tatuagem que entalha manualmente o pigmento com um instrumento de 

bambu e pontas de agulhas, entre outras técnicas. Há também quadros com desenhos de esti-

los típicos da tatuagem, fotografias de tatuagens do estúdio, bonecos tatuados, reprodução de 

fotos e documentos históricos, descrição dos estilos e as biografias dos tatuadores que influ-

enciaram na história da prática (ver ilustrações 138 e 140).  

Ilustração 138. Museu Tattoo

Fonte: Reprodução do site oficial do Museu

Ilustração 139. Museu Tattoo

Fonte: Reprodução do site oficial do Museu
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O museu se insere em um cenário de experiência estética sob as condições de regula-

mentação e historicização inerentes ao espaço do museu e de necessidade de afirmar a insti-

tuição como lugar preferencial para a instauração da arte, apontados por Rivitti (2009) e Luiz 

Oliveira (2012). Kosut (2006) destaca que, quando exibidos dentro de um contexto de galeria, 

os significados e funções dos objetos foram oficialmente reconhecidos como tendo valor esté-

tico. 

A exposição “A arte na pele: tatuagem”, realizada de 03 de setembro a 16 de outubro 

de 2016, no Memorial da América Latina, continha praticamente todo o acervo do Museu Tat-

too e era de curadoria do tatuador responsável pelo museu. Além do acervo, havia um mapa 

com algumas curiosidades da história da prática e um espaço destinado aos significados de 

cada imagem no mundo do crime. Associando cada imagem a um crime, contribui para a vi-

são naturalista da tatuagem como marca de criminalidade. 

Com um acervo de mais de 500 itens que contam uma parte da história da tatuagem no 

Brasil e no mundo, o museu tem uma parte destinada às obras do primeiro tatuador profissio-

nal a desembarcar no Brasil, Lucky Tattoo. Uma das paredes contém diversas fotos de rostos 

tatuados de maoris e indígenas de outras etnias. Também há cabeças, reprodução e uma origi-

nal, de maoris tatuados. Uma estante com prêmios e homenagens de convenções. Uma parede 

com diversas reproduções dos desenhos old school tradicionais. De baixo das janelas, encon-

tram-se decalques originais antigos. Na outra parede, há um canto reservado para o Lucky 

Tattoo, com quadros, imagens e fotos dele.  

Ilustração 140. Máquina de tatuar antiga russa exposta no Museu Tattoo

Fonte: Foto tirada pela autora
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No museu, estão expostos os mais variados objetos destinados à tatuagem, 
pertencente a povos indígenas, marinheiros, estabelecimentos de tatuagem 
antigos e famosos ao redor do mundo e até de presídios, inclusive do Caran-
diru. Além disso, temos desenhos Old School, foto tela da tribo Maoris, 
amostragem de Tebori e indutor manual, entre outras curiosidades. (Pedro, 
2018) 

5.6 OS ESTÚDIOS E SEUS LUGARES 

Os estúdios de tatuagem estão espalhados pela cidade, presentes em praticamente to-

dos os bairros. Assumem a geografia de São Paulo, reverberando as características sociais de 

cada região. Instalados em diversos espaços, constroem lugares onde a tatuagem assume sua 

função social e pode se estabelecer como arte ou, em oposição, ser vista à margem. 

Conforme Carlos (2007), o lugar é definido por suas densidades técnica, informacio-

nal, comunicacional e normativa. É “o espaço passível de ser sentido, pensado, apropriado e 

vivido através do corpo” (CARLOS, 2007, p. 17), considerando a dimensão do tempo e da 

história. É onde se produz a existência social humana e é através do corpo e de seus sentidos 

que o sujeito pode perceber, habitar, construir e se apropriar do espaço pelos modos de uso. O 

lugar é produção humana e se reproduz na relação entre espaço e sociedade. A autora pontua: 

“No lugar emerge a vida” (CARLOS, 2007, p. 67). 

O espaço geográfico é “social, produto do processo de trabalho geral da sociedade em 

cada momento histórico” (CARLOS, 2007, p. 62) e seu sentido é marcado por modos de pro-

dução e de apropriação. Para Santos (2008), a evolução do processo de trabalho e das relações 

sociais marca as mudanças no espaço geográfico, do ponto de vista das funções e dos proces-

sos. O espaço é a união da paisagem com a vida que a anima: “A paisagem é, pois, um siste-

ma material e, nessa condição, relativamente imutável: o espaço é um sistema de valores, que 

se transforma permanentemente” (SANTOS, 2008, p. 103). 

O espaço “através do seu uso, é um conjunto de mercadorias, cujo valor individual e 

função do valor que a sociedade, em um dado momento, atribui a cada pedaço de matéria, isto 

é, cada fração da passagem” (SANTOS, 2008, p. 104). É a sociedade. No espaço, as formas 

assumem uma função atual, como resposta às necessidades das sociedade. O espaço, como 

síntese das contradições e da dialética social, é “formado, de um lado, pelo resultado material 

acumulado das ações humanas através do tempo, e, de outro lado, animado pelas ações atuais 
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que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade” (SANTOS, 2008, p. 106).  

 A cidade de São Paulo foi fundada 25 de Janeiro de 1554. São Paulo deve seu 

progresso à “posição relativa que a cidade ocupa no conjunto do sistema econômico, político 

e social de que é o centro geográfico natural e necessário” (PRADO JÚNIOR, 1998, p. 41). A 

colonização europeia aproveitou um caminho já seguido pelos indígenas e fez da cidade um 

centro colonial que culminaria no seu desenvolvimento. A combinação da rede hidrográfica e 

do relevo foi determinante para a expansão demográfica paulista. Por toda a história colonial, 

São Paulo ocupa o centro do sistema de comunicações da capitania. 

No final da década de 1990, a cidade era habitada por mais de dois milhões de habi-

tantes e era a segunda cidade do Brasil mais povoada, sendo um grande centro urbano com 

uma notável concentração demográfica. Nessa época, o papel de São Paulo na dinâmica soci-

oeconômica nacional foi repensado: deixou de ser definida como locomotiva industrial do 

Brasil, em termos de geração de empregos, e por exemplo, e de ser pensada como o mais im-

portante polo de atração populacional, em termos demográficos, aponta Torres (2005).  

São Paulo acumula uma população de mais de 12 milhões de habitantes, abarcando 

uma variedade extensa de culturas e um dos maiores PIB do mundo. A capital paulista é refe-

rência na economia e no comércio, na pesquisa e na tecnologia, na saúde e no turismo. As 

mobilidades geográficas do capital e do trabalho, conforme Harvey (2013), mostram como as 

contradições do capitalismo são suscetíveis a um ajuste espacial, com a expansão geográfica e 

o desenvolvimento geográfico desigual. A cidade de São Paulo é marcada pela desigualdade 

social, pela precarização do trabalho e pela inclusão pelo consumo. 

 Com o crescimento da desigualdade social, a cidade é marcada pela heterogeneidade 

das situações de pobreza. O próprio território seria, para Marques e Torres (2005), um condi-

cionante do cenário heterogêneo. A pobreza paulistana é dimensionada pelo viés da localiza-

ção dos grupos sociais, sendo a segregação um agravante das condições de vida da população.  

 Caldeira (2000), ao analisar os padrões de segregação em São Paulo, percebeu que a 

relação centro-periferia foi alterada como resultado de deslocamentos no campo da violência 

urbana e da produção imobiliária. Há múltiplas dimensões da pobreza e esta não pode ser de-

finida apenas em termos de níveis materiais de sobrevivência, mas tem de considerar o acesso 

aos benefícios das sociedades urbanas modernas, como educação, saneamento básico, saúde, 

cultura e integração social: “Ao contrário de uma única forma de pobreza, portanto, podemos 



351

observar muitas formas variadas associado a conjuntos de características sociais distintas li-

gados à estrutura etária, à composição familiar, à inserção no mercado de trabalho, etc.” 

(MARQUES, 2005a, p. 41). Segregação significa desigualdade de acesso a políticas públicas 

ou de condições de vida de uma forma geral. Separação e desigualdade de acesso constroem-

se mutuamente. 

 Na relação entre segregação e pobreza, um tipo específico de desigualdade espacial 

ganha relevância especial: as desigualdades de acesso. Conforme Marques (2005a), os dife-

renciais de acesso tendem a crescer à medida que aumenta a homogeneidade das diversas re-

giões da cidade, acompanhando as distâncias entre as oportunidades em geral e os grupos so-

ciais mais pobres e mal posicionados na estrutura social. Há dois conjuntos de diferenciais de 

acesso: acesso ao mercado de trabalho, que gera oportunidades diferenciadas; e acesso às po-

líticas públicas.  

 O grupo que se localiza no topo dos indicadores sociais se localiza predomi-

nantemente no setor Sudoeste, mas não é o único território, também há Santana e Santo An-

dré, observa Marques (2005b). Conforme analisam os grupos sociais de rendas de patamares 

inferiores, aumenta o número de centralidades, que pode se aproximar do grupo acima ou se 

desconectar. Famílias ricas mais jovens estão ocupando áreas relativamente centrais e em pro-

cesso intenso de crescimento, como o centro expandido, Moema e Vila Mariana. Os grupos de 

piores condições tendem a se localizar em espaços interpenetrados em descontinuidades, a 

leste, a noroeste e, no extremo, sudeste, as periferias.  

 A tatuagem se espalhou por São Paulo mas assume diferentes contextos socioe-

conômicos relacionados ao lugar de instalação do estúdio e de sua organização espacial. A 

localização do estúdio diz sobre as classes sociais e as formas como as tatuagens são concebi-

das por cada classe: “O espaço se oferece a nós sob a forma de relações de posicionamentos” 

(FOUCAULT, 2009, p. 413). Estúdios em ruas mais comerciais ou em bairros mais periféri-

cos funcionam como lojas, em que os passantes podem entrar, por curiosidade ou interesse, 

sem delimitação quanto classe ou capitais financeiros ou culturais. Enquanto nas ruas de bair-

ros mais ricos, só é possível o acesso de carro e, normalmente, com horário agendado. Além 

disso, os preços cobrados se distinguem e se multiplicam conforme a geografia dos estúdios.  

Considerando a parcela mais rica, alguns tatuadores e investidores pesquisam quais 

são os possíveis mercados em cada área para definir seu público-alvo como sujeitos de classes 
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mais altas quando criam seus estúdios. A decoração e a forma como o estúdio é planejado 

também é parte do planejamento que objetiva focar e atrair uma classe específica. Segundo 

Echeverry (2015), há um esforço por parte dos profissionais da tatuagem para alcançar um 

perfil de clientela de níveis mais elevados, dispostos a pagar o custo do serviço mais sofisti-

cado. 

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA) e a Divisão de Vigilância Epi-

demiológica (DVE) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo são responsáveis 

pelas Licenças de Funcionamento Sanitária para a atividade de tatuagem/piercing no Municí-

pio de São Paulo. 

Em abril de 2020, somavam seiscentos e dezoito serviços de tatuagem com Licença de 

Funcionamento Sanitária para a atividade de tatuagem no Município de São Paulo. Para regu-

lamentação, o estúdio precisa se inscrever no Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde 

(CMVS) para posterior obtenção da Licença de Funcionamento Sanitária, de acordo com a 

Portaria 2215/2016 e o artigo 90 da Lei Municipal nº 13.725, de 09 de janeiro de 2004, Códi-

go Sanitário do Município de São Paulo.  

Quadro 3 - Número de solicitações de Licença de Funcionamento Sanitária Inicial deferidas para a 
atividade de Serviços de Tatuagem/Piercing, no Município de São Paulo, por ano de solicitação . 90

Ano de Soli-
citação

Número de Solicita-
ções Deferidas

2010 36

2011 25

2012 151

2013 24

2014 48

2015 50

2016 109

2017 55

2018 64

2019 56

 Os dados foram obtidos pelo Sistema de Informação de Vigilância Sanitária em abril de 2020. Os dados come90 -
çaram a ser computados em 2010 e a solicitação de cadastros dos anos anteriores foram informadas como 2010.



353

Fonte: E-sic, 046734 - 27/04/2020. 

Em 2010, dos 300 estúdios de tatuagem na cidade de São Paulo, apenas 1% era regu-

lamentado junto à prefeitura e possuía o alvará de funcionamento expedido pela Vigilância 

Sanitária. A informação é do Sindicato dos Tatuadores de São Paulo (SETAP-SP). 

A COVISA não dispõe de estimativa do número de estúdios de tatuagem e tatuadores 

existentes na cidade de São Paulo, uma vez que as informações disponíveis se restringem aos 

estabelecimentos que solicitaram a Licença de Funcionamento Sanitária junto ao órgão. Após 

a solicitação da licença, é realizada uma inspeção sanitária no serviço, devendo o estabeleci-

mento atender aos requisitos técnicos. Se apresentar condições sanitárias satisfatórias, a licen-

ça é concedida para o estabelecimento e não aos tatuadores. Os estúdios de tatuagem também 

são monitorados por meio da realização de inspeções programadas e em atendimento a de-

núncias. 

A COVISA não controla o número de tatuadores que trabalham nos estúdios, somente 

concede licença sanitária aos estúdios e tampouco realiza o registro dos tatuadores. Em 2017, 

somavam-se mais de trinta e cinco mil cadastros nacionais de pessoa jurídica - CNPJ registra-

dos como tatuadores na cidade de São Paulo, conforme as informações apresentadas pela Pre-

feitura Municipal de São Paulo (PMSP) no Primeiro Fórum de Biossegurança e Bioética na 

tatuagem (2017). 

A região central acolheu a tatuagem desde suas primeiras manifestações em São Paulo. 

Na República, A Galeria do Rock fica localizada na rua 24 de maio, nº 62, com outra entrada 

na rua São João, nº 489. O prédio foi projetado na década de 1950 pelo arquiteto Alfredo 

Mathias e inaugurado em 1963. Conhecido como “Shopping Center Grandes Galerias”, era 

tomado por mais de cem alfaiates, sapateiros, entre outros prestadores de serviços. Mas os 

alfaiates começaram a procurar outros lugares para oferecer seus serviços. Em 1976, depois 

de perder grandes lojas e nomes conceituados da moda, ganhou sua primeira loja punk: a Wop 

Bop. Durante algum tempo, a administração do prédio não admitia lojas com temas ligados ao 

rock. A Galeria entrou em declínio na década de 1980, junto com os cinemas ao seu redor.  

O prédio ficou abandonado por sete anos, foi invadido por mais de sessenta famílias e 

utilizado como garagem. Em 1994, uma nova administração transformou o local em ponto de 

2020 2

Total 618
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encontro de músicos. Aos poucos, as lojas foram sendo alugadas e a estrutura, reformada. A 

ideia era se afastar do clima de “decadência” e criar um espaço alternativo de arte e cultura, 

principalmente de rock e hip hop.  

Por seis anos, os lojistas, por meio de uma associação, uniram-se para criar o Espaço 

Cultural “Galeria do Rock”, que foi inaugurado em dezembro de 2000. Foi parte do projeto de 

revitalização do centro antigo da cidade realizado pela Secretaria de Cultura do Estado. Das 

450 lojas, 190 vendiam CD’s e discos em 2001. Atraia 20 mil visitantes nos finais de semana, 

tornando-se um ponto turístico. O prédio se dividia por setores: no subsolo, encontravam os 

cabeleireiros black e lojas de música negra; no térreo, lojas de eletroeletrônico; no primeiro e 

no segundo andares, lojas de discos; nos terceiro e quarto pisos, estamparias de camisetas. 

Havia um espaço cultural na cobertura. A galeria se tornou um espaço de consumo e um ponto 

turístico. Com a queda de lojas dedicas à musica, expandiram-se os setores de roupas, acessó-

rios e tatuagens. 

Em 1992, o estúdio de tatuagem mais antigo e ainda ativo foi inaugurado quando o 

prédio ainda era um espaço abandonado. A partir dos anos 2000, com a inauguração da Gale-

ria do Rock, diversos estúdios surgiram entre os andares do prédio, principalmente no terceiro 

andar. Os estúdios apresentam um padrão de trabalhos mais comerciais e de tatuagens rápidas, 

sem agendamentos. Também há grande movimentação de tatuadores entre os estúdios. 

Com o passar do tempo, uma marca comprou os estúdios menores e, em 2017, domi-

nava o espaço da galeria com cinco lojas. Em 2018, outra marca tomou seu espaço. Já em 

2019, outro período de transição entre os estúdios. Há em média seis estúdios por andar, do 

térreo ao quarto.  

A configuração padrão dos estúdios Galeria do Rock é: vitrine tomada por modelos de 

piercing e alargadores e, em alguns estúdios, materiais de tatuagem. Na recepção, a exposição 

de flashes de tatuagem, junto com outros desenhos e fotos. O espaço para tatuar costuma ser 

pequeno e com aparência de improvisado, no fundo ou no mezanino (ver ilustrações 141 a 

143). 
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Ilustração 141. Estúdio de tatuagem na Galeria do Rock

Fonte: Foto tirada pela autora

Ilustração 142. Estúdio de tatuagem na Galeria do Rock

Fonte: Foto tirada pela autora
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Além disso, a Galeria do Rock é conhecida por ser o local onde se concentra a venda 

de materiais para tatuagem. A maior loja de materiais instalada tem diversos pontos comerci-

ais pelo prédio. Além dela, há outras lojas específicas de insumos ou pigmentos que vendem 

materiais, uma loja de uma fabricante de materiais e máquinas e praticamente todos os estúdi-

os da Galeria vendem material. 

Em 2017, a cobertura foi revitalizada e foi criado que prometia ser um espaço cultural, 

estratégia para valorizar a tatuagem como arte. É um local que ocupa metade da cobertura, 

dividido por setores: barbearia, estúdio de tatuagem e piercing, bar, minigaleria para exibições 

de arte e terraço. Tatuadores reconhecem a importância da Galeria, mas não a veem como um 

espaço de arte, porém esse novo espaço prometia focar na articidade da tatuagem. 

A Galeria Pop Shop, vizinha à Galeria do Rock, abriga diversos estúdios de tatuagem. 

De menor porte e com aparência mais simples e preços mais acessíveis, atende um público de 

classes mais baixas. Há um movimento intenso de sujeitos entregando cartões de visitas dos 

estúdios e informando “piercing por vinte reais e tatuagens por oitenta reais” na frente da Ga-

leria do Rock para atrair um possível público para a Galeria Pop Shop.  

Nas primeiras lojas, viradas para a rua, lembram áreas mais comerciais como a Rua 25 

de Março e a Santa Efigênia, vendendo produtos e acessórios para celulares e computadores, 

Ilustração 143. Estúdio de tatuagem na Galeria do Rock

Galeria do Rock, 2018 
Fonte: Foto tirada pela autora
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roupas e objetos pessoais. Mas ali escondem-se alguns estúdios que se tornam visíveis por 

meio dessas abordagens (ver ilustrações 144 a 145).  

Ilustração 144. Estúdio de tatuagem na Galeria Pop Shop

Galeria Pop Shop, 2018 
Fonte: foto tirada pela autora

Ilustração 145. Estúdio de tatuagem na Galeria Pop Shop

Galeria Pop Shop, 2018 
Fonte: foto tirada pela autora



358

Na mesma rua que as duas Galerias, um pouco mais à frente, encontra-se um dos pri-

meiros estúdios de São Paulo e o Museu Tattoo (ver ilustração 146). O estúdio, fundado na 

década de 1980, recebe clientes somente com horário marcado. Ali também é possível com-

prar material de tatuagem fabricado por eles. Foi o tatuador, proprietário do estúdio e da mar-

ca de pigmentos e máquinas, que criou o Museu Tattoo, começando com seu acervo pessoal. 

Na região da Bela Vista, um estúdio que prefere se manter fora das vistas está locali-

zado em uma casa que preserva seu charme original. De um tatuador que iniciou sua carreira 

na década de 1990, não há nenhum indicativo de que a casa abriga o estúdio de tatuagem e 

também seu ateliê de arte. Somente com contato e agendamento prévio, o endereço é infor-

mado. Ao chegar, o cliente é recebido com cortesia pelo anfitrião, que tem um cuidado indivi-

dual a cada tatuagem. 

Você vê que eu não tenho nem placa né. Não tem nada que indica. […] E eu 
gosto de atender meu clientes de uma forma diferenciada, como se fosse na 
minha casa, eu sirvo cafezinho, tem um jardim ali fora que as pessoas podem 
fumar seu cigarrinho, ficar a vontade. É um outro esquema de tatuagem, que 
não é aquela competição, não é aquela fábrica de tatuagem que muitos estu-
dos se tornaram. (Vitor, 2019) 

Espalhados pela grande São Paulo, estão os estúdios do organizador da maior conven-

ção de tatuagem brasileira. A marca fez 30 anos em 2019 e é de propriedade de um tatuador 

que está há mais de 36 anos no mercado e sua mulher, que atua há 27 anos no campo. Eles 

chegaram a lançar uma franquia da marca em 2018. O estúdio é conhecido por suas promo-

Ilustração 146. Sala de procedimento de um estúdio de tatuagem no Centro

Fonte: Foto tirada pela autora, 2019.
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ções, cobrando a partir de oitenta ou noventa reais pelas tatuagens, vinte reais pela aplicação 

do piercing, incluindo joia e perfuração, e cem reais pela sessão de remoção de tatuagem a 

laser. Fizeram várias semanas promocionais entre 2018 e 2019. 

A rua Augusta e seus arredores é outra região que concentra estúdios de tatuagens. A 

rua liga o bairro Jardins e o centro da cidade e se consolidou como um espaço cultural e de 

entretenimento com lojas, teatros, cinemas, bares e boates. Depois de um período de abando-

no, a rua se tornou símbolo da vida noturna juvenil e de espaços culturais na década de 2000. 

A tatuagem entra nessa região mais recentemente, majoritariamente depois dos anos 2010. As 

lojas são caracterizadas por fachadas atrativas (ou portinhas charmosas) e grandes recepções, 

que criam um clima mais cool. Em alguns estúdios, flashes com “desenhos exclusivos” são 

expostos nas vitrines para atrair clientes. O estúdio cria um ambiente acolhedor entre objetos 

de arte e desenhos ou fotos de tatuagem. Ao mesmo tempo, na sala de procedimento, mantém 

um ambiente clínico onde a limpeza é prioridade. Outro estúdio localizado na Augusta é uma 

galeria de arte e um estúdio de tatuagem. Foi inaugurada em julho de 2018 com uma exposi-

ção, reunindo trabalhos de três tatuadores renomados. Um deles, Vinicius, o especialista em 

aquarela e artista plástico, tornou-se tatuador residente no local.  

 Já as regiões da Vila Mariana, Itaim Bibi e Jardins concentram alguns estúdios de 

marca e atrai as classes mais altas. São lojas com estruturas criadas especialmente para serem 

estúdios de tatuagem. Com espaços amplos, modernos e clean, contribuem para a legitimação 

da tatuagem, inseridos nos processos de medicalização, comercialização e artificação da prá-

tica. Atraem sujeitos que anteriormente hesitavam em fazer uma tatuagem, mas mudam de 

ideia dentro de um contexto menos marginalizado. 

 Em Moema, em um dos estúdios mais tradicionais da cidade, o tatuador contribuiu 

para o cenário de desmarginalização da prática. É referência no campo (ver ilustrações 147 e 

148). Junto a ele, outro estúdio de referência, fundado em 1979, possui atualmente três unida-

des: no Itaim, na Vila Olímpia e no Shopping Villa Lobos (ver ilustração 149). Seu atual pro-

prietário é um tatuador que tatua desde 1993. Esse estúdio busca manter tatuadores de todos 

os estilos, diversificando as opções, como tatuagens delicadas, realismo preto e branco, bor-

dado, mini realismo e estilos que estão na moda. Todos os tatuadores devem colocar citar a 

marca no seu nome das redes sociais. O nome do estúdio deve sobressair ao seus nome. 
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Ilustração 147. Recepção de um estúdio em Moema

Fonte: Foto tirada pela autora

Ilustração 148. Desenhos prontos expostos no estúdio de Moema

Fonte: Foto tirada pela autora
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Em oposição, os bairros mais periféricos, localizados nas zonas leste e norte, concen-

tram estúdios em locais improvisados, como garagens, edículas, salas ou quartos, em que ta-

tuadores adaptam uma parte da casa, ou são lojas pequenas adaptadas. Também há estúdios 

ligados a salões de beleza e áreas de estética. São portinhas espalhadas pelos bairros, com le-

treiros padrões e espaços adaptados. Em sua maioria, atraem os moradores da região e prati-

cam preços mais baixos. Marcio trabalhava de forma improvisada na sua casa, na Cidade Ti-

radentes. Na periferia, a dificuldade de se destacar na multidão é maior. É preciso sair do bair-

ro para encontrar um mercado mais receptivo, como é o caso desse tatuador. Mas sair de seu 

bairro envolve questões de mobilidade e moradia.  

Em periferias consolidadas, como no Jaçanã, o preço da tatuagem acaba por ser pro-

porcional ao rendimento mensal dos moradores. Os estúdios são instalados em pequenos es-

paços comerciais ou improvisados nos fundos das casas. O que era para ser improviso, se tor-

na permanente, e aquele tatuador ganha reputação em seu bairro, sendo escolhido pelo preço 

ou pela facilidade da localização. 

 Sem uma fiscalização firme, há os estúdios de bairro e de periferia, que não seguem 

padrões espaciais e não são planejados. Normalmente, é um espaço que condensa todas as 

funções. Também há estúdios junto com lojas, bares, barbearias, cabeleireiros e centros de 

estética. Estes atendem outros padrões e se unificam com os serviços de estética. Por fim, há 

Ilustração 149. Estúdio de tatuagem em um shopping

Fonte: Foto tirada pela autora
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os estúdios estabelecidos em shoppings ou centros comerciais, que seguem configurações de 

lojas. Pela vitrine, é possível observar tatuadores trabalhando. Os estúdios também podem ser 

formados por um ou vários, além de contar com piercers. Podem assumir os formatos de coo-

peração ou empresa e ainda podem contar com tatuadores mais conhecidos e procurados ou 

prevalecer a marca do estúdio sobre os seus nomes. 

 A localização do estúdio também ajuda a definir se a tatuagem é comercial ou 

artística, já que alguns estúdios mais acessíveis recebem clientes que buscam “uma tatuagem, 

seja ela qualquer tatuagem” e se sentem coagidos a realizar exatamente o pedido para não se-

rem vistos como “arrogante, metido ou até mesmo ruim”. Fazer uma tatuagem artística não é 

opção para clientes que chegam com aquele desenho em mente e não têm recursos financeiros 

para pagar mais por um desenho original. Alguns estúdios separam um dia da semana para as 

tatuagens comerciais, sem agendamentos prévios; é o walk in. O walk in refere-se a prática de 

passantes que resolvem fazer uma tatuagem interinamente. Como não há um planejamento 

anterior, são oferecidos desenhos já prontos e a tatuagem é realizada na hora, sem agenda-

mento prévio.  

5.7 VOCÊ SABE COM QUEM ESTÁ FALANDO?: A ECONOMIA DA MARCA NO CAMPO 

DA TATUAGEM 

  

Os objetivos de carreira dos tatuadores envolvem adquirir mais habilidade técnica e 

artística, desenvolver um estilo pessoal único e ganhar visibilidade e status dentro do campo. 

Ser reconhecido e ter um nome são sinônimos de ter um bom trabalho e ser procurado por 

isso. Construir um “nome” está aliado a uma boa reputação, a qual é baseada principalmente 

na avaliação dos pares. A exibição de seus trabalhos é uma forma de adquirir reputação. Outra 

forma de construí-la é competir em convenções. 

Chegar à posição de ser capaz de se concentrar exclusivamente na produção 
de tatuagens personalizadas é valorizado além do fato de permitir ao tatua-
dor escapar da monotonia da produção padronizada e rotineira. A maioria 
dos tatuadores aspira ao status honorífico de "artista". Uma "peça" exclusiva 
projetada para um cliente individual é, quase por definição, uma obra de 
arte. Um projeto selecionado de um flash de parede e reproduzido repetidas 
vezes para clientes anônimos é, em contraste, um item artesanal, apesar do 
fato de poder exibir a mesma habilidade técnica ou superior. Estar em posi-
ção de fazer trabalhos personalizados exclusivamente, portanto, permite que 
o tatuador se defina como um artista envolvido em fornecer aos clientes um 
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serviço e produto exclusivamente criativo. (SANDERS, 2008, p. 86)  91

Como a tatuagem começou a desfrutar de um nível modesto de legitimidade no campo 

da arte em geral, Sanders (2008) percebe que as autodefinições dos tatuadores como artistas 

criativos e técnicos qualificados foram reforçadas e a qualidade técnica e artística das tatua-

gens produzidas aumentou significativamente. 

A reputação vem acompanhada de um controle maior sobre a própria vida profissional 

e um aumento na renda: “Como é o caso na maioria das atividades artesanais e artísticas, o 

valor de mercado do produto é determinado com base na reputação do criador, bem como na 

sua qualidade técnica e estética” (SANDERS, 2008, p. 84) . Com reputação, pode ser mais 92

seletivo ou seletiva ao decidir atender a alguns pedidos do ou da cliente, podem se concentrar 

em fazer trabalhos personalizados: as tatuagens artísticas (ver ilustrações 150 e 105).  

As fases de reconhecimento seriam: primeiro, entre amigos ou colegas, meio de alcan-

çar uma originalidade legitimada por seus pares; depois, participando em locais de conven-

Ilustração 150. Dallier tatuando

Fonte: Foto tirada pela autora, 2017

 Rising to the position of being able to concentrate solely on producing custom designed tattoos is valued over 91

and above the fact that it allows the tattooist to escape the monotony of standardized and routine production. 
Most tattooists aspire to the honorific status of "artist." A unique "piece" custom designed for an individual client 
is, almost by definition, a work of art. A design selected from wall flash and reproduced time after time for 
anonymous customers is, in contrast, a craft item despite the fact that it may exhibit the same or superior techni-
cal skill. Being in the position to do custom work exclusively, therefore, allows the tattooist to define him or 
herself as an artist involved in providing clients with a uniquely creative service and product.

 As is the case in most craft and art activities. the product's market value is determined on the basis of the repu92 -
tation of the creator as well as its technical and aesthetic quality.
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ções e eventos, em contato com seus pares; sendo premiado ou reconhecido nos espaços da 

tatuagem, com um estúdio de renome; e, por fim, sendo convidado para palestrar em 

workshops e participar de eventos, expondo seu trabalho.  

É comum adotar um nome artístico durante a carreira na tatuagem. Incluir Tattoo no 

nome em referência ao Lucky Tattoo é um dos clássicos, junto com os apelidos que são cria-

dos. O nome artístico é uma operação semântica no campo da arte. Traz a questão de autoria e 

marca a trajetória dos artistas conforme ganham fama. O nome artístico pode se tornar uma 

marca. 

Em setembro de 2018, uma loja de materiais para tatuagem fez uma série de perguntas 

em uma rede social voltada para os tatuadores como um levantamento/pesquisa de mercado. 

As perguntam eram: nome artístico, artista que admira, estilo preferido, maior sonho, máquina 

preferida e agulha ou cartucho. Em maior sonho, por volta de 90% das respostas iam no senti-

do de ser reconhecido como bom artista e viver financeiramente bem da tatuagem. 

Alcançando o grau máximo de reconhecimento, em janeiro de 2003, um tatuador re-

cebeu a Medalha do Mérito Artístico e Cultural da Academia Brasileira de Arte, Cultura e 

História em convênio com o Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Esta-

do da Cultura. Reconhecido nacionalmente e internacionalmente, foi responsável pelo estabe-

lecimento da tatuagem no Brasil. Formou muitos tatuadores, trouxe tatuadores de fora, orga-

nizou convenções e administrou os maiores estúdios (ver ilustrações 151 e 152). 

Ilustração 151. Medalha de Mérito Artístico e Cultural concedida ao Led’s

Fonte: Foto tirada pela autora
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O tatuador de marca de aquarela alcançou legitimidade do campo da tatuagem e no 

campo artístico. Ele já produziu várias exposições em galerias ou em eventos (ver ilustração 

153). Douglas, que iniciou em 2001, é considerado o criador de um novo estilo de tatuagem, o 

bordado ou patchwork, em 2019. Desde lá, foi entrevistado em diversos sites e revistas nacio-

nais e internacionais, na Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Alemanha, China, Polônia, Ita-

lia e Rússia. Viajou por diversos países fazendo intercâmbio entre os estúdios. Foi disputado 

entre as empresas para ser patrocinado, sendo o primeiro brasileiro a ganhar patrocínio de 

uma marca de pigmentos estrangeira. Também foi disputado pelos grandes estúdios de São 

Paulo e chegou a trabalhar em um dos maiores estúdios antes de seguir pela Europa. Agora, 

tem seu estúdio próprio, depois de dezenove anos no ramo. Em alguns meses, surgiram vários 

tatuadores tentando imitar sua técnica e seu estilo. Sua assinatura são algumas linhas “quebra-

das”. 

Ilustração 152. Led’s desenhando

Fonte: Foto tirada pela autora
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Para um dos tatuadores de renome, a questão da marca faz com que o tatuador seja 

visto como “[…] uma lenda. Às vezes, a pessoa quer tatuar com você pelo respeito que você 

adquiriu, pelo nome que você tem no mercado, por ter mais elogios do que reclamações do 

seu trabalho” (Vitor, 2019). 

 O tatuador acrescenta que, “Hoje em dia, [tatuar] é uma coisa vista como grife. A 

pessoa vai, faz uma tattoo no [nome do estúdio], ela faz questão de pagar super caro para di-

zer que pagou caro, que fez lá”. Nome do estúdio vem antes do nome do tatuador. O Tattoo 

You coloca o nome do estúdio no nome do perfil dos tatuadores. A estratégia de uma tatuado-

ra foi trabalhar em um estúdio de marca e transformar seu nome em marca com o passar do 

tempo, desvinculando-se do nome do estúdio. Em poucos anos de tatuagem, conseguiu convi-

tes para trabalhar em grandes eventos. 

Em 2018, a marca de um estúdio estava tão forte e estabelecida que seus proprietários 

decidiram comercializar o licenciamento de todas as suas marcas, incluindo as marcas de 

eventos, para o mercado nacional e internacional. 

Pensando a arte tradicional, “[...] a maioria das pinturas e estátuas que hoje vemos en-

fileiradas ao longo das paredes dos nossos museus e galerias não foi feita para ser exibida 

como Arte. Foram criadas para alguma ocasião específica, com uma finalidade definida, que o 

artista tinha em mente quando pôs mãos à obra” (GOMBRICH, 2013, p. 28).  

Ilustração 153. Exposição de aquarelas do tatuador de marca especialista em aquarela

Senac Jabaquara, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora
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Mas, na arte contemporânea, segundo Thompson (2012), um dos papéis do museu é 

ser guardião de artistas que pretendem consolidar uma marca. Os museus, longe do mercado, 

não têm seus juízos questionados, e artistas e suas obras ganham “qualidade de museu”, valo-

rizando a obra e aumentando seu valor: “A compra e a apresentação de uma obra num museu 

conferem legitimidade ao artista” (THOMPSON, 2012, p. 322) e “conforme se multiplicam 

os museus e aumenta o número de obras que retiram do mercado, eleva-se o que está em jogo 

no gerenciamento da marca” (THOMPSON, 2012, p. 331). 

Artistas em alta têm uma longa fila de espera, favorecendo museus, colecionadores 

importantes e melhores clientes da galeria. As filas inflacionam os preços por seu cenário de 

escassez, que atrai quem está disposto a pagar para ter a obra o quanto antes. Para Thompson 

(2012), as listas de espera direcionam certas obras para certos sujeitos. Mas várias listas são 

uma forma de propaganda de uma galeria ou artista, “uma maneira mais sofisticada de colocar 

marquinha vermelhas de ‘vendido’ em obras que na realidade não foram vendidas” 

(THOMPSON, 2012, p. 288). Donos de galeria sempre anunciam as listas, mas nunca divul-

gam quantos ou quais colecionadores estão nelas.  

Muitos tatuadores e tatuadoras de marca criam listas de espera e agendam suas tatua-

gens com mais de um ano de antecedência, terceirizando o trabalho da agenda. Em outubro de 

2017, a agenda de 2018 de um dos tatuadores mais renomados de aquarela já estava fechada, 

graças ao excesso de solicitações de agendamento e a lista de espera que já vem de anos. Em 

2017, andou a lista de espera, feita em 2015, de uma tatuadora. Outro tatuador, que cobra a 

partir de cinco mil reais pelo seu trabalho, também tem uma lista de espera de anos. Isso se 

repete entre vários tatuadores, que chegam a agendar para até dois anos depois. Mas as agen-

das cheias são excessões, somente para quem é renomado e obteve o reconhecimento de sujei-

tos tatuados, para além de tatuadores.  

No começo da carreira, a estratégia é divulgar os horários livres na agenda. Um horá-

rio livre divulgado como o último disponível ou resultante de uma desmarcação traz uma sen-

sação de escassez e faz com que clientes entrem em contato.  

Com o tempo, uma agenda cheia também eleva o preço da tatuagem. Uma estratégia 

usada é aumentar o preço quando começa a acumular clientes marcados. Com o aumento do 

preço, diminui a procura, mas se aproveitam disso para ter mais tempo para desenvolver seu 

trabalho, mantendo a mesma receita. Troca-se quantidade por “qualidade”. Ou melhor, em vez 
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de lucrarem pela quantidade, lucram pelo preço da tatuagem.   

Quando atinge o ideal de uma agenda cheia com um valor mais alto, usa da estratégia 

de abrir e fechar a agenda. Normalmente, a agenda é aberta a cada dois ou três meses, quando 

se estipula um curto período, de no máximo uma semana, para que potenciais clientes enviem 

suas ideias e os orçamentos sejam feitos. Os agendamentos são feitos todos de uma vez para 

os próximos meses. A abertura de agenda, com divulgação antecipada, programada em dia e 

horário, é feita por e-mail específico, formulário para agendamento ou uma ficha de orçamen-

to. 

Modelo de Ficha de orçamento  
Nome completo 
Endereço de e-mail 
Telefone 
Data de nascimento 
Você é de São Paulo?  
O que você quer fazer? Retoque, orçamento ou já fiz o orçamento, quero 
agendar. 
Qual o local a ser tatuado? Especifique 
Se sua tatuagem for uma frase, escreva qual será: 
Se sua tatuagem for uma frase, descreva qual fonte quer usar  
Qual tamanho em centímetros (aproximadamente) terá a tatuagem? 
Anexe aqui referências (fotos de tattoos no estilo escolhido) para que eu en-
tenda melhor o que você quer tatuar. 

Depois do orçamento aprovado e horário agendado, o dia é reservado para aquele cli-

ente. Os desenhos, normalmente, são feitos para os clientes e as clientes que deixam um sinal, 

um depósito de confirmação do agendamento. O sinal seria um pagamento antecipado pelo 

trabalho de criação do desenho, feito antes da data agendada para a tatuagem, e, por isso, não 

é devolvido em caso de desistência por parte do cliente ou da cliente. Normalmente, isso é 

informado verbalmente ou em um recibo, como uma forma de compromisso mútuo.  

Renata enfatiza que “hoje eu escolho a dedo o que tatuar e ainda cobro o que eu quero 

e vem gente de tudo que é país tatuar comigo. O segredo pra conquistar qualquer pessoa é 

nunca estar disponível na hora que ela quer” (2019). A cada três meses, abre a agenda em dia 

e horário pré-definidos, disponibiliza um e-mail exclusivo em uma postagem que normalmen-

te fica por 20 minutos. No e-mail, pede que informem referência, foto do local e descrição de 

como quer a tatuagem. Em uma abertura de agenda, em agosto de 2018, recebeu 411 e-mails 

em 20 minutos. Em 6 minutos, já tinha atingido os 200 e-mails. Em agosto de 2019, recebeu 

696 e-mails. 
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A especulação de agenda como uma estratégia cria uma falsa expectativa. Há um mis-

tério no processo de agendamento da sessão. A fila de espera de uma agenda gera as noções 

de escassez, exclusividade e “tempo limitado”, movimento que enfatizaria que está trabalhan-

do apenas com artes autorais agendadas com um intervalo de tempo bem menor que nos ou-

tros meses. Vinicius (2018) divulgou somente trinta vagas para o segundo semestre do referi-

do ano, sendo que “os projetos serão selecionados por afinidade de ideia e liberdade de cria-

ção”. Em outubro de 2019, Ale divulgou que abriria somente nove vagas para os meses de 

novembro e dezembro e ainda estabeleceu critérios de seleção de quais trabalhos faria: 

Irei selecionar os trabalhos que farei. Quais critérios que irei usar para esco-
lher? Peças únicas e maiores; Trabalhos em preto; Trabalhos feitos em 1 dia; 
Trabalhos que eu tiver mais liberdade. Dependendo da arte, consigo fazer 
fechamentos de costas (ou frente) em um dia. Dependendo dos trabalhos 
coloridos posso selecionar, porém devido ao tempo, estarei restringindo a 
poucos lugares. Trabalhos na costela, não irei fazer além dos agendados de-
vido à possibilidade da pessoa não aguentar, pois não terei como finalizar 
por falta de horários. (Ale, 2019) 

Além da grande procura, o trabalho do bom tatuador e da boa tatuadora tem um valor 

no mercado, conforme Costa (2004). Quanto mais se estabelece como artista e como marca, 

mais caro é seu trabalho. As tatuagens podem atingir o valor de milhares de reais. Daniel co-

brou seis mil reais para um desenho de um relógio na perna. Há preços ainda mais altos. Fa-

mosos, incluindo jogadores de futebol, pagam o valor cobrado sem questionar. Cria-se uma 

relação em que o valor pago pela tatuagem equivale ao seu valor artístico, diferenciando-a de 

outras tatuagens que não atingiram o estatuto de obra de arte. Além disso, em alguns casos, há 

um cenário de especulação em que o valor não é divulgado. 

Em 2019, Renata cobrava no mínimo R$3.800,00, em média R$5.300,00 por tatua-

gem. Já em 2020, seu valor mínimo subiu para R$4.500. Um dos tatuadores que trabalha com 

desenhos autorais e tem seu estúdio em formato de galeria cobra até R$20.000,00 por projeto 

de tatuagem. 

 Quando um artista se torna mais conhecido, o preço de sua obra se baseia na sua 

reputação e no seu histórico. Publicações, exposições ou outras formas de reconhecimento 

geram uma subida mais rápida dos preços. “Você não é ninguém na arte contemporânea en-

quanto não for uma marca” (THOMPSON, 2012, p. 21). A marca agrega personalidade, dis-

tinção e valor a uma produção ou um serviço e oferece segurança e confiabilidade, conforme 
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Thompson (2012). É resultado das experiências que uma empresa desenvolve com seus/suas 

clientes e com a mídia durante um longo período, incluindo marketing e relações públicas 

para desenvolver e consolidar essas experiências.  

Para Thompson (2012, p. 21-22), “quando se consegue transformar um produto em 

marca, ele adquire um valor monetário adicional, a chamada brand equity, que é a diferença 

do preço que as pessoas se dispõem a pagar pelo artigo de marca em vez de um produto gené-

rico similar”. O valor da marca exerce influência na formação dos preços no mercado de arte. 

O marketing e gerenciamento de marca são capazes de gerar preços altos enquanto o “emer-

gente” é desconhecido e relativamente barato. 

Assim, segundo Thompson (2012, p. 90), a aspiração de artistas é “conquistar a posi-

ção e o reconhecimento do artista de marca, aquela minoria associada ao mundo da arte con-

temporânea de luxo” a partir da combinação de talento, sorte e, principalmente, marketing e 

gerenciamento de marca. 

Como um artista em alta conquista essa distinção? Um artista com boa de-
manda já atravessou várias portas. Foi aceito e expôs numa galeria do circui-
to, e normalmente é representado por um marchand superestrela. Sua obra 
teve um bom trabalho de marketing, foi colocada em coleções e museus de 
marca. Apareceu em noites de leilão da Christie's ou da Sotheby's. É este 
processo, e não o juízo estético, e menos ainda a aclamação dos críticos, que 
define o artista que está em alta. (THOMPSON, 2012, p. 333-334) 

 Para Lipovetsky e Seroy (2015, p. 29), “A arte se tornou um instrumento de legitima-

ção das marcas e das empresas do capitalismo”. Por essa razão, conforme Thompson (2012), 

na arte contemporânea, a gestão da marca substitui o juízo crítico. Marca e publicidade podem 

elevar o preço de qualquer obra: “Todo mundo diz que o mercado se preocupa com qualidade; 

o mercado simplesmente atribui valor, fetichiza o desejo, monta uma parada de sucessos e 

cria o clima” (THOMPSON, 2012, p. 340). 

Equitativamente, no campo da tatuagem, a construção de artista está relacionada com 

a construção do nome, como aponta Costa (2004, p. 79): “A meta de todos os tatuadores é 

construir e manter seus nomes. Ter um nome significa que seu trabalho já está sendo reconhe-

cido e indicado”, também “significa ter qualidade, ser um artista naquilo que faz, executar 

bons trabalhos e, simultaneamente, ter um estúdio conhecido, que vem logo à lembrança de 

quem deseja fazer uma tatuagem” (OLIVEIRA, A., 2012, p. 12). Ter estilo próprio e ser co-
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nhecido por esse estilo legitima tal tatuador e tatuadora como uma marca. Para entender a 

economia das marcas, é interessante atentar-se que, em 2017, os workshops da Tattoo Week 

não foram divulgados por temas, mas sim pelos nomes daqueles que ministrariam. 

Junto com isso, as práticas administrativas, empresariais e comunicacionais são parte 

da construção da figura de artista e, principalmente, da construção de uma marca, a qual legi-

timará como artista e como alguém reconhecido no campo. As formas de administrar o estú-

dio, de atender clientes e de realizar o marketing da marca são fundamentais para alcançar o 

estatuto de artista.  

 A marca pode ser associada ao estúdio ou ao tatuador e à tatuadora. O sucesso mede-

se por prêmios e estandes em convenções, estúdios próprios e número de seguidores nas redes 

sociais. Os casos de sucesso e tatuadores de marca conseguem estúdio, marca, proposta de 

tatuagem e estilo próprio. Isso é resultado de marketing, mais do que de um bom trabalho.  

E não importa se o cara é bom ou não de traço. Não é disso que se trata. Se 
trata do quanto o cara é bom de fazer dinheiro com o traço dele. Isso envolve 
estratégia, marketing, marca e agenda lotada. (Marcos, 2018) 

Antes de vocês [tatuadores] fazerem o trabalho na pele, tem que ser empre-
sário, empreendedor, designer e marketing; saber falar certo e mandar men-
sagem direito. O nome de vocês tem que ser uma marca. Devemos agregar 
valor ao nosso trabalho e vender nosso trabalho. Não é só aprender a tatuar. 
Ter nome custa mais. O trabalho de arte, por ser singular e autêntico, agrega 
valor a uma mercadoria. Fique forte, o mercado é implacável (Daniel, 2016). 

 Como diz Thompson (2012, p. 123), “o anúncio e a promoção do produto reforçam a 

marca do artista”. Há quem encomende uma máquina personalizada com o logo ou símbolo 

da marca ou lança linhas de roupas ou estampas. Os brindes são uma das estratégias para con-

solidar uma marca e torná-la conhecida. Em convenções, tatuadores distribuem chaveiros, ca-

necas, copos, bonés, canetas e até camisetas com o logo do estúdio. Estss objetos também são 

oferecidos nos estúdios. 

Símbolos de riqueza, de posição, de fama e de poder, assim como de classe, nunca ti-

veram tanta importância, aponta Harvey (2006).  Já Thompson (2012, p. 82) enfatiza que “não 

existe mais a ‘síndrome de Van Gogh’, de levar anos para reconhecer um gênio. Hoje são tan-

tos os marchands, curadores, consultores e críticos examinando a nova arte que logo reconhe-

cem os artistas cujas obras merecem atenção”. 

Para Santos et al. (2012), ser artista da moda revela um esforço de romantização da 
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profissão e de submeter-se às leis do mercado. Andy Warhol é o exemplo de artista celebrida-

de, “[...] um prolongamento do conceito de grande astro na música, no cinema ou nos espor-

tes. Toda atividade cultural tem celebridades que se tornam grandes astros ou estrelas. Pode-se 

alcançar o status de celebridade com um marketing que torne o nome conhecido tanto quanto 

pela prática profissional” (THOMPSON, 2012, p. 107). A quantidade de obras suas no merca-

do não depreciou seu valor nem diminuiu sua importância.  

 Há tatuadores que assinam suas tatuagens com o consentimento de quem está sendo 

tatuado. São os que procuram assumir um papel de celebridade, para além da marca. O mais 

comum é que isso ocorra nas tatuagens sorteadas em finais de workshops ou durante concur-

sos. É uma iniciativa que parte, principalmente, do tatuador. Daniel é um dos adeptos a assi-

nar suas tatuagens quando clientes consentem. Em alguns casos, o cliente acredita que a assi-

natura agrega valor à tatuagem, já que está “certificada e assinada” e todos saberão quem é o 

autor ou autora daquela obra (ver ilustração 131). A assinatura possibilita o reconhecimento 

do tatuador, gera autenticidade para a tatuagem e aproxima a prática do campo da arte.  

O caminho para se tornar um tatuador de marca ou criar um estúdio de marca envolve 

redes de contato, já que não há instâncias e instituições que possam determinar esse movi-

mento. No campo da arte, para Greffe (2014), os artistas conseguem obter melhores condições 

quando estão inseridos em redes sólidas de trabalho e de solidariedade.  

“Junte-se aos bons e será um deles” é uma frase que apareceu durante a pesquisa de 

campo. Uma loja de materiais de tatuagem usa a frase motivacional em eventos quando apre-

senta seus cursos e workshosps. Mas me aproprio da frase para trabalhar as relações de apa-

drinhamento, os patrocínios e os privilégios. Afinal, em qual campo não há jogos de poder e 

relações de favorecimento? 

A partir de relações de amizade e simpatia, tatuadores mais influentes acabam apadri-

nhando tatuadores mais novos. A relação de apadrinhamento envolve o compartilhamento de 

conhecimentos, emissão de dicas e truques, inclusão do apadrinhado em relações que possam 

lhe favorecer, apresentando-lhe os grandes nomes do campo, e inserção do apadrinhado em 

eventos, cursos e workshops, além da contribuição com materiais melhores, que são ofertados 

como presentes.  

Um dos tatuadores foi apadrinhado pela loja de materiais e por um site especializado 

em tatuagem depois de criar uma relação de amizade com um dos donos, com um dos tatua-
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dores da loja e com o editor do site. Com o apoio e suporte das duas empresas, ele conseguiu 

crescer rapidamente. Constantemente, seus trabalhos são inclusos em matérias do site desde 

que tinha menos de um ano de tatuagem. Já foram feitas três matérias somente sobre ele. É 

uma divulgação que atinge tatuadores e tatuados. Ademais, o tatuador da loja lhe ensinou di-

versas técnicas e o dono da loja o patrocina, oferecendo os melhores materiais gratuitamente. 

Com os contatos estabelecidos, ganhou os últimos concursos de pontilhismo da maior con-

venção de tatuagem e ministrou um curso presencial para iniciantes na tatuagem antes mesmo 

de completar dois anos na tatuagem.  

Além dessas relações de favorecimento, empresas de materiais de tatuagem costumam 

patrocinar tatuadores em destaque para que eles retribuam a doação do material com propa-

gandas e influenciando que outros comprem também. Normalmente, tatuadores patrocinados 

divulgam a marca do material fazendo fotos com este, escrevendo sobre suas qualidades e cri-

ando hashtags sobre tal equipamento, além de colocarem os logos das empresas em seus es-

tandes de eventos. Como são tatuadores que influenciam outros e têm grande visibilidade, a 

marca acaba associada àquele sujeito, fazendo suas vendas aumentarem. 

 O mais comum é que haja uma divulgação ampla daquele material e da loja ou 

empresa que patrocinou tatuadores. Surgem discursos como: “cheguei a esse nível de satura-

ção porque usei a tinta x” ou “se você usar o pigmento da marca x, você alcançará um som-

breamento igual o meu”. 

Uma das fabricantes exige que o interessado no patrocínio seja professor em cursos e 

workshops, participe de eventos, seja premiado, tenha engajamento nas redes sociais, seja 

bem relacionado e use os produtos da marca - além de não ser patrocinado por outra marca. 

Outra marca busca patrocinar quem se identifica com eles e é considerado artista renomado. 

5.8 NEM TUDO SÃO FLORES: PORQUE O PROCESSO DE ARTIFICAÇÃO NÃO PODE 

SER COMPLETO 

Há uma naturalização da concepção de que a tatuagem é arte entre tatuadores. Entre-

tanto, a tatuagem como arte não é aceita universalmente, sendo evidente que o valor estético-

cultural da tatuagem foi redefinido dentro de discursos e estruturas institucionais. Assim, re-

lembro que enquanto tatuadores no meio do século XX referenciavam suas produções como 
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obra de arte, o público geral não o fazia. Para a maioria, o corpo marcado era associado à cri-

minalidade, doenças mentais e grupos desviantes. Quem estava fora do campo da tatuagem 

não a via como forma de arte. Só porque certos sujeitos e tatuadores concebem a tatuagem 

como uma forma de arte não significa que outros definam assim. 

A noção de tatuagem como arte redefiniu os discursos institucionais. A prática passou 

por um processo de reinscrição cultural depois de ser vista como uma prática marginalizada e 

ignorada. Os novos significados da tatuagem estão sendo gerados por exibições que redefi-

nem a tatuagem como arte, conforme Kosut (2006). Ela foi redesenhada como esteticamente 

legitimada. Surgem regras institucionalizadas, procedimentos e o desenvolvimento de um 

conjunto de princípios estéticos. Kosut (2006), então, atenta para como mudanças discursivas 

e estruturais afetam a categorização de tatuagem, arte e os objetos que tatuadores produzem, 

ao lado de mudanças em concepções de arte. Isso permitiria a recente elevação do status da 

tatuagem para uma forma de arte. 

Da mesma maneira que a pergunta “o que é arte?” vem acompanhada de “o que não é 

arte?”, “o conceito de artificação deve ser estudado ao lado do conceito de desartificação. […] 

Há artistas excepcionais, artistas médios, artistas medíocres, falsos artistas e pessoas que nun-

ca serão artistas” (SANT’ANNA, 2017, p. 22-23).  

Heinich e Shapiro (2012a) apontam para obstáculos que podem frear ou para o proces-

so de artificação. Entre os obstáculos, a tatuagem enfrenta o status social inferior de quem a 

pratica e o peso de seu histórico associando-a à marginalidade e ao desvio. Kosut (2013) des-

taca que, embora a tatuagem seja cada vez mais aceita, partes do campo permanecem ancora-

das em sua história marginalizada. A tatuagem é, simultaneamente, valorizada por especialis-

tas em arte e criminalizada por governos. 

Parte da tatuagem permanece ancorada em sua histórica marginalidade, quando reali-

zada em condições fora dos padrões estabelecidos atualmente, reafirmando a natureza estrati-

ficadora do processo de artificação. Tatuadores que se alinham propositadamente com as prá-

ticas do campo da arte podem ganhar legitimidade, respeito e recompensa financeira. Mas, 

quando o campo torna-se artificado, pode haver exclusão. A modificação corporal não é ne-

cessariamente uma manifestação artística, como nos lembra Soares (2011). 

Ainda que, neste cenário, quem as execute tenda a fazer reconhecer-se como 
artista, nem toda a tatuagem é, necessariamente, reconhecida como “obra de 
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arte” dentro do próprio circuito da sua produção. Se o procedimento pode ser 
considerado uma técnica artisticamente utilizável, tal qualificativo não é 
imediatamente transferível a todo e qualquer produto iconográfico fabricado 
mediante a sua utilização. Tal como a pintura a óleo, que desde o Renasci-
mento é considerada um procedimento artisticamente utilizável, o que não 
implica que toda e qualquer pintura a óleo seja ou tenha sido socialmente 
codificada como obra de arte. (FERREIRA, 2006, p. 546) 

Enquanto alguns tatuadores tentam enobrecer a tatuagem como arte, fatores a impe-

dem de consolidar um processo completo de artificação, como: o livre acesso a materiais, que 

possibilita qualquer um a ser tatuador; o fácil acesso a cursos que ensinam a tatuar; a promes-

sa de dinheiro fácil; as teorias científicas modernas que marginalizam a prática por meio de 

estudos discriminatórios e de exclusão; a realização de tatuagens de forma mais caseira nas 

prisões; entre outros casos. 

Nós passamos por uma crise, o mercado se entupiu. A tatuagem se tornou 
aquelas profissões sonhos que as pessoas acham que é fácil, divertidas e lú-
dicas, então acabou entupindo. Para isso, muitas pessoas começando. E 
como não precisa de estrutura, muita gente começou em casa e também fez 
baixar o preço da tatuagem, baixar a qualidade da tatuagem paulista. (Dani-
lo, 2019) 

  

Primeiro, qualquer sujeito pode virar tatuador, não há nenhum tipo de restrição ou de 

requisito. Um kit de materiais para iniciante é mais barato que pagar por uma tatuagem. Por 

volta de duzentos reais, é possível comprá-lo, enquanto uma tatuagem dita de qualidade é bem 

mais cara. Assim, é mais acessível financeiramente ser tatuador do que tatuado. 

É possível encontrar materiais por valores menores do que o preço habitual de uma 

tatuagem. Em 2018, o kit de tatuagem para tatuadores iniciantes era vendido por R$379,90 

em uma loja online. O kit contém cinco agulhas e biqueiras de cada tipo, um pigmento, uma 

pele artificial e uma máquina de bobina híbrida com fonte, pedal e clip cord, além de outros 

materiais. No mesmo site, há opções mais completas, com máquinas melhores e mais cores de 

pigmentos com valores entre R$579,90 e R$899,00. Já outra loja de materiais oferece um kit 

de tatuagem para iniciantes com sete cores de pigmentos, além dos itens que contêm no kit 

descrito anteriormente, como a máquina de bobina híbrida, por R$399,00. Além disso, é pos-

sível adquirir kit de tatuagem por valores bem menores se comprar de sites que importam. Um 

site chegou a vender um kit por R$117,41. Outro site estava vendendo um kit com três má-

quinas de bobina e outros materiais por R$299,99 em até 6x sem juros. Também tem a opções 
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de comprar máquinas usadas em grupos de redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp, a 

partir de R$50,00. (ver ilustrações 154 a 158). Indo à Galeria do Rock em 2019, encontrei kits 

completos de material de tatuagem a partir de R$250,00 e pigmentos sendo vendidos a partir 

de R$30,00.   

Ilustração 154. Anúncio de kit de tatuagem

Fonte: Concept Shop, 2019

Ilustração 155. Anúncio de kit de tatuagem

Fonte: Light In The Box, 2018

Ilustração 156. Anúncio de kit de tatuagem

Fonte: JC Tattoo Supply, 2018
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Anteriormente, o estúdio que tinha acesso ao material de tatuagem só o revendia se 

quem comprasse trabalhasse em outro estúdio e não permitia a venda de material para novatos 

e novatas, sem indicação. Hoje, multiplicaram-se as lojas de materiais de tatuagem pelo Bra-

sil. Em São Paulo, há diversas espalhadas pela cidade, expandindo para além da Galeria do 

Rock. Para comprar nelas, não há nenhum requisito. Qualquer um tem o livre acesso ao mate-

rial de tatuagem, possibilitando trabalhar como tatuador. Qualquer sujeito pode comprar kit 

Ilustração 157. Anúncio de kit de tatuagem

Fonte: Loja da tatuagem, 2018

Ilustração 158. Anúncio de kit de tatuagem

Fonte: Propaganda no final de uma revista de tatuagem, 2007
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iniciante no site, comprar máquina usada ou construir uma máquina, comprar agulha indivi-

dual em um estúdio conhecido, por aí vai. Não há uma regulamentação sobre a compra de ma-

terial, somente sobre a fabricação e produção de pigmentos. 

Ademais, o fácil acesso a cursos, incluindo formas online e gratuitas, cria a noção de 

que qualquer sujeito pode ser um tatuador e que não é necessário formação ou um curso espe-

cífico. Isso se insere no cenário de banalização do sonho da identidade de artista, como des-

crito por Lipovetsky e Seroy (2015). Com o aumento dos profissionais das artes, ocorre o au-

mento de sujeitos que reinvidicam o estatuto de artista. Mesmo com um mercado saturado, as 

escolas de tatuagem não param de “formar” novos tatuadores. Um dos cursos online ofertados 

em 2017 promete: “torne-se um tatuador estudando em casa”. 

A tatuagem aparece como uma ocupação fácil para fazer dinheiro rápido. Há cada vez 

mais tatuadores com diferentes graus de habilidade e formação, como aponta Echeverry 

(2015). É um “projeto de carreira orientado pela ideia da fortuna rápida e do êxito social” 

(LIPOVETSKY; SEROY, 2015, p. 117). 

 A falta de fiscalização facilitaria a permanência de sujeitos que tatuam informalmente, 

em desacordo com as normas estabelecidas no mercado, utilizando materiais de qualidade 

questionável e sem tomar todos os cuidados de biossegurança. Há suposição de que 1% dos 

estúdios é regulamentado e tem as documentações necessárias para seu funcionamento. A 

ANVISA normalizou, mas quem tem poder de fiscalizar é a COVISA. 

Outra questão que se torna um obstáculo para a artificação da tatuagem é a literatura 

médica, psiquiátrica e psicológica, que busca relacionar a prática com a marginalidade e o 

desvio. Ferreira (2006) também observou a tentativa das literaturas médica (no âmbito da psi-

quiatria) e psicológica de associar a tatuagem a determinados perfis supostamente tidos como 

psicopatológicos ou fora das normatividades social ou sexual. Para Kosut (2006), associações 

entre tatuagem e criminosos ou psicopatas ainda permanecem, mas residem ao lado de novas 

representações e discursos.  

No Brasil, Mathias e Andrade (2015) buscaram desvendar as tatuagens como símbolos 

de uma vida criminosa. Em 2015, um estudo na Universidade de Westminster, no Reino Uni-

do, defendeu que sujeitos tatuados são mais agressivos. A Polícia Militar do Estado da Bahia 

construiu uma base de dados sobre as relações existentes entre criminosos, tatuagens e crimes, 

além de uma cartilha com a síntese da proposta de análise e atuação policial com o intuito de 
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antecipar-se a situações criminosas (SILVA, 2012). Na Polícia Científica do Paraná, também 

foi feito algo parecido: o livro “Linguagem de Cadeia”, catalogando mais de mil tatuagens de 

detidos. Cada desenho estaria ligado a um delito e estabeleceria a hierarquia do crime. Políci-

as de outros estados fizeram cartilhas parecidas. Pereira et al. (2015) afirmam que, estatisti-

camente, há um grau de possibilidade das tatuagens representarem um crime. Essas pesquisas 

reverberam por todo o país, influenciando a forma como a tatuagem é vista pela polícia e por 

instituições estatais.  

 O Museu da Polícia Civil de São Paulo, também conhecido como Museu do Crime, 

tem uma área dedicada à tatuagem, apresentando uma associação entre cada desenho e o cri-

me cometido ou pretendido por aquele que o tatuou. A instituição trata a tatuagem como uma 

marca que identifica o criminoso e o crime cometido, sendo uma característica a ser incluída 

nas identificações e no banco de dados criminais, junto a outros dados físicos e biológicos 

(ver ilustrações 159 e 160).  

Ilustração 159. Sistema Phoenix - Banco de dados criminais - sistema de origem italiana adquirido 
pela Polícia Civil em 2005. Sistema permite a captura de tatuagens e cicatrizes do indiciado, junto 

com outros dados físicos e biológicos

Museu da Polícia Civil, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora
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O Museu Penitenciário Paulista possui uma exposição interna permanente chamada 

“Tatuagens” (ver ilustração 161). Para ilustrar o feitio da tatuagem na prisão, apresenta uma 

máquina caseira produzida pelos residentes (ver ilustração 162). Há um discurso de criminali-

zação da tatuagem, no qual, segundo a exposição,  

[...] os desenhos são feitos para serem interpretados por aqueles que vivem 
no universo da criminalidade. A tatuagem carcerária pode ser feita por vários 
motivos: marcar as façanhas criminosas praticas, diferenciar gangues, definir 
hierarquia, personalidade, periculosidade e tipo de crime, como punição e 
para homenagear a família [...] A tatuagem carcerária é feita para marcar e 
não para embelezar. (Exposição Tatuagem, Museu Penitenciário Paulista, 
2017) 

Ilustração 160. Exposição Tatuagem no Museu do Crime

Museu da Polícia Civil, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora

Ilustração 161. Exposição Tatuagem no Museu Penitenciário Paulista

Museu Penitenciário Paulista 
Fonte: Foto tirada pela autora
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 É mais comum encontrar a tatuagem nos museus voltados para o mundo do crime do 

que nos museus públicos de arte. Nesse ambiente criminológico, é perceptível que a tatuagem 

está distante do discurso de arte e artificação e se aproxima de uma linguagem que criminaliza 

e se aproxima de violência, da ilegalidade e da contravenção. Fazer tatuagem seria eternizar 

um ato criminoso, longe de qualquer discussão artística e técnica ou de construção de signifi-

cados pessoais para tatuados, no caso, detentos e detentas.  

Além disso, apesar de as tatuagens feitas em casa começarem a perder espaço para os 

profissionais, a prática mantém seu caráter artesanal e “caseiro” nas prisões e nas periferias. O 

cenário institucionalizado concorre com o cenário marginalizado e não institucionalizado. Em 

alguns casos, a realização mais “caseira” pode envolver riscos à saúde por falta de segurança 

e de assepsia. Não há um consenso entre tatuadores sobre o uso de luvas e máscaras, proteção 

do material e outros equipamentos de segurança.  

Segundo Chaves e Silva (2012), fazer tatuagens no ambiente prisional implica em re-

cursos limitados que podem resultar em tatuagens de “má qualidade”, risco iminente de con-

taminação de doenças e deformações na pele pelos produtos utilizados e procedimentos ina-

dequados. Além disso, esse processo é marcado por um determinismo entre o desenho e o 

crime por parte de policiais e agentes carcerários. A identificação é facilitada pela tatuagem. O 

método de se tatuar dentro da cadeia costuma ser parecido. Às vezes os residentes dão sorte 

Ilustração 162. Máquina de tatuagem improvisada por residentes

Museu Penitenciário Paulista 
Fonte: Foto tirada pela autora
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de existir uma máquina contrabandeada para dentro das celas, mas, quando não há, fazem de 

forma improvisada. 

 A tatuagem na prisão ocuparia o nível mais baixo de hierarquia, aponta DeMello 

(2000). Para Foucault (1987), os sistemas penitenciários se tornaram o local perfeito para dis-

ciplinarização de sujeitos e de seus corpos. No sistema neoliberal, a naturalização da violência 

aparece como suporte da desigualdade, em que patologização e encarceramento são formas de 

poder localizados nos corpos que marginaliza.  

 Como um resquício do tatuado como entretenimento, o Coveiro Maldito apresenta-se 

em convenções como uma atração. Ele tem tatuado furos de tiros de revólver, costuras, man-

chas de sangue, vermes, órgãos internos, vísceras e ossos, trechos da Bíblia e um crucifixo 

com rosto de demônio para parecer um cadáver humano. A presença do Coveiro Maldito é 

uma atração em eventos, como o Desafio Ink Wars e a Tattoo Week. O Zombie Punk também 

se apresenta na Tattoo Week e estava no Santos Tattoo em 2019. O Papai Noel tatuado costu-

ma ser outra atração nas convenções e nos eventos. A espetacularização da prática retoma o 

freakshow ao expor o diferente e extremo. 

Ademais, outra resistência para aceitar a tatuagem como arte, segundo Ferreira (2006), 

são os formatos mais comerciais e padronizados, como os flashes, “sujeitos a um sistema de 

produção em série, de tipo artesanal e comercialmente orientado” (FERREIRA, 2006, p. 548), 

que requer que tatuadores cedam o controle sobre seu trabalho em favor da procura do públi-

co. A demanda da clientela seria outro obstáculo - e por isso a tatuagem artística busca se dife-

renciar da tatuagem comercial. 

Esses fatores impedem um movimento uniforme no campo da tatuagem em favor da 

arte. Há uma multiplicidade de formas de conceber a tatuagem. Nem todos querem fazer arte. 

Para além disso, as motivações podem ser financeira ou pessoal. É possível encontrar todo 

tipo de material e de trabalho. Todos podem tatuar ou conseguir uma tatuagem. Não há um 

limite regulatório. A expansão do mercado de tatuagens trouxe consequências dos dois lados: 

de um lado, contribui para a popularização e a aceitação da prática, sendo um dos fatores de 

sua artificação; por outro, quando esbarra em um crescimento desacelerado e sem limite, em 

que o campo da tatuagem se abre para todos que comprem uma máquina, acaba por se tornar 

um limitador de sua artificação e fortalece a ideia de que é uma atividade laboral sem necessi-

dade de formação ou especialização técnica. Assim, há condições que definem quando a tatu-
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agem é artificada. 

O caráter estigmatizante da tatuagem e o estereotipo negativo ligado à prática vêm 

perdendo espaço. Neste processo, os discursos de legitimação da tatuagem foram construídos 

a partir da associação da prática aos campos da arte, do comércio e médico, por meio da higi-

enização e medicalização. Inserida no contexto institucionalizado, a tatuagem ganha legitimi-

dade como arte e se distancia da marginalidade. Contudo, a prática ainda não pode ser total-

mente artificada, sendo somente em certas condições. Dias (2014, p. 49) arremata: “A tatua-

gem, por mais difusa e popularizada que esteja em nossa atual conjuntura, ainda é um tipo de 

modificação corporal que possui um limite quanto ao estilo, à quantidade e localização, carac-

terísticas estas que acabam por enquadrar a um modelo aceitável de tatuagens”. 
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6. PARA QUEM A TATUAGEM É ARTIFICADA: UMA DISCUSSÃO ACERCA DAS 
DIFERENÇAS NO CAMPO DA TATUAGEM 

 O capítulo se forma a partir da pergunta “Para quem?”, elaborada por Heinich e 

Shapiro (2012b) para entender o processo de artificação. Considerando o campo da tatuagem, 

questiono: para quem a marca corporal seria artificada? Quem são os tatuadores e as tatuado-

ras legitimadas como artistas? Proponho, assim, produzir uma discussão acerca das diferenças 

e diferenciações no campo da tatuagem a partir da análise de como as posições dos sujeitos 

são reverberadas no processo de artificação, considerando geração, gênero, raça e classe.  

Para Kosut (2013), distinções de gerações e classes são feitas dentro do campo da ta-

tuagem, onde tatuadores e tatuadoras com capital cultural possuem poder econômico e estéti-

co para redefinir o campo. O processo de artificação possui uma natureza estratificadora.  Zie-

linsky (2007) aponta os aspectos de diferenciação social, econômica, institucional, étnica, his-

tórica, antropológica e das suas diferentes formas de comunicação na história da arte brasilei-

ra.  

Apesar da prática estar vinculada a populações marginalizadas e historicamente reali-

zada em classes mais baixas, em negros e por negros, o processo de legitimação da tatuagem 

como arte se realizou entre sujeitos brancos e de classes mais elevadas. Como apontam Jeha 

(2011) e Rio (1910), a tatuagem se popularizou no Brasil a partir de marinheiros e sujeitos à 

margem, em sua maioria, negros. Entre os nomes da tatuagem moderna, da geração das déca-

das de 1980 e 1990, quando a máquina de tatuar se popularizou, praticamente são citados ho-

mens, brancos e de classe média, como destacado na exposição “A arte na pele”, em 2016. 

Além disso, a entrada de mulheres e negros num campo ainda masculino e branco não é feita 

sem obstáculos. 

 O campo da tatuagem é marcado por características machistas e por preconceito e 

discriminação racial, além das diferenças de classe e geração. É perceptível que a qualidade 

do trabalho depende das tecnologias, das técnicas e dos materiais utilizados, mas o acesso a 

esses equipamentos e saberes é limitado e nem todos dispõem de recursos financeiros para 

adquiri-los. Há um indício de um recorte social que ocorre por classe, por acesso ao consumo. 

A artificação envolveria quem pode pagar pelos materiais e tecnologias e pelo acesso ao co-

nhecimento de técnicas. As diferenças geracionais envolvem mudanças na prática e na forma 

como a arte é definida. Sobre raça, o campo é pautado em um discurso que aborda a cor de 



385

pele como algo a ser valorado. A artificação da tatuagem traz a arte como reguladora de dife-

renças. Como alguns tatuadores se alinham propositalmente com o campo da arte a partir de 

práticas que podem ganhar legitimidade, respeito e recompensa financeira, distanciam-se da 

bagagem cultural e histórica negativa tradicionalmente associada à prática.  

 Diferenças de classe, raça, gênero e geração são historicamente criadas, mas tendem a 

ser percebidas como naturais, como aponta Miskolci (2006). Além disso, “[...] estruturas de 

classe, racismo, gênero e sexualidade não podem ser tratadas como “variáveis independentes” 

porque a opressão de cada uma está inscrita dentro da outra – é constituída pela outra e é 

constitutiva dela" (BRAH, 1996, p. 351). O conceito de articulação sugere relações de cone-

xão, nas quais as coisas são relacionadas por suas diferenças e semelhanças.  

 Interessa, assim, analisar como as diferenças de geração, gênero, raça e classe são 

reafirmadas, reiteradas ou questionadas no campo da tatuagem em São Paulo. O processo in-

terno de artificação da tatuagem envolve conflito, estratificação e diferenciação, conforme 

Kosut (2013). Minha tese é que, para a tatuagem ser considerada arte e os tatuadores e tatua-

doras artistas, é necessário que estes e estas tenham acesso às técnicas e tecnologias, além de 

se enquadrar nas normatividades impostas e ter as habilidades requeridas que se relacionam 

com suas posições. Assim, pretendo contextualizar e posicionar tatuadores que objetivam ser 

artistas. E questiono: como as diferentes posições de tatuadores reverberam nesse processo? 

Artificação para quem? 

6.1. AS GERAÇÕES E O PESO DA HISTÓRIA 

Sobre as diferenças geracionais, a distinção entre ser artesão ou artista pauta os discur-

sos de tatuadores de gerações heterogêneas como uma distinção entre técnica e arte. Tavares 

(2003), Ferreira (2008), Ana Oliveira (2012) e Echeverry (2015) defendem que a transforma-

ção da prática de tatuar de artesanato para arte é uma forma de buscar legitimidade. Ser arte-

são é ser virtuoso, pois fazer uma tatuagem pressupõe o domínio de habilidades técnicas de 

caráter artesanal. Diferentemente, ser artista é ser criativo, ter um “dom” e um jeito para o de-

senho. Para Echeverry (2015), tatuador artista tem disciplina e hábito de trabalho mais profis-

sional e mais relacionado com a arte, procura referências, distanciando do comercial e do tec-

nicamente hábil. Um dos elementos-chave para compreensão da tatuagem como arte é a dife-

renciação entre tatuadores, que buscam separar-se da prática mais artesanal e criar desenhos 
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únicos, o que se aproximaria da arte institucionalizada. 

 Segundo Echeverry (2015), tatuador artista se diferenciaria de um artesão por uma 

formação ligada ao campo da arte e por não se limitar a reproduzir desenhos sem “elaboração 

compositiva”. Luiz Oliveira (2012) diferencia artesãos como virtuosos e artistas, criativos. 

Para Ferreira (2008, p. 95), há uma tentativa de “realocamento cultural da tatuagem do lugar 

desvalorizado de ‘artesanato’ ou 'arte menor’ para nova forma de 'arte maior’ em busca de le-

gitimação”. Tatuadores se afastam de representações negativas ao reivindicar o estatuto de 

artista e apresentar seu trabalho como obra de arte.  

Kosut (2013) diferencia duas gerações de tatuadores. A primeira geração, antes de 

1980, passou por um processo de aprendizagem autodidata, vindo, na maioria, da classe traba-

lhadora e sem conhecimentos em arte. A segunda geração, que entrou na tatuagem pós-1985, 

considera-se artista e se distancia da primeira geração por meio de conhecimentos sobre arte 

provenientes da classe média. Eles que mudaram, segundo a autora, o rumo da tatuagem, in-

cluindo as normas e a estética. Enquanto tatuadores da primeira geração não tinham uma rela-

ção clara com a arte nem se concebiam como artistas, a segunda geração possui treinamento 

em arte e prioriza a história da arte em prol da história da tatuagem, criando um nicho artísti-

co. No Brasil, a primeira geração de tatuadores profissionais teria se formado entre as décadas 

de 1980 e 1990; e a segunda, mais recentemente, depois dos anos 2000. Isto coincide com a 

análise de Heinich e Shapiro (2012a, p. 19), que concluíram que  

[...] a evolução do artesanato até a arte implica profissionalização, intelectua-
lização e uma tendência de autorização, isto é, a individualização da produ-
ção. Entende-se que os objetos expressam a intenção pessoal; são nominais e 
originais; e a assinatura de seu produtor aparece como um marcador sintético 
desses mecanismos. 

  

A partir do artesanato, a pintura se constituiu como uma arte no sentido de “belas ar-

tes”, destacando-se de instituições corporativas específicas de “artes mecânicas” (ofícios ma-

nuais) para registrar no quadro acadêmico fator de “profissionalização”. O artesanato também 

emancipou, em parte, os negócios de arte e fotografia no século XIX. O setor de artesanato 

envolve a “profissionalização” e uma certa intelectualização, “autorização” dos produtores e 

individualização da produção, que esperamos ser nominal, intencional e original. Conforme 

Heinich e Shapiro (2012b, p. 277): “O movimento da artificação anda de mãos dadas com a 
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estetização, profissionalização e individualização” . 93

Artesanato, indústria, lazer, entretenimento, esporte, tecnologia, ciência, re-
ligião, política e serviço social, vida cotidiana, práticas criminais: podemos 
ver que pelo menos uma dúzia de setores da vida social pode ser afetada por 
um processo de artificação. Longe de ser marginal, o fenômeno é, portanto, 
muito mais poderoso e diverso do que se poderia imaginar espontaneamente 
(HEINICH; SHAPIRO, 2012b, p. 281).  94

No processo de artificação da tatuagem, a diferença entre ser artesão ou artista pauta 

os discursos das diferentes gerações. Ser artesão é ser virtuoso, pois fazer uma tatuagem pres-

supõe o domínio de habilidades técnicas de caráter artesanal. Diferentemente, ser artista é ser 

criativo, ter um “dom” e um jeito para o desenho. Ferreira (2008) acredita que essa diferença 

reflete o realocamento cultural da prática de tatuar, de “artesanato” ou “arte menor”, para uma 

nova forma de “arte maior” que busca legitimidade. Shapiro e Heinich (2013, p. 19) relatam 

que foi a partir do artesanato que surgiram as artes e os ofícios. 

A evolução do artesanato até a arte implica profissionalização, intelectuali-
zação e uma tendência de autorização, isto é, a individualização da produ-
ção. Entende-se que os objetos expressam a intenção pessoal; são nominais e 
originais; e a assinatura de seu produtor aparece como um marcador sintético 
desses mecanismos.  

Não quero dizer que todos os tatuadores das primeiras gerações são artesãos, mas que 

há uma tendência de se preocuparem mais com a técnica porque havia uma necessidade maior 

de aprimorá-las. Em oposição, as gerações mais novas se inserem em um cenário de grande 

disponibilidade material e técnica. Não há mais a necessidade de fabricar materiais ou dispu-

tar conhecimentos, o campo está mais consolidado e aumentou a disponibilidade e oferta de 

insumos e técnicas..  

 Historicamente, fazer uma tatuagem era uma prática artesanal, no sentido das relações 

e produção do trabalho. O tatuador e a tatuadora conheciam todo o processo produtivo, desde 

a fabricação, manutenção, mecânica e regulagem das máquinas, a soldagem de agulhas em 

hastes de aço cirúrgico, a fabricação, composição e combinação de pigmentos, a esterilização 

 Le mouvement d’artification va de pair avec l’esthètisation, la professionnalisation et l’individualisation. 93

 Artisanat, industrie, loisir, divertissement, sport, technique, science, religion, politique et travail social, vie 94

quotidienne, pratiques délictueuses: on constate qu’au moins une douzaine de secteurs de la vie sociale peuvent 
être touchés par un processus d’artification. Loin d’être marginal, le phénomène est donc autrement plus puissant 
et diversifié qu’on ne l’imaginerait spontanément. 



388

dos materiais até as técnicas de traçar e pintar. Além disso, sem modelos prontos disponíveis, 

desenvolviam habilidade de desenho. Havia o controle total da produção e o próprio tatuador 

ou tatuadora detinha todo o conhecimento sobre a prática. 

  
Esse é um trabalho que as pessoas tinham que ter uma visão de valorizar ele. 
Porque isso é artesanal. Além de você ter uma máquina na mão, quem faz a 
peça, quem faz os movimentos e quem faz a arte é a mão do artista e a cabe-
ça dele. E a técnica que ele tem de desenvolver um trabalho, um desenho. 
Uma máquina nunca vai fazer isso. (Pedro, 2018) 

No artesanato, o artesão conhece todo o processo de produção e ocorre a subjetivação 

do objeto. Como um trabalho artesanal, a tatuagem se enquadra em um processo subjetivo no 

qual o tatuador costuma passar pela etapa de aprendiz quando observa os ensinamentos do 

mestre e entende a totalidade do processo produtivo.  

 No caso de tatuadores, a venda da força de trabalho costuma ser feita diretamente a 

quem a consumirá, sem intermediários. Contudo, estúdios modernos estão se organizando em 

uma lógica mais empresarial e, diria, capitalista. As máquinas de tatuar, os pigmentos e os 

materiais são de propriedade de tatuadores, dono da loja, que se apropria de parte do valor 

criado durante o trabalho. Este se insere como intermediário entre a propriedade dos meios de 

produção e o trabalho e cria-se uma relação de trabalho assalariado, pautado na produtividade 

do trabalhador, em que sua capacidade criativa é apropriada.  

 A fabricação da máquina elétrica e sua comercialização alterou a forma e as relações 

de trabalho. Sua evolução acompanha a evolução da técnica de tatuar (ver ilustrações 163 a 

165). Com o surgimento de materiais próprios, o processo artesanal se dividiu e o tatuador e a 

tatuadora se especializaram somente na produção da tatuagem em si. As máquinas e agulhas 

permitiram maior precisão do traço e os novos pigmentos, maior possibilidade de cores e cri-

ações. As inovações abriram caminho para a artificação da tatuagem, com mais qualidade téc-

nica e estética. Nesse processo, tatuadores conquistaram o estatuto de artista.  
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Ilustração 163. Máquina de tatuar caseira

Exposição Tatoueurs, Tatoués. 2015.  
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 164. Máquina de tatuar elétrica de bobina com biqueira de metal

Estúdio de tatuagem, 2015.  
Fonte: Foto tirada pela autora.

Ilustração 165. Máquina de tatuar elétrica rotativa à bateria

Tattoo Ink Business, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.
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Para DeLuca (2015, p. 63), “a emergência da indústria de materiais especiais para a 

tatuagem parece ter influenciado profundamente o campo, inclusive nos modos de aprendiza-

do”. Há materiais próprios para o feitio da tatuagem, como as agulhas descartáveis, esteriliza-

das e soldadas industrialmente que substituíram as agulhas que eram soldadas em hastes pelos 

próprios tatuadores e tatuadoras. 

 A tatuagem, quando inserida em um processo de artificação, enquadra-se em um “es-

tado de tensão perpétua entre a arte e a técnica, e são reconhecidos como arte (e não como 

artes) apenas parcialmente” (HEINICH; SHAPIRO, 2013, p. 22). 

Muita coisa era desenhada, muita coisa era pesquisada. A gente pesquisava 
até em biblioteca. Eu cheguei muito a ir em biblioteca, para estudar desenho, 
para pegar referência. Tudo que se podia falar em desenho, Enciclopédia 
Conhecer, Enciclopédia Barsa, O mundo dos bichos, que era uma coleção de 
livros. A gente pegava, para pegar um elefante, uma baleia, uma cobra. Era 
feito dessa maneira. E ali você só mudava a posição. Esse tipo de coisa. Mas 
era tudo voltado para a literatura, tudo literatura.  
Era um processo total artesanal. Desde a confecção das agulhas, das máqui-
nas, a elaboração do desenho, a copiar o desenho. Era tudo artesanal. Até a 
própria copiadora era uma coisa difícil. Mesmo eu morando em um lugar 
totalmente comercial que era a Lapa, que tinha um grande centro comercial, 
eram poucos lugares que tiravam a xerox na época, não tinha impressora em 
cada casa como tem hoje. Era tudo muito difícil. Era tudo feito muito a mão. 
Se desenhava muito. 
Eu não posso negar que hoje você tem agulha pronta, agulha de qualidade 
pronta, material extremamente estéril, que te dá uma super credibilidade e 
confiança. Mas, sem dúvida, era legal você preparar seu equipamento, de 
você ter esse conhecimento, de você ter essa bagagem, que hoje esses novos 
artistas não têm. Esses novos artistas hoje, não vamos generalizar, mas a 
grande maioria, se a máquina dele para de funcionar, ele não sabe o porquê. 
Eu conserto a minha própria máquina. Novos artistas, até aqui, pessoas que 
vieram trabalhar aqui, a máquina deles paravam e eles traziam para mim dar 
uma olhada, ver se eu sabia resolver. E a gente vem dessa bagagem. A gente 
teve essa formação de se vira. E aí parou de funcionar, é um fio solto, é uma 
pecinha. Hoje, está tudo muito fácil. Na minha época, mesmo a gente sendo 
profissional, a gente tinha três, quatro máquinas. Hoje, eu tenho 80 máqui-
nas. O menino que está começando agora tem cinco, seis máquinas de tatuar. 
Na minha época era tudo muito difícil. E para referência da época, era tudo 
muito caro. As importações, mesmo tendo documento para trazer o material, 
o material era caro. Então, tinha que tomar muito cuidado, zelar muito por 
esse equipamento. E caso ele quebrasse, dar um jeito dele consertar. Não 
dava para comprar um nova, não. (André, 2019) 

Cartões de visita, panfletos e propagandas eram feitos à mão. Alguns tatuadores das 

décadas de 1970 e 1980 chegaram a fazer cartões de visita com carimbos (ver ilustração 166). 

Outro tatuador desenhou à mão a arte de seu panfleto. Era um processo mais artesanal de di-

vulgação. Com a internet, o uso de redes sociais permitiu que a geração mais jovem divulgas-
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se a tatuagem para setores da população que antes não tinham contato com a prática. Por meio 

delas, divulgam seus trabalhos, trocam conhecimentos e informações e até medem sua popu-

laridade e aceitação. Em muitos eventos, quando convidados são apresentados, sua fama é 

definida pelo número de seguidores nas redes sociais, em especial no Instagram e no Face-

book. 

 Inseridos em um campo que já se estabeleceu, em que máquinas, agulhas e pigmentos 

são fabricados especialmente para a prática, são os jovens que estão mais envolvidos no pro-

cesso de artificação da prática da tatuagem por possuírem as condições materiais que permi-

tem repensar as relações sociais. “Por jovens entendem-se os indivíduos com idades compre-

endidas entre os 15 e os 29 anos de idade, onde a juventude é entendida como um processo de 

transição entre a infância e a idade adulta, caracterizado pela independência familiar com o 

inicio da vida laboral e conjugal” (BAPTISTA, 2010, p. 27).  

Os jovens valorizam diferenciação e inovação, como aponta Pais (1990). A moda pode 

ser entendida como uma possibilidade de expressividade, autorrealização e relativa indepen-

dência de controle social.  

 Segundo Pais (1990, p. 140), à Sociologia da Juventude entra na questão de “explorar 

não apenas as possíveis ou relativas similaridades entre jovens ou grupos sociais de jovens 

(em termos de situações, expectativas, aspirações, consumos culturais, por exemplo), mas 

também - e principalmente - as diferenças sociais que entre eles existem”.  

Ilustração 166. Cartão de visitas desenhado à mão

Tattoo Ink Business, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.
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A juventude é uma categoria socialmente construída que se refere a uma fase da vida, 

formulada no contexto de particularidades circunstâncias econômicas, sociais e políticas. As-

sim, é preciso olhar a juventude a partir de dois eixos semânticos: “como aparente unidade 

(quando referida a uma fase da vida) e como diversidade (quando estão em jogo diferentes 

atributos sociais que fazem distinguir uns dos outros)” (PAIS, 1990, p. 149). A juventude não 

é socialmente homogênea e devemos considerar as outras posições dos sujeitos. 

Conforme Osório (2011), a juventude valoriza a autonomia, a diversão e a experimen-

tação. Também dá valor às ideias de escolha, autorrealização e autenticidade. A tatuagem apa-

receria como uma busca pela autonomia pessoal. Sem ser uma característica exclusiva da ju-

ventude, a prática apresenta maior popularidade entre os jovens. 

Os tatuadores da geração de 1980 foram os principais responsáveis pelo desenvolvi-

mento de técnicas e materiais (ver ilustrações 109, 167 e 168). Os relatos vão no sentido de 

que, pela falta de materiais, eles buscavam aprender a produzir máquinas e pigmentos. Não 

havia produtos e equipamentos produzidos especificamente para a tatuagem, muito menos os 

kits prontos. A dificuldade de comprar material criou a necessidade de eles produzirem seu 

próprio material. 

Ilustração 167. Tino

Fonte: Foto tirada pela autora
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Lucas começou em 1981, comprou seu primeiro material com um comissário de bordo 

que conheceu no Rio de Janeiro e viajava para os Estados Unidos constantemente. Ele trouxe 

uma máquina da National Tattoo. Com um tatuador, também do Rio de Janeiro, conseguiu 

comprar pigmentos da National Tattoo e outros materiais. Suas técnicas também foram apri-

moradas com os tatuadores que conheceu por lá, apesar de trabalhar em São Paulo. 

  
Nós éramos muito carentes disso. Nós não tínhamos acesso à importação, 
não tínhamos acesso à revista, a livro, a nada sobre isso. Inclusive equipa-
mentos. Nós afiávamos agulha, quando não era agulha de costura. E essas 
coisas. Pigmento era de fora e quando vinha era ouro. E fomos levando 
quinze, vinte anos assim. […] Nós fomos ter resultado com a abertura da 
exportação, em 1997. Aí sim começou a entrar equipamento. Eu mesmo, em 
87, eu já fiz minha primeira viagem para a Inglaterra. Eu fui em um evento 
que teve sobre tatuagem, justamente para eu buscar algumas coisas diferen-
tes e implantar aqui. Foi onde surgiu a parte minha de equipamentos, que eu 
comecei esses equipamentos porque havia a necessidade mesmo. […] E de-
pois a ideia de fazer um trabalho paralelo, que é a venda de equipamentos, 
que eu estou fazendo até hoje. (Pedro, 2018) 

Até a década de 1970, eram cinco as cores de pigmentos disponíveis: vermelho, azul, 

preto, marrom e amarelo (ver ilustração 91). Os desenhos eram copiados por acetato (ver ilus-

tração 169). Foi na década de 1990 que surgiu a maior paleta de cores. Hoje, existem centenas 

de cores disponíveis e diversos fabricantes de pigmentos.  

Ilustração 168. Polaco

Tattoo Week, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.
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 No Brasil, na década de 1980, não tinha quem fabricasse ou vendesse material. No 

início, nas Timbiras, Tino conseguiu alguns pigmentos com um amigo. Ele conseguiu ter um 

contato com um marinheiro em Itajaí, onde morava. Ele aprendeu a fazer maquininha sozi-

nho. “Após muita pesquisa e diversas atualizações sobre equipamentos e técnicas, consegui 

produzir no Brasil, na década de 90, minhas próprias máquinas” (Pedro, 2018). Tatuagem ar-

tística seria “trabalhar com máquina, com tinta colorida”, com as quais ele teve contato nos 

anos 1979 e 1980. Na década de 1980, não existia tanta gama de cores. Hoje, são oitenta cores 

no catálogo de um fabricante de pigmentos brasileiro. Tino e Marco dividiam insumos, avisa-

vam quando compravam material ou viajavam para fora. 

 Mr. Rudy produzia máquinas artesanais e mantinha a venda restrita, mas cada tatuador 

se virava para encontrar os pigmentos. Pedro encontrou três parceiros no processo de aprender 

a produzir equipamento. Por necessidade própria de máquinas, agulhas e pigmentos, fazia 

suas próprias coisas. Mudanças nas configurações das agulhas são outro componente tecnoló-

gico importante. As inovações materiais atingiram uma velocidade cada vez maior. Em 2016, 

as máquinas Pen ganharam popularidade. Em 2019, foram lançadas as máquinas Pen com 

bateria móvel. A fabricação de peles artificiais é outro mercado que não para de crescer.  

Na minha época, os materiais eram difíceis, quando você conseguia comprar 
um kitzinho de tinta colorida com mais cores, você já ficava feliz. Quando 

Ilustração 169. Acetatos com modelos de desenhos de tatuagem

Tattoo Ink Business, 2019 
Fonte: Foto tirada pela autora.



395

surgiram as agulhas próprias para tatuagem. Por um bom tempo, eu mesmo 
soldei minhas agulhas com estanho ali. Às vezes estava super calor e a gente 
ali suando, soldando agulha especialmente para aquele cliente. Você fazia a 
agulha pensando na tatuagem que você ia fazer naquele cliente. Hoje em dia, 
você compra as agulhas já soldadas, que vêm da China. Eu já imagino mi-
lhares de chinezinhos soldando agulha. E elas já vêm todas estéreis, seladas 
em uma embalagem. Os materiais, as biqueiras, que são as canetas, agora 
são descartáveis. Antigamente a gente lavava elas, deixava de molho, esteri-
lizava. Até hoje, tenho minha autoclave e ainda uso essas biqueiras. Não 
gostei dessas biqueiras de plástico, que acho que ela trepida demais. E eu 
estou há tanto tempo fazendo isso com o mesmo material que não vou mu-
dar. Tenho até calo de tanto segurar a biqueira. Hoje em dia, tem tudo pron-
to. É bom? É, mas eu sinto que a grande frustração é que a gente, aquela ge-
ração que abriu caminho, que enfrentou os preconceitos, conseguiu emplacar 
esse estilo de vida na sociedade. (Vitor, 2019) 

A maior disponibilidade de pigmentos de tatuagem permitiu que trabalhassem em esti-

los e criassem imagens que antes não eram possíveis, como os estilos realista, aquarela, japo-

nês e New School. “Muitas das mudanças estilísticas na arte da tatuagem que ocorreram nos 

últimos quinze anos são o resultado de mudanças nas ferramentas do comércio da tatuagem, 

especialmente os pigmentos disponíveis e as configurações de agulhas usadas para inscrever 

os desenhos” (SANDERS, 2008, p. 166) . 95

 Além disso, diferentes gerações aderem a distintos estilos de tatuagem enquanto as 

primeiras gerações de tatuadores se limitavam a desenhos mais simples, no sentido de serem 

só traçados, conhecidos como tradicional, ou realizavam o estilo old school ou oriental. A ge-

ração formada na década passada expandiu os estilos e incluiu o new school, o pontilhismo e 

o tribal. E, entre a geração mais nova, há novos estilos surgindo, como aquarela, fineline, 

blackwork, sketch, 3D, biomecânica, entre outros. 

Na verdade, eu tenho opiniões em relação a alguns estilos de trabalho, que 
eu gosto particularmente. São os orientais e as fotografias, o realismo. Mas o 
brasileiro, naquela época, não tinha muita opção de escolha, principalmente 
quando você tinha que pagar umas contas. Nós não tínhamos tantos clientes 
assim. Então éramos obrigados a ser versátil em alguns trabalhos e estilos. 
Então nós fazíamos de tudo um pouco. (Pedro, 2018) 

 O acesso às noções de biossegurança também era limitado. Um vizinho dentista orien-

tou Lucas sobre técnica de assepsia, de instrumentação, de biossegurança.  

 Many of the stylistic changes in tattoo art that have come about in the last fifteen years are the result of 95

changes in the tools of the tattoo trade, especially the pigments available and needle con- figurations used to in-
scribe the designs.
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Naquela época não era agulha descartável. Nós não usávamos nem luva. 
Tudo isso nós fomos aprendendo. […] Esses equipamentos também têm que 
ser esterilizado. Foi onde nós fomos moldando tudo isso para a gente ter um 
bom resultado. Eram duas coisas: uma que as agulhas cegavam e outra de 
pôr um peso na máquina para fazer a implantação. (Pedro, 2018) 

  

Além disso, eles lidaram com o preconceito e o estigma da época: “Então, ao passar o 

tempo, os artistas fazendo trabalhos na pele mostravam o trabalho como arte realmente. A 

modificação da visão das pessoas veio com isso” (Pedro, 2018). Continua:  

Não era todas pessoas que tinha uma visão de arte e cultura relacionado à 
tatuagem. A maior parte da sociedade elas viam a tatuagem e o pouco que 
conhecia, conhecia de presídio, de marginalidade. Então, automaticamente, a 
expressão e a visão que eles tinham desse trabalho era de marginal, né. 

 O preconceito dificultava que os tatuadores conseguissem alugar uma loja ou se 

estabelecer comercialmente: “Era muito difícil você alugar porque a discriminação era muito 

grande, tatuador não tinha muito respaldo” (Lucas, 2019). Ele começou em um quartinho, no 

Brooklyn, em frente a um colégio, São Jorge. De lá, foi para a Vieira de Moraes, num espaço 

de fundo. Conseguiu uma sala na José dos Santos Júnior, onde trabalhou com outro tatuador. 

  
E a turma não confiava muito na gente. E a gente encontrou muita dificulda-
de para alugar um imóvel. Aí, por intermédio de amigos que conhecem, eu 
conheci o dono, e eles ficavam como avalista, como fiador. Mas não era nem 
pela grana, era mais pela moral. E a gente conseguiu alugar um lugar legal. 
Depois a gente foi crescendo e conseguimos alugar um outro lugar, mas isso 
sempre de fundo. Sempre ou sobreloja. Nada de uma loja de frente, voltada 
para uma rua pública. Depois de pouco tempo, acho que uns três, quatro 
anos depois, a gente abriu uma loja de rua […]. E aí começamos a tatuar lá e 
ficamos por longos anos. (André, 2019) 

A gente começou e era tudo muito difícil. Nessa época dos anos 80, era mui-
to difícil tudo. Informação era muito difícil. Alguém que te alugasse um 
imóvel, porque não confiava que você ia viver tatuando. E a gente era do 
Rock and Roll mesmo, era uma turma mais liberal. Com pensamentos mais 
modernistas. (Lucas, 2019) 

Enquanto conseguir aluguel não era uma tarefa fácil, abrir a loja demandava menos 

regulamentações do que hoje.  

Você não precisava de muita coisa para abrir a loja. O que precisava era ter 
muito desenho. Quanto mais desenho você tinha, porque era nosso Google 
da vida, a gente buscava referencia nos desenhos em series que na época 
essas grandes companhias americanas já vendiam, já comercializavam. E daí 
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a gente conseguia esses alguns e desses alguns a gente copiava e conseguia 
fazer essa gama toda, essa coleção toda de desenho. E mandando ver, tatu-
ando, aperfeiçoando, buscando informação. Aí eu peguei amizade com o 
Marco Leoni. E aí vai fazendo amizade com outro, com outro tatuador e vai 
trocando informação e assim foi indo. (André, 2019) 

Depois de três meses entregando panfletos desenhados por ele, os clientes começaram 

a aparecer para Lucas. Quando iniciou, eram poucos em São Paulo. Cita o Marco Leoni, o 

Luis Segato e o Alemão em meados da década de 1980. A clientela também era menor: “Nós 

tínhamos bem claro. Tudo da década de 70, rebeldia, motociclismo, já trazia a tatuagem. Eram 

poucos que faziam, eram grupos que faziam. A minoria. Tatuagem colorida era de pessoa de 

fora” (André, em 2019). 

  
Na década de 80, carecas do subúrbio, metaleiros, era todo esse pessoal da 
Galeria. Os punks, prostitutas. Toda essa turma. […] Agora, médicos, douto-
res, juízes, advogados, toda uma classe elitizada que tem conhecimento do 
trabalho e valoriza isso. E as coisas mudaram. Me chamaram de desocupado, 
vagabundo, hoje sou chamado de artista. E eu acompanhei tudo isso. […] 
Sou daquela primeira geração, lá atrás ainda. Quando era perigoso tatuar, na 
cabeça das famílias, que os pais ficavam desesperados. (Vitor, 2019) 

Hoje, a cada década, vamos dizer assim, foi abrindo mais o mercado. Em 80, 
quem tatuava era mais público Rock and Roll mesmo, era rockeiro, moto-
queiro. Tanto é que as revistas de moto da época traziam sempre a tatuagem, 
era aquela coisa toda. Nos anos 90, com a história de artistas usarem mais a 
tatuagem, começou a abrir um pouco mais o leque. Em 2000, aumentou o 
público. Hoje, a gente tatua médico, tatua promotor público, juiz. Imagina 
que na época de 80, 90, um médico fazia tatuagem. Era muito raro. Hoje, 
praticamente todo mundo é tatuado. Hoje, o difícil é ver pessoas que não são 
tatuadas. E expostas. Vocês estão cada vez mais expostas. Na minha época, 
só tatuador tinha tatuagem nos braços porque a grande maioria fazia escon-
dido porque no trabalho não podia mostrar e coisa e tal. Hoje, não. Hoje 
você vê em qualquer lugar que você vai, você está sendo atendido, um médi-
co, uma recepção de hospital, no metrô, sabe, o segurança todo fechado, po-
licial. Mudou demais. (André, 2019) 

Limitava-se a distância entre os estabelecimentos também. Não era permitido que um 

novo estúdio fosse aberto na proximidade de outro. Thiago conta que havia “brigas por estú-

dios abertos na área que já tinha um estúdio”. 

  
Nós mantínhamos um respeito. Áreas, cada um no seu quadrado. Nós trocá-
vamos informação. Respeitávamos um ao outro. Não tinha ações que um ia 
prejudicar o outro. Sempre que um procurava fazer uma ação, fazíamos jun-
to. Falta interesse realmente e respeito com essa hierarquia. (Pedro, 2018) 

A gente era muito territorialista. O Marco era da Vila Madalena, o Tino era 
da Lapa, o Leandro era de Pirituba, o Carlinhos era do Ipiranga. A gente res-
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peitava esse território. Aí, evidentemente, com o tempo, vieram outros tatua-
dores. Eu também, depois, tinha um primo que também começou a tatuar. E 
daí tatuávamos juntos. Chamava Marco Antônio. E ele tatua até hoje. Hoje 
está na Ilha Bela. Aí a gente começou a ir para esse lado de ter um estúdio, 
começou-se, por referência com Marco Leoni, ter a referência de estúdio de 
tatuagem e essa coisa de equipamento, dos desenhos para que você escolhes-
se, essa coisa toda. (André, 2019) 

A concorrência, hoje, não é tão mal vista. Com exceção dos casos em que cobram um 

preço desleal, levando os possíveis clientes embora. Em novembro de 2019, houve uma briga 

entre dois tatuadores porque um deles abriu um estúdio na mesma rua que o outro. Mesmo 

sendo de segmento diferente, foi acusado de roubar cliente. 

  
Nós tínhamos um respeito. Quando começou os estúdios aqui na Galeria, eu 
fui o primeiro tatuador da região central, eles vinham conversar comigo a 
respeito do que eu achava e a gente, sem problema nenhum. Porque um res-
peitava o outro. Quando havia procura pelo meu nome ou coisa parecida, 
eles indicavam onde eu estava. Eu nunca tive problema. A partir do momen-
to que alguns empresários começaram a fazer empresas de equipamentos ali, 
e começou a coisa a andar desgovernada, é obvio que acaba a gente sendo 
prejudicado. (Pedro, 2018) 

Enquanto na década de 1980 não havia a comercialização legalizada de materiais, des-

de 2000 passamos por um processo de regulamentação e normalização da prática que permitiu 

que marcas de pigmentos para tatuagem fossem comercializadas legalmente. Poderia citar 

pelo menos seis marcas que são produzidas e vendidas atendendo todas as diretrizes necessá-

rias. 

Antes da popularização da prática, havia dificuldade de obter informações e conheci-

mento adquirido por meio de conhecidos. O acesso era restrito. A tatuagem era ensinada entre 

conhecidos, num processo de aprendizagem em que o aprendiz observava o mestre e o respei-

tava. 

As primeiras gerações exigiam que tivessem habilidades técnicas, de caráter artesanal. 

Não havia desenhos prontos e flashes de tatuagem, não havia equipamentos prontos e acessí-

veis, a disponibilidade de pigmentos era limitada, era necessário soldar agulha e improvisar 

materiais. A tecnologia e o desenvolvimento de materiais permitiram uma maior qualidade no 

trabalho. A tatuagem é escrita na história contemporânea ao ritmo de melhorias tecnológicas e 

técnicas. 
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Antes, a tinta era feita pelos próprios tatuadores, que compravam pigmentos 
em pó e misturavam com água, álcool ou outras substâncias para formar a 
tinta. Tinha mais risco de contaminação e problemas de cicatrização. Hoje, 
as tintas são regulamentadas e classificadas como remédios. Feitas de com-
postos orgânicos e sintéticos que não fazem mal à saúde. (Juliana, empresá-
ria do ramo, 2018) 

Para a geração anterior, formar um novo tatuador significava formar um concorrente. 

Os tatuadores entrevistados que começaram na década de 1980 relatam que seu processo de 

aprendizagem foi autodidata. Eles tiveram que aprender sozinhos, errando. Alguns tiveram a 

oportunidade de observar outros tatuadores trabalhando e puderam aprender baseados nessa 

observação.  

Mas só tatuando que você vai aprendendo essa técnica. E eu fui tatuando. Eu 
fiz muita tatuagem para poder aprender. É lógico que a tatuagem daquela 
época e dessa época são diferentes pela qualidade do material, qualidade de 
tinta, qualidade de implantação. Tudo é uma ajuda, numa maneira de você 
fazer essa implantação. Tanto é que, hoje, artistas não precisam levar 10, 
nem 15 anos, nem 5 anos para poder aprender essas técnicas. […] Foi a es-
cola que eu vim, de artesanato. A gente constrói as coisas para mostrar um 
resultado. Até as nossas máquinas hoje. Eu gosto de tudo que está envolvido. 
(Pedro, 2018) 

O Marco sempre foi uma referência para gente. E você estar do lado do 
grande mestre era fantástico. O Marco me ensinou muito. Tanto ele quanto o 
Fred Cassiano, que era um dos artistas de lá também. O Marco estava muito 
perto do mundo, ele tinha amizades. […] Ele ia para essas convenções que já 
existiam na Inglaterra e trazia muita informação nova, muito equipamento, 
tanto as máquinas novas, cores de tinta. Lá era a Disneylândia da tatuagem. 
(André, 2019) 

O mercado era fechado e só abria para compra de materiais a quem se confiava. Os 

materiais só eram compartilhados se já trabalhassem em outro estúdio conhecido, não era 

permitida a venda de material para novos tatuadores sem indicação. 

A gente [Tino e Marco Leoni] compartilhou algumas cores. E quando eu 
precisava de algum, principalmente desenho, porque para a época, ele tinha 
muito desenho. Como ele viajava sempre para fora, ele comprava essas cole-
ções. Mas pela amizade, ele acabava deixando que eu fazia as cópias e me 
fornecia. Eu não cheguei a comprar dele. 
A gente fazia o intercâmbio entre a gente. Mas sempre conhecendo a pessoa 
ou indicado. Nunca assim porque chegou lá e queria material. Era a cultura 
da época, era um ramo muito fechado. Você não queria dar moleza, vamos 
dizer assim. Ou o cara era do esquema, da amizade, ou você realmente não 
dava muita atenção. Era a cultura da época. (André, 2019) 

Só que o mercado era super fechado, os tatuadores eram fechados, os poucos 
que tinham aqui no Brasil, eram muito poucos. Ninguém abria nada, nem 
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material nem nada. E eu tive que correr atrás fora daqui. Aí eu fui para o Rio 
de Janeiro, aí eu consegui contato com algumas pessoas que vinham de fora 
e traziam materiais, traziam coisas. Eu consegui alguns materiais e comecei 
a fazer experiências com pele de porco. […] E comprar revista de motocicle-
ta e lá tinha desenhos, tinha tatuagens nas últimas cinco páginas. E a gente 
pegava daí e ficava estudando. Eu consegui um livro. Era muito difícil. E aí 
eu comecei a treinar a linguagem da tatuagem no desenho e treinar também 
nessa pele de porco. E aí um dia eu resolvi começar a fazer tatuagem. No 
final de 1981, para 1982. Eu montei um espacinho no fundo de quintal e co-
mecei a fazer tatuagem lá. E aí como eu trabalhava, aprendi todo o processo 
de montagem de agulha. Era tudo restrito, muito difícil. (Lucas, 2019) 

Os tatuadores teriam a reputação de serem extremamente sigilosos no que diz respeito 

aos aspectos técnicos da tatuagem. Esse sigilo derivaria do desejo de restringir a competição 

no que é um mercado limitado. 

Já os tatuadores que iniciaram no final dos anos 1990 apontam um processo de apren-

dizagem em que um mestre ensinaria todo o processo da tatuagem, desde a limpeza do estúdio 

até a aplicação do pigmento na pele.  

 Apesar de as pesquisas sobre tatuagem apontarem que, recentemente, artistas 

formados estão se tornando tatuadores, é possível observar tatuadores da geração de 1980 que 

possuíam formação em arte ou publicidade ou também já praticavam alguma arte antes de se 

tornarem tatuadores. Pedro já desenhava a lápis e pintava quadros.  

Nos anos 1990, para entrar no mercado, devia passar por um processo de aprendizado 

com alguém estabelecido. Durante o processo, aprendia a construir e afinar máquinas, fazer 

agulhas, misturar pigmentos, desenhar e colorir, assim como onde encontrar os insumos ne-

cessários ou mesmo a ética do comércio. Os iniciantes aprendiam sobre a importância de res-

peitar o trabalho personalizado, não “roubar” os clientes de outros e não abrir lojas no mesmo 

bairro. Desde 1987 ou 1988, Lucas ensinou vários tatuadores a tatuar. Chegou a repassar ma-

terial para alguns amigos. 

Pedro afirmou que “o problema do Brasil é que só conseguimos as importações depois 

de 1997. Antes disso, era só quem viajava e trazia na bagagem” (2018). Enquanto em São 

Paulo já se encontrava lojas de materiais de tatuagem, há relatos de tatuadores que começar 

nos anos 2000 e ainda tiveram dificuldade de encontrar materiais por trabalharem em cidades 

do interior. Uma tatuadora conta que soldava suas próprias agulhas nessa época. Um dos tatu-

adores começou em 2006 com “máquina de bobina, male má sabia regular a máquina, sem 

noção de tipos de agulhas e suas variações, época onde eu mesmo fazia as agulhas, soldava 
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uma por uma” (2019). Um tatuador especialista em realismo que começou em 2004 enfrentou 

dificuldade para comprar materiais e chegou a fabricar sua própria máquina. Além disso, ele 

contou que, quando ingressou na tatuagem, a troca de conhecimento era menor e era rara a 

oferta de workshops. O acesso à informação com as videoaulas e a facilidade de comprar ma-

terial na internet se tornou mais comum para o final da década. Outro conta: 

Logo que comecei, nos anos 2000, foi um pequeno boom já do mercado de 
materiais e percebendo que ia vir um boom de tatuadores. Na virada de 1990 
para 2000, você conseguia achar material em tudo que é lugar ali na Galeria 
do Rock e numas lojas fora. Tintas de qualidade mediana, sim. Depois que 
entrava no mercado, você começava a descobrir quem que vendia as melho-
res tintas e as melhores agulhas. Hoje, o mercado está mais profissionalizado 
ainda. (Danilo, 2019) 

Os anos 2000 foi um período de grande expansão do mercado da tatuagem: “De uns 

vinte anos para cá, […] a tatuagem apareceu como um meio de vida” (Pedro, 2018). Anteri-

ormente, era “[...] mais fechado, com menor acesso a profissionais e à informação, também 

disponibilizava mais oportunidades de treinamento, com ‘peles’ disponíveis. Já hoje, se tem 

mais informação, o que limita as possibilidades de prática, mas também aumenta seu nível 

técnico e impulsiona a emergência de escolas” (DELUCA, 2015, p. 116-117). 

  
É aquilo lá né. A gente começou lá, chegando cedo no estúdio, pesquisando 
desenho em Enciclopédia. Os sets de desenho, as coleções de desenho, eram 
a grande moeda de cada estúdio. Quando a gente se encontrava: tenho uma 
coleção de desenho aqui, vamos trocar por essa? Pirataria de desenho. Era 
umas loucuras também. Enfim. Soldar agulha. Aquilo era um inferno. Que 
coisa chata ficar ali com aquela agulhinha soldando. Hoje está tudo pronto, 
esterilizado, prontinho. Não preciso mais ficar lavando bico. Então está bom. 
Mudou tudo mesmo, a tecnologia chegou, o futuro chegou. A gente batia 
tinta no liquidificador, no fundo de casa, a mãe enchendo o saco que depois 
tinha que lavar a lavanderia. Fizemos isso junto, com o Marco. (André, 
2019) 

Desde os anos 2000, o aprendizado tradicional entre mestre e aprendiz tem se tornado 

cada vez menos frequente. Artistas formalmente treinados passaram a ser mais influentes. 

Com equipamentos comprados pelo correio, os iniciantes normalmente começam praticando 

em si mesmos e em seus amigos, como autodidatas. Para os tatuadores das décadas de 1970 e 

1980, a transmissão de sua ética foi interrompida. Uma nova ética, que se contrapõe à anteri-

or, ganhou força e trouxe novos valores e novas formas de pensar pelas gerações mais novas. 

Conforme Sanders (2008), eles copiam desenhos, quebram acordos com artistas estabelecidos 
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para não abrirem lojas no mesmo bairro e depreciam os sujeitos que lhes deram a oportunida-

de de se estabelecerem. O comportamento desrespeitoso ainda é exceção, mas faz parte do 

declínio do sistema tradicional de aprendizagem. 

 Com o avanço das tecnologias, a técnica de desenho mais tradicional perde espaço 

para o uso de softwares próprios para desenho, aderidos por muitos, que trocam o papel pelo 

iPad. Os aplicativos de criações de desenhos para dispositivos móveis são uma opção para os 

tatuadores desenharem. Os aplicativos são mais intuitivos e não demandam tanta técnica de 

desenho, o que é criticado pelos tatuadores que sabem desenhar. Há impressoras de papel tér-

mico que imprimem os decalques dos trabalhos feitos em iPads.  

Há tatuadores que defendem que não é necessário aprender a desenhar para tatuar: 

“Tatuagem é uma técnica, dá pra ensinar a copiar um desenho do papel e passar para a pele, aí 

vai da pessoa depois estudar, se dedicar a um estilo e praticar até atingir o nível para se tornar 

um tatuador reconhecido pelo seu trabalho” (Marcos, 2019). 

 Era comum que os tatuadores buscassem material e informação fora do país. Tino, que 

trabalhava com o Marco Leoni, tinha um contato com a Itália. Marco ia muito para o exterior 

e frequentava convenções nos Estados Unidos e na Inglaterra, o que influenciou a organização 

da convenção brasileira. Na década de 1990, Marco voltou para a Itália e Fred chegou a traba-

lhar um tempo por lá. Polaco chegou a acompanhar a convenção de Londres. Se não viaja-

vam, conheciam alguém que viajava para trazer máquina, pigmentos ou mesmo revistas sobre 

tatuagem. Marco fundou o Tattoo Clube Brasil, baseado nos clubes americanos e ingleses. Fez 

a primeira convenção com o intuito de comprar material e trocar desenhos, ver tatuagens. 

 O estúdio do tatuador que iniciou em 1981 recebeu tatuadores internacionais desde a 

década de 1990. A partir de 1992, ele assumiu a organização das convenções de tatuagem de-

pois que Leoni foi embora. Ele também comprou a Tattoo You e a manteve por seis anos: “E 

aí eu vi a necessidade do Brasil projetar a arte. E eu sempre vi que a discriminação tinha que 

acabar, porque eu trabalhava com tatuagem e queria que a tatuagem fosse reconhecida na so-

ciedade” (Lucas, 2019). Foi o responsável por levar adiante o projeto da primeira convenção 

de tatuagem depois que Leoni deixou o país. 

Eu fui o percursor aqui no Brasil de convenções de tatuagem. As convenções 
eram focadas na arte da tatuagem. Não era uma coisa, assim, feirão, sem 
controle, sem nexo. O que a gente fazia na época era uma coisa extremamen-
te ligada à arte mesmo. Então tinha exposições de arte, grandes exposições 
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de arte. Eu incentivava muito os artistas a levarem telas. A gente fez modelo 
de body suit no mdf, fizemos várias coisas legais no meio da arte, da tatua-
gem. Além das tatuagens que eram feitas nos estandes, que tinha artista do 
mundo inteiro, a gente fazia um treinamento para conscientizar os procedi-
mentos. Sempre levava palestras de médicos, pessoas ligadas à área da saú-
de, para fazer um curso, uma coisa legal para o tatuador. A gente tinha uma 
coisa de procedimento, tinha pessoas que a gente colocava para sempre estar 
checando os estandes, ver se o pessoal estava fazendo tudo correto. (Lucas, 
2019) 

Com o tempo, a tatuagem foi se popularizando a ganhando espaço na sociedade. Inse-

rida em novos contextos, as diferenças geracionais se intensificaram. A velha guarda teria fi-

cado para trás. 

Nesse tempo que eu fiquei aqui, abriram muitos estúdios, apareceram muitos 
tatuadores, os estilos de tatuagem mudaram, as técnicas mudaram, as ferra-
mentas mudaram e eu me tornei um cara meio obsoleto. Um tatuador dinos-
sauro assim. Eu tenho meu nome como uma lenda da tatuagem, mas eu não 
serviria para trabalhar num estúdio cheio de jovens que tem essa outra lin-
guagem, que hoje em dia gera o desenho no computador, que faz as monta-
gens. É uma coisa que não domino. Ainda sou do tempo da máquina que faz 
barulho. Hoje em dia, as maquininhas nem barulho fazem mais. Sou da épo-
ca que se fazia o decalque a mão, hoje em dia existe uma máquina que faz o 
carbono como se fosse um fax, sai prontinho.  […] Eu estou tendo que me 
esforçar muito para não ser engolido por eles porque essa geração de agora 
tá muito talentosa, tá muito boa, e os materiais estão muito bons. […] Não 
dá para competir. […] É meio frustante. Eu converso as vezes com gente da 
velha guarda, que foi da minha geração de tatuadores e eles tem a mesma 
visão que eu. Se banalizou muito. Antes você fazia tatuagem para você ser 
diferente, para você se diferenciar da manada. Hoje em dia, as pessoas pro-
curam a tatuagem que está na moda para ser igual aquele outro que ela viu, o 
jogador de futebol ou a atriz que ela viu, o big brother. Então, a mídia é uma 
coisa destruidora porque a tatuagem deixou de ser uma coisa de contracultu-
ra, deixou de ser uma coisa de protesto e você ser diferente, e você enfrentar 
o sistema, que era uma coisa de contestar mesmo e se tornou uma coisa meio 
que moda. E tudo que vira moda, chega uma hora cansa. (Vitor, 2019) 

Enquanto os tatuadores das gerações de 1980 e 1990 respeitavam os territórios e man-

tinham certo controle sobre as informações e os conhecimentos compartilhados, as novas ge-

rações têm tudo ao alcance de suas mãos, desde materiais prontos baratos e fáceis de comprar 

até os cursos e vídeos online que ensinam as técnicas de tatuagem: “Está tudo ao alcance das 

suas mãos, literalmente. A internet é um grande recurso para você estudar e expandir seus co-

nhecimentos. Antigamente, era muito mais difícil acesso a tudo” (Daniel, 2019). 

Hoje em dia, o mercado está escancarado. Não está aberto. Na época, quan-
do eu comecei, ele era um comércio mais de amizade mesmo. Se você era 
amigo do cara, gostava dele, você compartilhava tinta, compartilhava dese-
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nho. Era muito difícil. Eu levei muitos anos de profissionalismo, por exem-
plo, para aprender a preparar tinta de tatuagem. Porque na época quem pre-
parava tinta de tatuagem aqui no Brasil era o Marco e ele não te falava nem 
prometendo ouro como era feita. E depois de muita pesquisa, de muita in-
formação, de muita credibilidade, ele me ensinou a bater tinta, a preparar 
tinta. E depois nós viemos a preparar tinta juntos. Mas era tudo muito fecha-
do. O estúdio, mesmo você tendo uma certa amizade, você não dava tanta 
informação para o seu parceiro. Era bem mais fechado. Hoje não, em 90 já 
começou a abrir mais esse mercado. Aí começou a abrir, as grandes empre-
sas, começou a ser mais fácil conseguir material, a ter novos artista. Hoje 
então. Hoje, até banalizou de certa forma, porque hoje todo mundo pode 
pelo menos tentar. Porque tem material que você pega pela internet, chega o 
kit na sua casa e você começa a tatuar. Na minha época, a gente não vendia 
para quem não tatuava. O Marco só vendia material vendo o trabalho da pes-
soa, confiando na pessoa, aí ele fornecia o material para ela continuar traba-
lhando. Se não, não fornecia. Era dessa maneira. Era bem fechado. Hoje não. 
Hoje, você manda um e-mail para pessoa e a pessoa manda material para sua 
casa, a pessoa nem sequer sabe se você tatua ou não. 
O mercado esculambou. Hoje, todo mundo faz tatuagem, ou bem ou mal, 
faz. Não tem critério nenhum. Muito bom porque hoje você está vendo exce-
lentes artistas, e isso eu acho bárbaro. Mas as pessoas visando muito dinhei-
ro, se preocupando pouco pelo lado pessoal, pelo lado artístico, e mais pen-
sando em quanto custa a tatuagem. E a gente está vendo também muita por-
caria. Entristece porque hoje, falando na minha realidade nos anos 80 na 
Lapa, tinha eu de tatuador na Lapa, hoje na Lapa deve ter mais de 40 estúdi-
os de tatuagem. Hoje, aqui em Moema, deve ter mais de 60 estúdios de tatu-
agem. Então, isso eu não falando de uma realidade brasileira, São Paulo, eu 
estou falando de uma realidade mundial. O mundo se perdeu. Depois do Mi-
ami Ink, que começou a passar nos reality shows da vida o estúdio de tatua-
gem, todo mundo quer ser tatuador. E daí meio que banalizou, não se tem 
mais respeito. Hoje, se você tem uma loja aqui, o cara há um quarteirão, tem 
uma loja também. E é isso. Cada um para si e Deus para todos. Agora tam-
bém estamos tendo a oportunidade de ver excelentes artistas e trabalhos ma-
ravilhosos e isso me alegra. Eu sempre fui a favor de arte. 
Hoje você tem o Google da vida, o Pinterest da vida, que você tem 150 mil 
caras de tigre. Então, desde que a pessoa tenha a técnica para aplicar essa 
tatuagem na pele, ela vai ter uma referência muito maravilhosa. Então, sem 
dúvida, artisticamente, a tatuagem evoluiu muito. Então, você tem agulhas 
finas, coisa que na época também a gente não tinha. Nossas agulhas para a 
época eram muito grossas, apesar da gente achar super fina. Mas para com-
parar, uma agulha de 3 que a gente usava para um contorno fino na minha 
época. Hoje, para eu imitar essa agulha eu teria que usar 11, 14 agulhas. As 
agulhas reduziram muito a fineza dela. E isso faz com que você tenha um 
trabalho muito mais delicado, com muito mais detalhe. Eu acho que se, re-
almente, o grande fator para a evolução da tatuagem foi das agulhas, nem 
tanto as tintas. Deve fazer uns 10 anos que parei de soldar agulhas. Em 2006, 
começou a chegar as agulhas da China e começar a ter essa credibilidade, a 
começar a usar. Foi aí que fiquei meio de intermediário, soldando e pegando 
elas prontas. E depois, elas só prontas mesmo. (André, 2019) 

Nós vivemos o glamour da tatuagem, os anos dourados da tatuagem. A tatu-
agem era uma coisa muito respeitada. O cliente tinha um respeito muito 
grande pela nossa arte. Era uma coisa muito gratificante. […] A tatuagem de 
1985 até 2010 foi uma época maravilhosa. […] Como a tatuagem teve um 
crescimento muito grande, muita gente, a facilidade de comprar equipamen-
to e material e o problema econômico do Brasil desses últimos cinco anos, 
que a gente tem passado. Muita gente achou como opção de virar tatuador. 
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A crise do país, todo mundo achou como opção, muito fácil comprar materi-
al. Pessoal entra na internet hoje e acha kit por trezentos reais e começa a 
fazer tatuagem por cinquenta reais, vinte e cinco reais. Você não tem como 
oferecer um trabalho com segurança, com saúde, com todo o procedimento 
de limpeza, um material 100% descartável, um material de qualidade, toda 
segurança, ambiente legal, você não tem como oferecer uma tatuagem por 
esse preço. E pessoas que são totalmente incapacitadas porque o cara não 
tem o mínimo de conhecimento de biossegurança. Porque tatuagem não é só 
arte, é saúde também. (Lucas, 2019) 

Pensando as diferenças geracionais, desde a introdução da máquina elétrica, quando 

há mais registros sobre o trabalho de tatuador, a presença de mulheres entre tatuadores era 

menos comum. Não havia espaço para elas e quando elas conseguiam se estabelecer no cam-

po, dificilmente atingiam um grau de visibilidade. O campo da tatuagem era ainda mais mas-

culinizado do que hoje. Também era mais esbranquiçado, com forte presença de tatuadores 

brancos entre os tatuadores legitimados na década de 1980. Além disso, dominavam, entre os 

tatuadores profissionais, sujeitos de classe média que tinham condições materiais de comprar 

os equipamentos e os pigmentos que eram fabricados no exterior e precisavam ser importa-

dos, além do contato social com sujeitos que transitavam entre Brasil, Europa e Estados Uni-

dos. 

6.2. QUESTÕES DE GÊNERO 

 O campo da tatuagem é construído em uma sociedade patriarcal, machista e racista, 

refletindo seus preconceitos. Para contextualizar a carência da representatividade feminina na 

tatuagem, é preciso retomar as estruturas históricas que excluem a mulher dos espaços artísti-

cos, intelectuais, políticos, econômicos e sociais. Raras mulheres tinham acesso ao universo 

do conhecimento e prática. No período renascentista, o homem ganha centralidade nas artes. 

A crença de que as mulheres não podem ocupar os espaços de produção de conhecimento for-

talece um ciclo desde a Idade Média, que as impede de disputarem com os homens. As mulhe-

res foram distanciadas da criação artística e privadas de trabalhar com arte.  

O controle do discurso é acionado pelo sistema de exclusão de interdição (FOU-

CAULT, 2008), em que sujeitos do gênero feminino não têm poder de fala. As coerções do 

discurso limitam seus poderes, dominam suas aparições aleatórias, selecionam os sujeitos que 

falam. 
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A época contemporânea partilha uma característica comum com as prece-
dentes, pois a probabilidade de ser admitida e, principalmente, de ter sucesso 
é ainda menor para as mulheres que para os homens. No total, apenas 10% 
conseguem viver de sua arte. […] O reconhecimento de discriminações entre 
os sexos quanto à remuneração artística é sabido faz tempo, como, aliás, 
também é reconhecida a existência de barreiras maiores para a admissão das 
mulheres que para os homens (GREFFE, 2014, não paginado). 

O século XIX, para Greffe (2014), é didático quanto a isso. A mudança da atividade 

artística permitiu suprimir certas barreiras para a admissão das mulheres. Antes da Renascen-

ça, o sistema de corporações dificultava a admissão das mulheres em um ofício de finalidade 

artística e a Academia restringia pela formação, o que complicava ainda mais o acesso. Quan-

do o sistema acadêmico começa a perder força e a noção de que o dom ou a vocação podem 

preceder a formação se fortalece, os obstáculos diminuem e mais mulheres começam a se des-

tacar em atividades de escrita e pintura. Depois, o crescimento da arte contemporânea permi-

tiu uma relativa diminuição na discriminação em relação às mulheres. Contudo, conforme 

Greffe (2014), em média, a remuneração das mulheres artistas ainda é 40% menor que a dos 

homens. 

 Análogo ao campo da arte, o campo da tatuagem é marcado pelo machismo e as 

tatuadoras encontram obstáculos e dificuldades para se estabelecer. É mais difícil para elas 

conquistar a confiança de clientes homens e acabam por atender mais mulheres. Com partici-

pação reduzida, não há representatividade. Fatores sociais motivam as disparidades de gênero. 

Não são as habilidades que definem seus ganhos financeiros ou sociais, como prêmios. As 

mulheres não receberam suporte institucional para uma produção de trabalho que alcançasse 

uma grandiosidade, em comparação aos homens. 

A reconstituição histórica da tatuagem indicia que a prática foi associada ao masculi-

no, com a predominância de sujeitos do gênero masculino como tatuadores e tatuados, apre-

sentando um recente envolvimento de sujeitos do gênero feminino. Fisher (2002) já apontava 

essa diferença em sua pesquisa. 

Nos Estados Unidos, segundo Fisher (2002), é uma ocupação predominantemente 

masculina, com 85% dos tatuadores do gênero masculino. O autor aponta a dificuldade de su-

jeitos do gênero feminino entrarem no mercado. Historicamente, sujeitos do gênero masculino 

se tatuaram mais que sujeitos do gênero feminino, especialmente membros de grupos, como 

militares e gangs. Contudo, recentemente, Fisher (2002) calcula que cerca de 60% dos sujei-
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tos tatuados são do gênero feminino. Há uma reversão do estereótipo e uma equalização entre 

os gêneros no consumo da tatuagem. Pérez (2006) observou que, no Brasil, a tatuagem passou 

por um processo de desmasculinização, que afetou a relação de gênero, e o feminino se posi-

cionou como tendência e principal nicho consumidor. 

Apesar de a proporção entre sujeitos do gênero masculino e do gênero feminino que se 

tatuam estar perto de se igualar, a maioria dos tatuadores ainda é formada por sujeitos do gê-

nero masculino. E muitos tatuadores e sujeitos ligados ao campo mantêm e reproduzem com-

portamentos e pensamentos machistas.  

Algumas tatuadoras descrevem um ambiente hostil e dizem que se sentem como se 

tivessem invadindo o espaço dos tatuadores. Há pequenas violências: seja dificultando seu 

acesso a postos de trabalho, seja inibindo sua presença em certos locais, seja retirando a dig-

nidade dos seus desejos e de seus corpos por meio do assédio e da violência.  

Pra nós, mulheres, é difícil ter respeito dentro da tatuagem. Pra você ser vista 
como uma boa tatuadora tem que ser duas vezes melhor! A dificuldade de 
ser reconhecida acabou me deixando mais forte no final. (Renata, 2019) 

 O começo é sempre o mais difícil, quando a busca por reconhecimento e legitimidade 

enfrenta mais obstáculos do que se fosse um tatuador. “No início, teve muitos homens que 

duvidavam da minha capacidade, clientes e colegas de profissão” (Thaís, 2018). A maior difi-

culdade encontrada no início da carreira de outra tatuadora “foi ser mulher. Ninguém acredi-

tava muito que me dar a pele era uma boa ideia porque era novidade mulher tatuando na mi-

nha cidade” (Renata, 2019). Das treze tatuadoras que participaram de uma entrevista para a 

revista AZMina (NEGRI, 2016), apenas uma afirmou não ter passado por nenhuma situação 

machista. 

Muitas tatuadoras com quem tive contato relataram casos de assédio sofridos - na 

maioria, morais e sexuais - por outros tatuadores e as dificuldades de ganhar reconhecimento 

em um campo tão fechado para elas. São desde críticas e desmoralizações no início de carrei-

ra, que questionam sua capacidade por ser mulher, até insinuações de tatuadores mais experi-

entes que trocariam informações, conhecimentos e materiais por “algo a mais” - que em al-

guns casos se tornam reais. Em março de 2019, uma tatuadora se queixou de que se fosse uma 

foto dela de biquini, teria mais interesse do que as fotos de suas tatuagens. 

Renata está no campo desde 2014, já conquistou prestígio no campo da tatuagem e 
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acredita que isso se deve ao fato de que já desenhava. A ideia de se tornar tatuadora veio de-

pois, quando trabalhou como desenhista no estúdio de um amigo e teve a chance de tatuar. 

Com o tempo, abriu um estúdio pequeno no bairro e continuou estudando as técnicas de tatu-

agem por horas diárias.  

Alice já era piercer há vinte anos e, com o tempo, mais ou menos em 2012, começou a 

estudar e migrar para a tatuagem. Quando começou a tatuar, se mudou de Belo Horizonte para 

São Paulo, “vim em busca de mais conhecimento e espaço, pois a área sempre foi muito ma-

chista e não tinha muita oportunidade de evolução”. Teve dificuldade em aprender a tatuar 

porque “os mesmos que me ensinavam também me boicotaram. Quase desisti muitas vezes”. 

Hoje, trabalha na Vila Mariana, em estúdio próprio. 

Apesar de todo o sucesso que já conquistou em poucos anos, expõe a dificuldade de se 

tornar tatuadora em um campo machista. Ela conseguiu criar um estilo próprio que torna suas 

tatuagens únicas e reconhecíveis por qualquer um que já tenha visto alguma tatuagem sua. A 

tatuadora cria uma moldura em um estilo mais rascunhado em volta de seus desenhos. Mesmo 

assim, outro tatuador de realismo apropriou-se de seu estilo, atribuiu um nome para ele, rea-

lism sketch, e divulga como sendo algo criado por ele. 

Na maioria dos estúdios em que trabalham tatuadores e tatuadoras, há uma hierarquia 

em que o tatuador assume uma posição mais alta e central, realizando tatuagens mais “com-

plexas”, enquanto a tatuadora é alvo de um processo de desqualificação, muitas vezes natura-

lizado, e é vista como alguém que deve se limitar a tatuagens mais simples, marcadas de últi-

ma hora e à reprodução ou cópia de algo pronto. Quando um estúdio se estabelece com uma 

tatuadora como principal artista, é difícil encontrar um tatuador que trabalhe junto ou que se 

mantenha no estúdio depois de passar pelo processo de aprendizagem. Outras tatuadoras se 

mantêm, mas os tatuadores dificilmente aceitam serem liderados por uma tatuadora. Há uma 

regulação de gênero que impõe uma performatividade diferente para tatuadores e tatuadoras. 

Há casos em que se questiona se o trabalho produzido por uma tatuadora foi feito por 

ela mesmo. Uma das entrevistadas disse: “de vez em quando eu tenho que aparecer, já que 

sempre vejo alguém achando que eu sou um cara. Eu sou mulher, meu nome é [nome da tatu-

adora]” (Claudia, entrevistada em 2019). 

 Às tatuadoras, é delimitada a produção de tatuagens femininas, que seriam escritas, 

tatuagens minimalistas e delicadas, minirrealismos, pontilhismo. Dessa forma, as tatuadoras 
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acabam se especializando nesses estilos e atendendo um público específico, formado majori-

tariamente por clientes que se identificam com o gênero feminino. Cria-se uma hierarquização 

por estilos, relacionada a uma hierarquia de gêneros masculino e feminino. O local e o dese-

nho da tatuagem são orientados pelos padrões de cada gênero. 

 Nos concursos de tatuagem, é muito mais comum encontrar mulheres como telas ou 

concorrendo ao Miss Tattoo do que tatuadoras que supostamente teriam o potencial de fazer 

um bom trabalho e ganhar um prêmio. Na convenção, para exercerem a função de jurados nos 

concursos de tatuagem, são escolhidos três tatuadores, que, até a edição de 2017, foram maio-

ritariamente sujeitos do gênero masculino, mais velhos (experientes e reconhecidos no cam-

po), brancos e provavelmente das classes média e alta. Não há espaço para mulheres nas ca-

deiras dos jurados. Apesar disso, é perceptível o aumento do número de tatuadoras que se ins-

crevem e participam dos concursos, ainda que não se compare ao número majoritário de “te-

las” femininas.   

Entre os ganhadores dos concursos de melhores tatuagens da 7º Tattoo Week, em 2017, 

que foram setenta e dois tatuadores em vinte e sete categorias, somente duas tatuadoras ga-

nharam em alguma categoria - e não foi em primeiro lugar. No ano anterior, seis tatuadoras 

fizeram parte dos setenta e um tatuadores que foram premiados nas vinte e oito categorias do 

concurso. Alguns nomes se repetem no decorrer dos anos, mantendo certos tatuadores como 

ganhadores da sua categoria. 

 Entre os ganhadores dos concursos da 8º Tattoo Week, somente ganharam uma 

tatuadora em primeiro lugar e outra em segundo lugar na categoria Aquarela e uma em pri-

meiro em Dotwork, do total de 57 premiados em vinte categorias de tatuagem. Já na 9º Tattoo 

Week, em 2019, somente uma tatuadora ganhou, em terceiro lugar em New School, dos 60 

premiados em vinte e duas categorias de tatuagem. 

É arriscado fazer uma estimativa de quantas tatuadoras estavam inscritas ou mesmo 

tinham estande no evento, pois os estandes têm os nomes dos estúdios e não tive acesso à lista 

de tatuadores inscritos para concorrer a uma categoria. A partir da observação, é visível o au-

mento contínuo de tatuadoras participando do evento. Creio que em torno de duas ou três em 

cada dez eram do gênero feminino em 2017, ano que atingiu o maior número de tatuadoras 

participantes. Essa proporção se mantém nas filas para a sala dos jurados, mas não é reprodu-

zida na lista de ganhadores. 
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Além disso, há pouca coisa que remeta a tatuadoras mulheres. Em um evento que ho-

menageia as primeiras gerações, em 2016 e 2017, os principais nomes dos tatuadores convi-

dados com mais de 20 anos de tatuagem eram de sujeitos do gênero masculino, sendo só uma 

tatuadora. Na exposição Arte na Pele, em 2016, dos quarenta e cinco nomes expostos na lista 

de tatuadores brasileiros das décadas de 1980 e 1990, três eram de mulheres. Em um evento 

de tatuagem, em 2016, para “valorizar a arte feita pelas mulheres”, já que “não seria justo es-

quecer que elas existem”, a organizadora selecionou duas tatuadoras para participar do even-

to, “tem muita tatuadora boa por aí” e pediu “aplausos para todas as tatuadoras e a arte produ-

zida por elas”.  

Das doze edições de um workshop para iniciantes de 2017, onze foram tatuadores e só 

uma tatuadora como case de sucesso, no mês de março, o mês da mulher. Em média, dos trin-

ta participantes, 10% a 20% são do gênero feminino, marcando a predominância de sujeitos 

do gênero masculino. Como se pode notar, as tatuadoras ficam de lado ou são esquecidas pro-

positalmente. Isso não se limita ao campo da tatuagem. Thompson (2012), quando pergunta 

sobre quais são os maiores artistas da arte contemporânea para os grandes nomes do campo, 

percebe que nenhuma mulher é citada. Sua lista geral, que resume todas as respostas dadas, 

não tem um nome de mulher. 

Durante a pesquisa de campo, acompanhei 46 workshops. Em média, 67,75% dos par-

ticipantes eram do gênero masculino, uma maioria notável. Os workshops de realismo são os 

que mais concentram os tatuadores. Em agosto de 2019, um workshop realizado por um estú-

dio na Zona Leste possuía 100% da sua turma formada por homens. Em outro caso, em 2018, 

a turma tinha 44 tatuadores e 3 tatuadoras, uma proporção de 93,61% de homens. Em agosto 

de 2018, em um workshop de Comics, 93,85% da turma era masculina, sendo que a única ta-

tuadora presente trabalhava para o estúdio que promoveu o curso. Em um workshop de Old 

School, na Penha, 88,88% dos alunos eram tatuadores. 

Já as turmas de realismo minimalista, fineline e full black, possuem em média 70 a 

80% de tatuadoras. No curso de fineline, em novembro de 2018, 20% da turma era composta 

por micropigmentadoras que realizam minitatuagens. Mesmo nos workshops de biosseguran-

ça, as tatuadoras têm a presença mais efetiva, chegando a 65% doa participantes dos cursos.  

A maioria deles era de uma empresa que possui uma loja de insumos e um estúdio de 

tatuagem. Ela promove mensalmente diversos cursos e workshops. Entre eles, o Curso Prática 
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de Tatuagem Intensivo nível 1, com três dias de duração. Em média, o curso tem uma aderên-

cia de 55% de tatuadores. Entretanto, em uma das edições, em abril de 2019, a 7º turma atin-

giu 60% de alunas. Na turma de um curso de tatuagem online, 68% eram tatuadores.  

É certo que todo ano, entre as atrações, ocorre o Miss Tattoo Week. O concurso não é 

exclusividade da Tattoo Week e a maioria das convenções possui algo similar. As concorrentes 

costumam caminhar pelos eventos com roupas justas e curtas para mostrar seus corpos e suas 

tatuagens. Há um júri que define a mais “estilosa” ou a que tem atitude, além de considerar a 

beleza. Para mudar tal cenário, a Tattoo Week 2018 incluiu o Mister Tattoo Week, concurso de 

beleza para homens (ver ilustração 170).  

 As revistas de tatuagem são marcadas por questões de gênero. Elas costumavam 

apresentar uma seção com fotos de modelos tatuadas em posições sensuais ou provocativas e 

com roupas curtas ou usando lingeries. Enquanto a parte de tatuadores em destaque apresen-

tava nomes masculinos. 

Os corpos femininos são objetificados em diversos espaços de convivência entre tatu-

adores. Em suas redes sociais, tatuadores e sujeitos ligados ao campo costumam postar e 

compartilhar fotos de mulheres nuas e seminuas em posições provocantes e com comentários 

insinuantes, como “a gente cansa de avisar que é obrigatório o uso de luva viu” em uma foto 

com duas mulheres nuas simulando o procedimento de tatuagem.  

Ilustração 170. Miss e Mister Tattoo

Tattoo Week, 2019 
Fonte: Reprodução / Instagram
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 Outras fotos são acompanhadas de hashtags, como #girlwithtattoos, #tattooedgirls, 

#inkedgirl, #tatoogirls, #inkedgirls, #belastatuadas e #misstattoo, com fotos que reproduzem o 

padrão de corpo feminino, magro ou com curvas, mas sem gordura, branco e “sensual”. São 

raras as fotos masculinas e, quando aparecem, são em fotos de casais, com o corpo da mulher 

em evidência. 

Além disso, tatuadores apresentam comportamentos misóginos quando atendem seus 

clientes e, principalmente, suas clientes. Para Angel (2018), os casos de assédio e abuso sexu-

al na tatuagem e, de maneira mais ampla, na modificação corporal, não é algo isolado. É co-

mum a denúncia de casos de assédio e abuso sexual envolvendo tatuadores, mesmo assim, o 

medo de denunciar afeta a noção real da dimensão dos casos. As violências podem ser sutis, 

como negar o trabalho para uma mulher em um estúdio, a objetificação da mulher em carta-

zes, capas de revistas e concursos de beleza ou sua segregação.  

Estes fatos nos atentam para que diferenças de gênero são acionadas na artificação da 

tatuagem, de um campo formado majoritariamente por sujeitos do gênero masculino e que 

valoriza características ditas masculinas, como uma “mão firme”, que estão relacionadas às 

tecnologias do gênero. Por muito tempo, o controle sobre os corpos femininos impediu que as 

mulheres fizessem tatuagem e se tornassem tatuadoras. 

Essas ações, que limitam o acesso de sujeitos do gênero feminino ao campo, funcio-

nam como regulações que produzem “parâmetros de pessoas, isto é, a construção de pessoas 

de acordo com normas abstratas que ao mesmo tempo condicionam e excedem as vidas que 

fabricam – e quebram” (BUTLER, 2014, p. 272). Conforme Miskolci (2006, p. 688), “o corpo 

da mulher é construído, assim como sua subjetividade, para um outro a quem deve agradar” 

enquanto o corpo do homem e sua subjetividade são moldados para o domínio do outro e de 

si. Esse padrão de gênero é reproduzido em diversos discursos.  

As tatuadoras estão cada vez mais buscando criar eventos para discutir seu envolvi-

mento no campo da tatuagem. Em outubro de 2018, no Tatuapé, ocorreu o primeiro Encontro 

de mulheres tatuadas, que discutiu a questão das mulheres inseridas nos negócios da tatua-

gem. Em junho de 2019, em Porto Seguro, uma convenção só para mulheres reuniu tatuadoras 

para discutir a questão de gênero. Em setembro de 2018, ocorreu o um encontro de tatuadoras 

negras em São Paulo. Foi um passo para descentrar o campo da tatuagem, que é comandado 

por homens brancos desde a invenção da máquina elétrica. 
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Uma convenção internacional, realizada em novembro de 2016, em São Paulo, inclui a 

categoria “Tatuadoras” na Competição, criada para “as artistas competirem e mostrar o talento 

e arte feminina”. Com uma mulher entre os organizadores, foi uma forma de minimizar as 

disparidades nas competições. Em um evento com tatuadores, em 2017, ocorreram as rodas de 

conversa: “o empoderamento da mulher tatuadora”, com quatro tatuadoras (que abordou os 

desafios e a superação que as tatuadoras enfrentam para seguirem a profissão em um mercado 

machista) e “tatuagem - arte x negócio”, com três tatuadores de marca (que discutiu os estúdi-

os-empresa). Na oferta de um dos workshops de realismo, em julho de 2019, o proprietário do 

estúdio que promoveu o curso questionou a falta de adesão feminina. As tatuadoras teriam 

dito que trabalham com desenhos menores, como realismo minimalista ou algo mais delicado, 

que o estilo é masculino ou que se especializaram em outros estilos, como fineline. 

Para Marcondes dos Santos (2016), é perceptível a maior presença e consagração de 

artistas identificados com o gênero masculino no campo da arte. Isso não é específico do con-

texto brasileiro nem recente na história da arte. Durante o período imperial, as mulheres não 

era aceitas nas instituições de arte nem nas escolas superiores. Só em 1892, já em tempos de 

República, a abertura de cursos superiores às mulheres foi conquistada legalmente. Sem for-

mação artística e longe do sistema de exibições e premiações organizado pela academia, as 

artistas eram vistas como amadoras. A noção de amadorismo projetada sobre as artistas resul-

tou em uma formação precária em artes para elas. Somente no século XX, as primeiras mu-

lheres puderam ingressar no ensino superior e em aulas como a de modelo vivo. A profissão 

de artista era, então, proeminentemente masculina. Artistas brasileiras passaram a ser reco-

nhecidas, como Anita Malfatti e Tarsila do Amaral. 

A pesquisa de Marcondes dos Santos (2018) confirmou uma maior presença masculina 

entre artistas ingressando na carreira. Também observou que as artistas do gênero feminino 

vêm alcançando cada vez maior presença nos contextos artísticos e mais visibilidade, indi-

cando que as condições sociais e de produção da arte mudaram. Mas a situação ainda não é 

igualitária, uma desigualdade de oportunidades resiste no campo e as artistas encontram obs-

táculos na conquista de sua consagração e de seu sustento. 

  
As condições sociais e de produção tiveram de mudar consideravelmente 
para que atualmente as mulheres tenham uma maior participação nos contex-
tos artísticos institucionais, o que tem contribuído para que os seus méritos 
sejam cada vez mais reconhecidos. Mas, apesar de tantos progressos, as mu-
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lheres artistas ainda têm mais dificuldades em viver da sua produção artística 
quando comparadas com os homens. Oportunidades de exposições, premia-
ções, recordes de vendas, postos de ensino, representação em instâncias cul-
turais, a aquisição de “fama”, etc., ainda permanecem altamente masculini-
zadas. Os preços das obras de mulheres permanecem muito mais baixos 
comparados com as dos homens, o que significa que são mais mal pagas e 
que têm menos oportunidades de desenvolver trabalho artístico, quando 
comparadas com os pares do outro sexo. (FONSECA, 2013, p. 130 apud 
MARCONDES DOS SANTOS, 2018, p. 177) 

Para Nochlin (2016, p. 5),  

[...] a experiência e a situação da mulher na sociedade - e, logo da artista - é 
diferente da do homem. E, certamente, a arte produzida por um grupo de 
mulheres - conscientemente unido e intencionalmente articulado - determi-
nado a articular uma consciência de grupo sobre a experiência feminina deve 
ser identificado como arte feminista - ou feminina.  

No campo da arte, as qualidades expressivas e estilísticas femininas não são reunidas 

como um grupo. As artistas parecem se aproximar mais de outros artistas do seu período e 

perspectiva do que delas mesmas. Como fragilidade, delicadeza e preciosidade são vistas 

como marcadores de um estilo feminino, “[...] o fazer arte envolve uma forma própria e coe-

rente de linguagem, mais o menos dependente ou livre de convenções, esquemas ou noções 

temporalmente definidos que precisam ser apreendidos ou trabalhados através do ensino ou de 

um período longo de experimentação individual” (NOCHLIN, 2016, p. 7). 

Nochlin (2016, p. 8) pontua que “Não existem mulheres equivalentes a Michelângelo, 

Rembrandt, Delacroix, Cezanne, Picasso ou Matisse, ou mesmo nos tempos recentes, a Koo-

ning ou Warhol, assim como não há afro-americanos equivalentes dos mesmos”. O campo da 

arte é entediante, opressivo e desestimulante “para todos aqueles que, como as mulheres, não 

tiveram a sorte de nascerem brancos, preferencialmente classe média e acima de tudo ho-

mens” (NOCHLIN, 2016, p. 8). 

O grande artista é tido como aquele que detém a genialidade; a genialidade, 
por sua vez, e pensada como um poder atemporal e misterioso, de alguma 
maneira incorporado à pessoa do grande artista.  Tais ideias estão relaciona-
das a premissas meta-históricas, inquestionáveis e normalmente inconscien-
tes. [...] Essas suposições são intrínsecas a um grande número de escritos 
históricos sobre arte. Não é acidente o fato de que as condições cruciais para 
que se produza grande arte sejam raramente investigadas, ou que tentativas 
de investigação de questões mais amplas foram, até muito recentemente, 
rejeitadas como não sendo temas de atividades acadêmicas, ou por serem 
muito extensas, ou campo de outra disciplina. (NOCHLIN, 2016, p. 14) 
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A história da arte é baseada em uma subestrutura romântica, elitista, de mérito próprio, 

monotemática, em que prevalece o mito do grande artista e sua aura mágica que rodeia a arte 

e seus criadores. Desta forma, conforme Nochlin (2016, p. 22), as realizações artísticas são 

vistas como milagrosas e de natureza associal: “A falta de êxito das mulheres na arte é justifi-

cada pela falta de talento, que nunca se revelou. Concluindo que as mulheres não tem talento 

para a arte”. A demanda e a expectativa impostas às mulheres fazem com que não seja possí-

vel a devoção profissional plena à produção da arte, para além de um problema de talento. 

Além disso, as habilidades ou inteligências são construídas desde a infância, negadas às mu-

lheres. Desta forma,  

A arte não é a atividade livre e autônoma de um indivíduo dotado de quali-
dades, influenciado por artistas anteriores e mais vagamente e superficial por 
forças sociais, mas sim que a situação total do fazer da arte, tanto no desen-
volvimento do artista como na natureza e da qualidade do trabalho como 
arte, acontece em um contexto social, são elementos integrais dessa estrutura 
social e são mediado se determinados por instituições sociais específicas, 
sejam elas academias de arte, sistemas de mexendo, mitologias sobre o cria-
dor divino, artista como he-man ou como párias sociais. (NOCHLIN, 2016, 
p. 23-24) 

 Olaizola (2009, 2012), citada por Silva, Bueno e Melo (2014), mostra a necessidade 

de “compreender dialeticamente como as ideologias sexuais vão se materializando nos pro-

cessos de trabalho e como as condições materiais de existência formatam e condicionam essas 

ideologias, as quais não são estáticas e sim cambiantes” (OLAIZOLA, 2009, p. 254-255 apud 

SILVA; BUENO; MELO, 2014, p. 106).  

 Conforme Brah (1996), o gênero é constituído e representado segundo a localização 

nas relações de poder, que considera processos econômicos, políticos e ideológicos. Conside-

rando as estruturas de relações sociais, não é possível dizer apenas “mulheres”, mas categori-

as diferenciadas como “mulheres da classe trabalhadora”, “mulheres camponesas” ou “mulhe-

res imigrantes”, já que “Cada descrição está referida a uma condição social específica. Vidas 

reais são forjadas a partir de articulações complexas dessas dimensões” (BRAH, 1996, p. 

341). 

O assujeitamento às representações de gênero, segundo Miskolci (2006), abrange a 

subjetivação por mecanismos regulatórios. O sistema de gênero, baseado no biopoder, cria 
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diferenças em corpos, que “dão materialidade às representações que justificam a hierarquia 

que atribui ao masculino o domínio e ao feminino a submissão” (MISKOLCI, 2006, p. 688). 

  
Gênero é o aparato pelo qual a produção e a normalização do masculino e do 
feminino se manifestam junto com as formas intersticiais, hormonais, cro-
mossômicas, físicas e performativas que o gênero assume. Supor que gênero 
sempre e exclusivamente significa as matrizes “masculino” e “feminina” é 
perder de vista o ponto crítico de que essa produção coerente e binária é con-
tingente, que ela teve um custo, e que as permutações de gênero que não se 
encaixam nesse binarismo são tanto parte do gênero quanto seu exemplo 
mais normativo. […] Gênero é o mecanismo pelo qual as noções de mascu-
lino e feminino são produzidas e naturalizadas, mas gênero pode muito bem 
ser o aparato através do qual esses termos podem ser desconstruídos e desna-
turalizados. (BUTLER, 2014, p. 253) 

Quando as normas de gênero são reproduzidas, “elas são invocadas e citadas por práti-

cas corporais que também têm a capacidade de alterar normas durante sua citação” (BU-

TLER, 2014, p. 267). Nosso gênero, conforme Brah (2006), é constituído e representado con-

forme nossas posições nas relações de poder, que se realizam por meio de processos econômi-

cos, políticos e ideológicos. Nas estruturas de relações sociais, os sujeitos existem em catego-

rias diferenciadas, nas quais o gênero aparece como uma das condições sociais, uma das di-

mensões que são articuladas. A autoria acrescenta: “Estruturas de classe, racismo, gênero e 

sexualidade não podem ser tratadas como ‘variáveis independentes’ porque a opressão de 

cada uma está inscrita dentro da outra – é constituída pela outra e é constitutiva dela” (BRAH, 

2006, p. 351). O racismo não seria redutível à classe social ou ao gênero, nem autônomo, mas 

se articularia com estruturas patriarcais de classe de maneiras particulares, em condições his-

tóricas dadas.  

Brah (2006) sugere quatro maneiras de contextualizar a diferença: experiência, relação 

social, subjetividade e identidade. Como experiência, é o lugar de formação do sujeito. Como 

relação social, é constituída e organizada em relações sistemáticas através de discursos 

econômicos, culturais e políticos e práticas institucionais. A articulação de regimes de poder 

possibilita que modos de diferenciação, tais como gênero, classe ou racismo, sejam instituídos 

em termos de formações estruturadas. Já a diferença como subjetividade leva em conta que os 

processos de formação da subjetividade são ao mesmo tempo sociais e subjetivos. Como iden-

tidade, a diferença é constituída por meio de experiências culturalmente construídas em rela-

ções sociais. A subjetividade ganha significado ou é experimentada como identidade enquanto 
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as identidades são marcadas pela multiplicidade de posições de sujeito que o constituem. A 

identidade é um processo, uma multiplicidade relacional em constante mudança. 

  
O conceito de diferença, então, se refere à variedade de maneiras como dis-
cursos específicos da diferença são constituídos, contestados, reproduzidos e 
resignificados. Algumas construções da diferença, como o racismo, postulam 
fronteiras fixas e imutáveis entre grupos tidos como inerentemente diferen-
tes. Outras construções podem apresentar a diferença como relacional, con-
tingente e variável. Em outras palavras, a diferença não é sempre um marca-
dor de hierarquia e opressão. Portanto, é uma questão contextualmente con-
tingente saber se a diferença resulta em desigualdade, exploração e opressão 
ou em igualitarismo, diversidade e formas democráticas de agência política. 
(BRAH, 2006, p. 374) 

O poder “é constituído performativamente em práticas econômicas, políticas e cultu-

rais, e através delas. As subjetividades de dominantes e dominados são produzidas nos inters-

tícios desses múltiplos lugares de poder que se intersectam” (BRAH, 2006, p. 373). 

Segundo Lauretis (1994), a construção cultural do gênero ocorre por meio de tecnolo-

gias de gênero e discursos institucionais com poder de produzir representações de gênero. O 

gênero é uma representação construída como produto e processo de tecnologias sociais ou 

aparatos biomédicos com implicações concretas sociais e subjetivas na vida material. Além 

disso, diferenças, como classe, raça e idade, cruzam a diferença de gênero e suas posições.  

Conforme Butler (1999), a diferença sexual é baseada em diferenças materiais que são 

marcadas e formadas por práticas discursivas. A performatividade é uma prática reiterativa e 

citacional pela qual o discurso produz os efeitos nomeados, é uma reiteração de uma norma 

em que o corpo e sua materialidade é efeito produtivo do poder. Um exemplo de atos perfor-

mativos é uma tatuadora fazendo traços finos e desenhos delicados e menores para afirmar 

sua feminilidade, valorizando elementos que são normalmente relacionados ao gênero femi-

nino, como delicadeza e sutileza. “O gênero não é exatamente o que alguém ‘é’ nem é preci-

samente o que alguém ‘tem’. Gênero é o aparato pelo qual a produção e a normalização do 

masculino e do feminino se manifestam junto com as formas intersticiais, hormonais, cromos-

sômicas, físicas e performativas que o gênero assume” (BUTLER, 2014, p. 253). 

Há sempre a possibilidade de inverter as regulações de gênero e desestabilizar as tec-

nologias de gênero. Miskolci (2006) propõe desnaturalizar os corpos como produtos de técni-

cas que ancoram a inteligibilidade das identidades. 

Entretanto, a questão de gênero também envolve as desigualdades de classe, já que o 
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capitalismo foi instaurado a partir de uma divisão social do trabalho na qual foram relegados 

alguns trabalhos às mulheres. É preciso alterar as estruturas de poder. Feminismo envolve 

classe e raça, além de gênero. 

O controle do corpo feminino e sobre as mulheres marcou a história da tatuagem. Esse 

controle é exercido de uma forma que não se observa entre os homens e é uma das principais 

formas de controle dos sujeitos. Não existe nenhum destino biológico ou psicológico que de-

fina as mulheres como tal. O conceito de feminilidade não é inato, mas sim uma criação da 

sociedade que se reforça. De acordo com o que foi observado na pesquisa de campo, às tatua-

doras são atribuídos os trabalhos menores e com traços mais finos porque são consideradas 

mais delicadas que os tatuadores. A materialização da diferença de gênero se expressa na divi-

são dos estilos de tatuagem e nas formas de seleção no campo. 

Além da hierarquia de gênero feminino/masculino, há uma hierarquia entre masculini-

dades. Uma masculinidade performática que atinge o padrão heterossexual tem um certo po-

der dentro do campo da tatuagem. Um dos tatuadores entrevistados encontrou barreiras para 

se relacionar com outros tatuadores por sua sexualidade. Morando e trabalhando no mesmo 

local, com apoio de seu companheiro, lidou com comportamentos homofóbicos não declara-

dos de outros tatuadores e estúdios. Quando se encontrou em um momento de dificuldade, as 

portas se fecharam por sua orientação sexual e não conseguiu trabalho nos estúdios. Perfor-

matizar uma masculinidade heterossexual acaba sendo um requisito para as relações de poder 

dentro do campo. A masculinidade padrão é imposta . 96

Da mesma forma, a feminilidade padrão também é imposta, mas com menos força. As 

mulheres que se destacam têm suporte, capital financeiro e cultural, normalmente de classe 

média. Com essa base material, não enfrentam tantos assédios e conseguem se estabelecer no 

campo. Além disso, as tatuadoras que estão crescendo no campo são caracteristicamente bran-

cas, o que está relacionado com sua classe. As tatuadoras negras e de classes mais baixas en-

contram ainda mais obstáculos e barreiras no campo da tatuagem. Sem as mesmas condições 

materiais e enfrentando a discriminação por sua cor de pele, precisam desconstruir relações de 

poder e hierarquias para se estabelecerem no campo. Tatuadoras e tatuadas brancas são mais 

procuradas, já que a pele mais clara é valorizada como um suporte que recebe bem todas as 

cores de pigmentos. O ideal tatuado é o corpo jovem, que performatiza características padrões 

 Tão imposta que criam jogos de erotização com os corpos femininos tatuados.96
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de gênero e é branco.  

Passamos por um processo paradoxal: enquanto cresceu a entrada de mulheres na ati-

vidade quando a tatuagem passa pela artificação e valorização social, elas são excluídas soci-

almente desse processo. As mulheres eram excluídas do mundo da tatuagem por muito tempo, 

por diversas razões estruturais/históricas, Mas quando uma atividade começa a ser prestigia-

da, valorizada, ela tende também a excluir as mulheres ou relegar a elas lugares específicos. 

Estilos femininos são menos valorizados, considerados menos artísticos. Além disso, o 

gênero impacta na precificação. Há opressões e injustiças em relação ao gênero.  A distribui-

ção injusta e ou desigual em termos de riqueza, tempo e desejo é reflexo do processo em que 

o neoliberalismo amplia sua dominação e controle sobre os corpos, principalmente os corpos 

racializados e feminilizados e também sobre os territórios, reforçando a exploração da força 

de trabalho e dos bens comuns da natureza. 

Nem todas as mulheres são iguais, apesar de existirem pressões de gênero, há também 

opressões de classe, idade, orientação sexual, origem étnica. O feminismo questiona um sis-

tema de hierarquias e opressões voltado para a reprodução do capital. Mas o patriarcado tam-

bém afeta aos homens, precisamos buscar formas de relações humanas sem dominações ou 

exclusões, que nos construa como iguais. 

6.3. A PRECIFICAÇÃO E AS DIFERENÇAS DE CLASSES SOCIAIS 

 O processo de artificação vem junto com o de mercantilização, no qual a tatuagem 

aparece como mercadoria. Esse processo cria valor, aumento o valor cobrado por uma tatua-

gem considerada artística, o que marcaria distinções de classe e um processo de elitização da 

prática. O campo da tatuagem, para DeMello (2000), seria dividido em duas culturas, por 

classe e status. 

A tatuagem, como tem sido praticada na classe trabalhadora há décadas, 
cumpre várias funções específicas e carrega um conjunto particular de signi-
ficados. […] A popularização da tatuagem na classe média foi necessaria-
mente acompanhada de uma mudança nas funções e significados atribuídos à 
tatuagem nesse contexto. […] É por meio do relato de experiências de tatua-
gem - o que chamo de narrativas de tatuagens - que os novos significados 
adquirem força real e são transmitidos a outros. […] Por essas narrativas, a 
classe média é capaz de legitimar e naturalizar para si uma tradição cultural 
que antes era vista como exclusivamente classe baixa. (DEMELLO, 2000, p. 
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136-137)  97

De Mello (2000) atenta para o fato de que o contexto social em que um sujeito recebe 

uma tatuagem é frequentemente tão importante quanto a própria tatuagem. A decisão de fazer 

uma tatuagem e a escolha desta dependem mais do período do que das preferências individu-

ais. Até 1970, havia menos opções de desenhos de tatuagem para escolher e tatuadores difi-

cilmente criavam tatuagens personalizadas para seus/suas clientes. Antes do Renascimento da 

tatuagem, a prática era associada à marginalização social e econômica experimentada por 

muitos da classe trabalhadora, mas especialmente pelos motociclistas, que usavam suas tatua-

gens para expressar seu desprezo pela sociedade, desafiando valores sociais. Ademais, vale 

pontuar que até as tatuagens não conflituosas da classe trabalhadora eram vistas como um de-

safio para a classe média simplesmente em razão do menosprezo pelas tatuagens. 

 A tatuagem tradicional da classe trabalhadora mudou radicalmente, como aponta 

DeMello (2000), com as inovações artísticas introduzidas por tatuadores como Ed Hardy e 

Leo Zulueta. Elas foram moldadas por uma imagem e um relacionamento com o corpo dife-

rentes daqueles normalmente encontrado na classe média. A lógica que faz um sujeito se tatu-

ar depende de sua posição social. 

Por exemplo, uma das principais objeções da classe média à tatuagem é que 
historicamente o corpo é inviolado, puro demais para ser desfigurado. Além 
disso, as tatuagens são tão permanentes. A classe média normalmente via 
fazer uma tatuagem um sinal de falta de personalidade, disciplina e autocon-
trole de uma incapacidade de considerar o futuro. Mas hoje para os membros 
da classe média da comunidade de tatuagens, a tatuagem é tão permanente 
quanto sempre foi. No entanto, hoje, essa permanência é interpretada em 
termos positivos. O corpo agora é visto como um templo, e as tatuagens são 
usadas mais como uma forma de uma pessoa se expressar, como uma manei-
ra de decorar o templo. Mas as tatuagens só são vistas dessa maneira se fo-
rem artísticas e bem pensadas: em outras palavras, somente se a disciplina e 
autocontrole foram exercidos durante o processo de tomada de decisão. 

 Tattooing, as it has been practiced in the working class for decades, serves a number of specific functions and 97

carries a particular set of meanings. […] The popularization of tattooing in the middle class has necessarily been 
accompanied by a change in the functions and meanings assigned to the tattoo in that context. It is through the 
telling of tattoo experiences - what I call tattoo narratives - that the new meanings acquire real force and are 
transmitted to others. Through these narratives, the middle class is able to legitimate and naturalize for them-
selves a cultural tradition that was once seen as exclusively lower class.
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(DEMELLO, 2000, p. 140)  98

Antes do Renascimento da tatuagem nos Estados Unidos, as escolhas das tatuagens 

eram baseadas na economia e nos tipos de imagens que circulavam pela cultura popular na 

época. Mas não havia o discurso de que estavam recebendo uma “obra de arte” em seu corpo. 

O desejo de marcar o corpo, a concepção flexível do corpo, a posição social dos usuários e o 

contexto social em torno da tatuagem contribuíram para a mudança na forma de conceber a 

tatuagem entre a classe média. 

Vale lembrar que a forma de ver a tatuagem da classe média, para DeMello (2000), 

derivou dos movimentos sociais populares nos anos 1960 e 1970. O ativismo pessoal do pe-

ríodo anterior reverteu-se em uma ênfase na transformação pessoal, afetando a consciência 

humana e como os sujeitos pensam sobre seus relacionamentos, crenças e até sua identidade. 

A tatuagem começou a ser vista como uma forma de autoatualização ou transformação social 

e pessoal. Narrativas sobre os desenhos foram ganhando popularidade. 

Do lado do consumo, conforme Ferreira (2006, 2008), estão os sujeitos de posições 

socioeconômicas mais elevadas e com maior capacidade financeira, formando a classe média 

urbana e qualificada, que valorizam a função estética da tatuagem e procuram por desenhos 

únicos e inovadores. Do lado da produção, encontram-se tatuadores que tiveram formação 

artística e introduziram possibilidades estilísticas na tatuagem, aumentando a exigência estéti-

ca iconográfica, valorizando a competência técnica e a inovação. Os dois lados reivindicam a 

institucionalização social da tatuagem como técnica e arte. A diferenciação entre tatuagens 

comerciais e artísticas é claramente uma diferença de classe. Quem pode pagar por uma tatu-

agem exclusiva feita por um artista e ainda levar um quadro com o desenho original?  

Uma escola de tatuagem defende que: “concorrência não é somente preço!”, “qualida-

de faz diferença”, e “dificilmente haverá alguma coisa no mundo que alguém possa fazer um 

pouco pior e um pouco mais barato. E aqueles que consideram somente preço serão suas víti-

mas facilmente!”. Do mesmo modo, Daniel mantém discursos como: “todo mundo quer ga-

 For example, one of the middle class's primary objections to tattooing has historically been that the body is 98

inviolate, too pure to be disfigured. Additionally, tattoos are so permanent. The middle class has typically viewed 
getting a tattoo a sign of a lack of discipline and self control of an inability to consider the future. But for mid-
dle-class members of the tattoo community today, tattooing is every bit as permanent as it ever was. Yet today, 
this permanence is interpreted in positive terms. The body is now seen as a temple, and tattoos are used as more 
than one person has expressed to me, as a way of decorating the temple. But tattoos are only viewed this way if 
they are artistic and well thought out: in other words, only if discipline and self-control have been exercised dur-
ing the decision-making process.
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nhar dinheiro e ser reconhecido com tatuagem”, mas “existe mercado pra todo tipo de cliente” 

e “também existe preço”. Continua: “sei dar valor e vender meu trabalho por mais de cinco 

mil”. 

Ale também reclamou bastante das pessoas que cotam preços.  

Não tem que pesquisar preço. Tem que pesquisar qualidade. Eu compro um 
dos melhores materiais que tem, é bem caro. Então, eu vou cobrar o equiva-
lente pelo material e pelo meu trabalho. Eu vou fazer um trabalho de arte, 
sou um artista e devo me valorizar como artista […] Quando alguém vem 
pedir pra dar desconto ou vejo que está cotando preço, já subo o valor ou 
invento alguma desculpa, que não tenho cartão ou estou sem horário. Esse 
tipo de pessoa eu não quero tatuar. Principalmente porque esse tipo de pes-
soa quer fazer uma tatuagem comercial. Eu não quero ligar meu nome a ta-
tuagens comerciais. Estou começando, mas já tenho que escolher meu públi-
co desde cedo. Já fiz minha marca e meu logo. Mesmo sem um estúdio meu, 
já quero ligar meu nome a uma marca. 

  

Ale disse que seu preço mínimo é quinhentos reais e que a média é de oitocentos reais 

a sessão. Disse que dá os preços conforme a clientela. “Se o cara chega com um carro caro, eu 

vou cobrar mais. Ele tem dinheiro para pagar mais. E tem outra: esse cara não vai querer sair 

por aí falando que fechou o braço por cinco mil, ele quer ostentar que pagou vinte mil para 

fazer o braço. Se não, ele não vai fazer. Então, vou cobrar vinte mil” (Ale, 2016). 

Ele contou sobre uma menina que apareceu com um tribal no cóccix, um dragão no 

meio das costas e um oriental no braço. Ela quer cobrir o dragão e o tribal inteiros e parte do 

oriental. Ele combinou quinhentos reais a sessão com ela e disse que não sabe quantas sessões 

vai demorar. Eles conversaram bastante e chegaram em um desenho. Para Ale, é importante 

atrair clientes como ela, que “cooperam” com o desenho e o valor, que o valorizam, porque  

[...] ela vai me indicar para os amigos dela, e eles devem ser da mesma clas-
se que ela ou até de um nível mais elevado. Assim, vou atrair o tipo de clien-
te que quero, aqueles que não reclamam do preço e procuram uma tatuagem 
mais artística.  

Tem tatuador para todos os bolsos. Se a pessoa tem trinta reais e procurar 
uma tatuagem nesse valor, ela vai encontrar quem faça; se ela tem trinta rei-
as, ela não vai ir onde cobram duzentos ou dois mil reais, quem pode pagar 
mais vai procurar os estúdios que cobram na média do seu bolso. O cresci-
mento de trabalhos ruins e baratos, mesmo que não atrapalhando o "meu 
mercado" atrapalha o mercado geral da Tatuagem, porém isso sempre existiu 
e irá existir, aqui no Brasil e fora dele. São artista como o (citou o nome de 
um tatuador de marca) que eleva a moral da tattoo, e sempre terá quem não 
pode pagar a falar mal. O que atrapalha muito é alguém que não tem condi-
ções de tatuar com o artista X, ou no estúdio tal, e ficar falando mal porque 
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não cabe no seu bolso, que não acha justo, porém não sabe o que os mesmos 
tiveram que fazer, investir pra estar onde estão. Se a pessoa vê preço, ela não 
procura qualidade. O mercado é separado de acordo sua classe social, E, D, 
C, B, A, AA e pra todas essas classes tem o estúdio/artista pra atender. Tatu-
agem é luxo, a pessoa só vai fazer qdo ela puder ou achar um tatuador que 
caiba em seu bolso (Ale, 2016). 

Tatuadores que se definem como artistas fazem oposição aos “tatueiros", categoria 

êmica que se refere àqueles que compram um kit básico de tatuagem, mas não têm nenhum 

tipo de formação na área da tatuagem ou artística. Eles são vistos como sujeitos que não de-

ram certo em outras ocupações ou profissões e acharam saída na tatuagem. Também são cha-

mados assim tatuadores que realizam um processo mais caseiro, sem os instrumentos especia-

lizados e a assepsia necessária, e cobram preços bem abaixo do estabelecido pelo mercado, 

como trinta ou quarenta reais por uma tatuagem grande.  

Enquanto alguns tatuadores defendem a limitação do acesso a materiais para quem 

teria um cadastro e uma formação específica, outros acreditam que, se isso acontecer, os “ta-

tueiros” vão continuar atuando na ilegalidade, sem atentar-se para biossegurança. 

Muitos assumem um discurso de que classes mais baixas não valorizam a tatuagem 

como arte porque não tiveram educação e não têm conhecimento sobre arte. Alguns chegam a 

dizer que não pagam mais pela tatuagem porque “não sabem o real valor dela” e “não têm 

cultura”, descartando a questão financeira. 

Sujeitos oriundos de classes mais baixas não podem pagar pela qualidade da tatuagem 

e as fazem em estúdios sem as especificações necessárias ou mesmo não têm o conhecimento 

da existência dessas. Ter uma tatuagem é a prioridade e a qualidade é um luxo que nem sem-

pre se traduz em realidade, já que a qualidade e o preço são antepostos. Tatuadores queixam-

se de orçamentos e sujeitos que pesquisam preço, mas não consideram que há sujeitos com 

menos recursos que também querem uma tatuagem com qualidade.  

Já sujeitos de classes mais altas priorizam a qualidade e entendem a tatuagem como 

arte, segundo os entrevistados. Conforme Andrade (2015), as classes mais altas usariam de 

seu poder financeiro para criticar as tatuagens das classes baixas e delimitar que somente as 

suas tatuagens são arte. Ao combinarem minimalismo e elegância com o que define uma ca-

racterística estética da tatuagem, limitam quem pode ter uma tatuagem bela por questões ma-

teriais. Lembrando que “a pobreza é culturalmente definida, não por um inventário de objetos, 

mas por um padrão de exclusões, geralmente bastante sistemáticas” (DOUGLAS, 2007, p. 
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19). 

Para pensar a desigualdade, segundo Campello (2017), devemos pensar a assimetria de 

acesso a bens e serviços. Tal acesso representa melhorias objetivas, autoestima e oportunida-

des. Além disso, a inclusão pelo consumo concorre para a dinamização do mercado.  

Para Oliveira (2015, p. 105), a classe C, também conhecida como nova classe média 

brasileira ou classe média baixa, se diferenciaria da classe média tradicional (AB) “[...] por ter 

menor escolaridade e menor renda, mas se aproxima dela por apropriação simbólica e incor-

poração dos valores aspiracionais de busca de ascensão e diferenciação social pela via da edu-

cação e do consumo”.  

Com maior renda, aumentou seu consumo. Apesar de não seguir o mesmo padrão de 

consumo da classe média alta, busca se distinguir dos segmentos mais baixos da pirâmide so-

cial (classes DE) pelo consumo. A partir de 2005, um impulso no crescimento da classe média 

foi observado pelo acesso ao crédito, controle da inflação, estabilidade e crescimento da eco-

nomia e expansão dos programas governamentais de redistribuição de renda. 

Conforme Bragaglia (2018, p. 312), o consumo assume um papel como canal de per-

tença ou de exclusão de quem não possui bens valorizados socialmente: “No processo de so-

cialização, o sujeito pode vislumbrar mercadorias (produtos/marcas) como facilitadores em 

sua busca por pertencimento nos grupos dos quais deseja atenção”. O consumidor pode buscar 

produtos/marcas que simbolizem sua “autoimagem” real ou ideal para si e para os outros. 

  
A exclusão via consumo pode ocorrer quando o sujeito: (1) almeja bens e é 
desprovido de recursos legítimos para obtê-los; (2) não é aceito em grupos 
dos quais almeja pertencer porque não tem acesso a bens valorizados pelos 
seus membros (é ignorado ou sofre preconceito/discriminação por isso); (3) 
sendo ou não aceito em tais grupos, tem um sentimento de inferioridade por 
não possuir dados bens. Nota-se, então, que a exclusão social via consumo 
se liga à motivação de aprovação social/pertença por meio de bens, ou, mais 
especificamente, a situações em que tal fim não é atingido. (BRAGAGLIA, 
2018, p. 321-322) 

A imagem como objeto se converteu em necessidade de consumo, como aponta Ar-

royo (2011). Para a autora, economia e arte são indissociáveis a partir do momento que o pre-

ço da obra depende de seu valor e de seu círculo social. Comprar arte se converte em um sinal 

de classe e personalidade. 

Grizente (2015, p. 15) aponta para o mesmo sentido: “tatuagem é um serviço pelo qual 
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as pessoas pagam e, portanto, sob uma visão econômica, é consumo. Por outro lado, o ato de 

comprar muitas vezes transcende o simples fato de adquirir um produto ou serviço”, reforçan-

do um estado emocional. “Mais do que "consumidas", [...] tatuagens são usadas por seus de-

tentores para dizer algo sobre eles. Assim sendo, o termo ‘uso’ é importante no sentido de ca-

racterizar a tatuagem como algo que se tem com um propósito, algo que tem utilidade semân-

tica” (GRIZENTE, 2015, p. 13). A combinação de consumo e transformação do corpo per-

meia o campo da identidade do sujeito. Fazer uma tatuagem estaria ligado ao consumo de 

embelezamento corporal  

Tatuagens associadas ao discurso de arte possuem um valor de troca maior e definem 

qualidades para quem as realiza. Ter tatuagens é também um forma de privilegiar o ter ao ser 

quando são valorizadas tatuagens mais "artísticas", de traços mais finos e definidos feitos por 

profissionais que se enquadram em todos os padrões higiênicos, técnicos e artísticos e cobram 

por isso. 

 Os valores das tatuagens podem variar conforme a técnica, o tamanho, a complexidade 

do desenho, o tempo necessário para desenvolver o trabalho e o local a ser tatuado. A reputa-

ção do tatuador também vai agregar valor ao produto final. Se já tiver um nome estabelecido, 

a tatuagem será mais cara. A precificação varia conforme a região geográfica do estúdio, o 

ponto comercial, a qualidade do trabalho artístico, a reputação e tradição do estúdio, a quanti-

dade de clientes que possui, sua agenda e até a quantidade de seguidores em suas redes soci-

ais. Esses fatores, isolados ou combinados, podem modificar o preço de uma tatuagem. 

  
Quando a pessoa te mostra o desenho, você vê se é colorido ou preto e bran-
co, que parte do corpo que é, se é pequeno ou se é grande, se é difícil. Tudo 
isso influencia no preço. Quando a gente pensa no quanto cobrar, a gente 
pensa em quanto tempo eu vou ter que ficar debruçado em cima do cliente 
para eu poder entregar esse trabalho. E aí a gente pensa: quanto que vale a 
pena para mim? (Vitor, 2019) 

Ale precifica seu trabalho baseado no tempo estimado, na dificuldade, no local a ser 

tatuado, no tamanho do desenho e na arte em si. Já Teodoro segue algo mais simples e precifi-

ca “por desenho ou por sessão”. Outro tatuador diz que cobra conforme a “complexidade da 

criação”. Um tatuador, de realismo, precifica conforme “[...] tamanho da arte, técnica, se tem 

ou não muitos detalhes e, claro, local do corpo, que é muito importante, pois a pele muda de 
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local para local, sem contar a dor que, por exemplo, na costela é mais intensa, levando a de-

morar mais o trabalho. Tudo isso é levado em consideração”. 

Uma das tatuadoras entrevistadas disse não ter autonomia para cobrar e é o estúdio 

onde trabalha que precifica suas tatuagens. Pedro calcula o valor da tatuagem pela complexi-

dade do desenho, pela dificuldade técnica e pelo tempo gasto na execução do trabalho. 

 Os preços cobrados pela tatuagem podem variar muito conforme as condições em que 

a pratica está inserida. Se é um ambiente mais caseiro, por algum tatuador menos experiente, 

sem tanta proteção e material próprio, elas podem custar entre trinta e cem reais. Se é um es-

túdio profissional, no sentido de ser minimamente adaptado conforme as regulamentações da 

ANVISA, mas que se encontra em um bairro mais periférico e atende os moradores da região, 

os preços variam entre oitenta e trezentos reais, conforme a complexidade do desenho, sendo 

em média duzentos e cinquenta o valor da sessão. Já nos estúdios mais centrais, mas que tra-

balham com tatuagens mais comerciais, os valores são entre duzentos, quando há promoções 

de flashes, e oitocentos reais, quando se completa uma sessão. Depois, os estúdios mais re-

nomados variam entre mil e milhares de reais. São poucos que alcançam esses valores e, para 

alcançá-los, costumam oferecer uma experiência artística para a clientela, incluindo um aten-

dimento personalizado e a criação de um desenho singular e autêntico, seguido de alguns 

agrados, como a venda da ilustração que será tatuada enquadrada.  

 Os flashs, desenhos pequenos e prontos de até 5 centímetros, que são tatuados em até 

uma hora, podem custar entre 250 e 400 reais nos estúdios mais estabelecidos. Um estúdio 

cobra 800 reais por uma sessão de duas a três horas e a partir de 300 reais pelos flashes, nas 

três unidades do estúdio, na Vila Madalena, Jardins e Vila Olímpia. Outro, na Zona Norte, co-

bra a partir de 200 reais em flashes e 800 reais nas tatuagens. Já um com unidades no Jardins 

e no Itaim tem desenhos prontos a partir de 300 reais e tatuagens personalizadas por mais de 

1.000 reais. Um estúdio só de tatuadoras, na Augusta e no Itaim Bibi, cobra a partir de 200 

reais em flashes e 900 reais nas tatuagens desenhadas conforme a tatuadora. Um dos princi-

pais estúdios do país, em Moema, tem preços a partir de 300 reais e 900 reais. Um dos estúdi-

os pioneiros, nas três unidades, as tatuagens custam, no mínimo, 350 reais ou 900 reais quan-

do feitas de maneira personalizada. Outro criado na década de 1980, na Vila Madalena, cobra 

a partir de 200 reais. No Tatuapé, um estúdio junto com loja de materiais, tem tatuagens pron-

tas a partir de 200 reais e cobra a partir de 800 reais pelas tatuagens feitas, alterando o valor se 
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dia de semana ou fim de semana. O estúdio das celebridades, na Zona Leste, é o que cobra os 

maiores valores, depois de atender jogadores de futebol e famosos, em média o dobro das ou-

tras. 

Não é legal pagar barato, mas eu acho que tem que ser democrático também. 
Tem que desde o carinha lá da periferia ter o direito de ter tatuagem tanto 
quanto o boy do Itaim. Lógico, guardando as devidas proporções. Mas eu já 
vi trabalho de tatuadores da Zona Leste, da periferia, que cobram barato. 
Trabalhos excelentes, sensacionais. Mas é porque lá onde ele mora, o custo 
de vida é mais baixo. O aluguel da loja dele é mais baixo. Tudo é menor. As 
pessoas tem menos dinheiro mas ele também não gasta tanto dinheiro. Aqui 
no Centro de São Paulo é escravizante. Você tem que matar dois leões por 
dia se não chega. Para você abrir a porta do estúdio, você já gasta dinheiro, 
você já está cuidando, limpando, não deixa faltar nada. Então tem os dois 
lados. Todo mundo tem direito de ter. Também não faz sentido você pagar 
caro demais. Tem tatuador que já exagera, chuta o balde. Mas também é 
porque tem gente que paga. Tem tatuador que paga caríssimo, tipo mil reais 
a sessão de três horas, de quatro horas. Quando é aquelas tatuagens grandes, 
que tem que ter continuidade, e mesmo assim o cara tem agenda para meses. 
Porque ele trabalhou bem a imagem dele, porque ele trabalha bem. Quem vai 
lá sabe que vai pagar caro, que vai pagar um valor, mas que está disposto a 
fazer isso. (Vitor, 2019) 

Conforme Santana (2019), a fórmula básica para aplicar o preço de uma tatuagem é: se 

iniciante, deve cobrar em média de 30 a 50% menos que alguém profissional; se é intermediá-

rio, de 10 a 20% menos que alguém respeitado da região. O ideal para iniciantes é não criar 

expectativas para o cliente e explicar a cobrança de um valor menor. Quando iniciante, tam-

bém costumam fazer tatuagens a preço de custo para treinar a técnica ou mesmo para treinar 

seu estilo, movimentar suas redes sociais e atrair mais clientes.  

Lá no começo mesmo, a gente fazia mais pelo amor do que pelo dinheiro. 
Era o tesão de ver a pessoa tatuada e falar: fui eu quem fiz. Hoje eu ainda 
sou bastante assim. Eu costumo dizer que eu sou muito generoso nos preços 
porque eu gosto de tatuar, meu negócio é tatuar. Mas para referência da épo-
ca, era mais para te ajudar mesmo. Ainda mais com a loja aberta, para se 
manter, para comprar material. Esse tipo de coisa. E tendo como referência 
assim: se eu ia desenhar e ia cobrar, um desenho, cinquenta reais, a tatuagem 
eu cobrava cinquenta reais. A tatuagem não tinha uma referência. Depois, 
com o Marco [Leoni] que a gente começou. O Marco foi uma grande inspi-
ração para a gente se profissionalizar. Aí a gente começou a comparar. Olha, 
ele cobra esse dragão esse valor, então a gente pode cobrar um pouquinho 
mais caro o que eu estou fazendo. E ai a gente começou a ter um pouquinho 
essa referência de preço. (André, 2019) 

Segundo Pérez (2006), há um esforço por parte dos profissionais da tatuagem para al-

cançar um perfil de clientela de níveis mais elevados, disposto a pagar o custo do serviço mais 
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sofisticado. O preço depende dos recursos financeiros do cliente e da classe em que está inse-

rido. Muitos precificam conforme a localização do estúdio, considerando quais sujeitos serão 

atraídos para lá e quais seus locais de moradia. As Zonas Leste e Norte concentram bairros 

mais periféricos e os estúdios são mais baratos se comparados a bairros da Zona Oeste. 

Sob outra perspectiva, Bourdieu (2007) aponta para os diferentes modos hierarquiza-

dos de aquisição de cultura, que são ligados ao habitus e aos capitais acumulados, sendo eles 

econômico, social e cultural. Estes modos, marcados por gostos e estéticas, são uma disposi-

ção adquirida para estabelecer ou marcar distinções de classes como símbolos de poder. O 

autor contribui para pensar as práticas de consumo artísticos como indicadores dos diferentes 

estilos de vida, nos quais o julgamento estético produz e reproduz distinções entre classes, 

naturalizando o acesso a bens e recursos materiais. O poder simbólico no campo da arte con-

sistiria em definir o que é artístico e belo e o que é legítimo de ser exposto. Bourdieu e Darbel 

(2007) concluíram que o código artístico é um sistema de princípios de divisões e o amor pela 

arte é fruto de socialização e aprendizagem. 

Pensando o campo da arte, os mercados de arte valorizam a singularidade e a autenti-

cidade na corrida do valor, conforme Shapiro (2012a). O preço se torna equivalente do valor 

da obra. O pressuposto de que a obra de arte é única e não será duplicada, sua escassez, é uma 

das coisas que agregam valor, entre o receio de não encontrar mais a obra disponível e a ansi-

edade de tê-la a qualquer custo. O processo de comercialização de uma tatuagem lembra a 

compra de uma obra de arte, em que a estética e a precipitação são aspectos discutíveis. 

  
O comércio de arte é, dentre as grandes atividades comerciais, a menos 
transparente e a menos regulamentada. Qualquer um pode comprar uma li-
cença e se tornar negociante de arte. Não se exige nenhuma experiência, ne-
nhum exame, nenhum credenciamento. Não é entrando no ramo com um 
diploma de arte ou administração de empresas que alguns marchands se tor-
nam superestrela - mesmo que alguns tenham esses diplomas. O que não 
lhes falta é grande capital operacional, às vezes bons contatos, discernimento 
para escolher artistas vendáveis, abordagem agressiva com os colecionado-
res, esperteza em promover a marca. E possuem charme - mesmo que esse 
charme assuma várias formas. Em muitos casos, também há o elemento sor-
te. Entre esses requisitos, o mais importante é o dinheiro, e depois os bons 
contatos. No mundo do comércio de arte, o poder duradouro se mede pelos 
nomes que estão na memória do telefone e pelo índice de retorno de ligações 
dos grandes colecionadores, marchands e artistas. Os negociantes que não 
estão no topo tem menos dinheiro, menos números de telefone, menos char-
me e provavelmente menos sorte. Você não é ninguém na arte contemporâ-
nea enquanto não for uma marca. (THOMPSON, 2012, p. 44) 
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 A questão da precificação no campo da arte é evitada, “falar em preços faz que o 

comércio de arte pareça um negócio comum. […] O preço é simplesmente uma parte de um 

processo necessário para remunerar o artista e seu representante” (THOMPSON, 2012, p. 

277). O preço não se relaciona com o custo nem com o tempo de execução. A sinalização é a 

principal característica do preço. Com informações escassas e pouco confiáveis, o preço sina-

liza a reputação do artista, o status do negociante e o status do comprador pretendido. Os pre-

ços refletem o tamanho da obra, não a qualidade ou o mérito artístico.  

O preço criaria o valor da satisfação do cliente: “Quando maior é o preço, mais valioso 

se considera o objeto e maior é a satisfação do comprador. […] Quando um artista se torna 

mais conhecido, o preço de sua obra se baseia na sua reputação e no seu histórico” (THOMP-

SON, 2012, p. 279). Como a precificação não é transparente, é possível cobrar preços diferen-

tes por obras parecidas. O valor da arte corresponde à estética e à beleza, além do investimen-

to e do status. Como no campo da arte, na tatuagem também há uma manutenção do segredo 

em relação aos valores das tatuagens. Especulações circulam sobre a precificação. Os preços 

das tatuagens não são expostos publicamente. Discussões sobre valores são evitadas. 

A arte se converteu em uma necessidade de consumo, aponta Arroyo (2011). A arte e a 

economia são indissociáveis em um mundo onde o preço de uma obra estima respeito a seu 

próprio valor e que a obtenção da arte se converte em um sinal de classe e personalidade. 

Com o mercado, para Greffe (2014), o valor da obra e a realidade da obra tornaram-se 

categorias independentes. Os valores subjetivos de uma obra passaram a ser traduzidos de 

modo objetivo como valor econômico a partir de fatores imensuráveis, estranhos às “regras do 

mercado”. Seria um processo de valorização da arte pelo lado econômico: “Cada vez é mais 

difícil explicar as diferenças de preço entre as obras, por trás dessas três histórias podem ser 

encontrados os três cânones possíveis para a fixação do preço: a obra, o artista, o mercado” 

(GREFFE, 2014, não paginado). 

Para ter acesso e aprender novas e melhores técnicas, é preciso possuir recursos finan-

ceiros. Workshops e aulas presenciais não são tão acessíveis e costumam custar pelo menos 

um salário mínimo. Por mais que haja vários vídeos disponíveis na internet que ensinam a ta-

tuar e desenhar, uma aula presencial traz uma vivência e uma orientação. É uma prática que 

permite uma absorção mais completa do conhecimento, com alguém orientando e ensinando 

os métodos corretos. 
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A mesma coisa sobre o acesso a tecnologias. Para acompanhar as inovações na área e 

comprar os materiais mais precisos e fabricados especialmente para tal finalidade, é preciso 

investir milhares de reais. Uma máquina de tatuagem de maior qualidade chega a custar mais 

de dois mil de reais e as novidades surgem o tempo todo. 

Preço 
Quando o cliente fala: “nossa, mas que tatuagem cara!”  
Máquina de tatuagem (rotativa profissional) R$1.649,00 
Bico descartável 58,00/caixa 
Agulhas R$75,00/caixa 
Protetor de clip cord e máquina R$77,00 
Cabo R$65,00 
Pedal R$166,00 
Set de tinta R$1.400,00 
Fonte R$599,00 
Maca R$419,00 
Vaselina R$51,00 
Horas de estudo (símbolo de dinheiro) 
Estúdio regularizado pela vigilância (símbolo de dinheiro) 
Água, luz, telefone, internet, secretária, etc. (símbolo de dinheiro) 
Talento - não tem preço 
Tatuar não é brincadeira, é profissão 
(Fabricante de materiais de tatuagem, entrevistado em 2018). 

Além do mais, são poucos que podem pagar pelas instalações do estúdio adequadas e 

inseridas nas regulamentações da ANVISA e nas leis. Ter uma câmera fotográfica de boa qua-

lidade para tirar fotos das tatuagens e divulgar seu trabalho, participar de feiras de tatuagem e 

concorrer em concursos são coisas onerosas e limitadas a poucos. Isso tudo envolve capital 

cultural e monetário, conhecimento artístico e dinheiro. A tatuagem como arte também é um 

processo de elitização - tanto do tatuador/da prática, quanto de seu público. 

A questão de classe está relacionada aos processos de racialização pela herança histó-

rica da escravidão. A persistência do passado faz com que os negros, sem suporte, se mante-

nham à margem da sociedade. A presença de sujeitos brancos nas classes mais altas é notável. 

Entre as gerações mais novas, é perceptível que os que se estabelecem mais rápido no campo 

são brancos, de classe média, com capital financeiro, cultural e social. E, entre eles, os ho-

mens.  

6.4. PROCESSOS DE RACIALIZAÇÃO 

O negro e a tatuagem em pele negra ou feita por tatuadores negros ainda são relacio-



431

nados à marginalidade e ao estigma. Por sua interrelação com classe, são tatuagens caseiras 

ou de cadeia. Há poucos tatuadores negros em destaque. Há menos negros do que mulheres, 

para se ter ideia. Em muitos eventos, não há negros como tatuadores e tatuadoras, telas e mui-

to menos jurados dos concursos de tatuagem. 

A tatuagem é da preferência das raças de pele clara, ao passo que o desenho 
cicatricial, das raças de pele escura, pois a coloração não contrasta com o 
negro. Os africanos, porém, depois de transferidos para o Brasil, olvidaram 
os desenhos. As gerações seguintes, aculturadas e abastardadas nas senzalas, 
começaram a tatuar-se por pinturas coradas, imitando os brancos marginais. 
Rugendas, cerca de 1815, desenhou africanos escravos e índios brasileiros. 
Um de seus modelos foi uma negra do Sudão, trazida para a Bahia. Em sua 
pele reproduziu arabescos parecidos com tatuagens. Trata-se, porém, de de-
senho cicatricial tribal, como evidência a fotografia de outra sudanesa, com a 
qual se documentaram Dembo e Imbelloni. […] O costume das modifica-
ções intencionais da pele foi trazido para o Brasil pelos primeiros negros e 
olvidado depois. Na América já havia a maior parte das deformações inten-
cionais do corpo, exceto os desenhos cicatriciais. (ALENCAR NETO; 
NAVA, 1966, p. 123) 

  

A cor de pele é discriminada quando surgem discussões sobre pigmentação e melani-

na. A tatuagem em pele negra é invibializada pelo discurso de tatuadores que defendem que 

não é possível nem apropriado tatuar em pele negra, justificando pela aplicação de pigmento 

em uma pele com tom mais escuro. A procura por pele clara para telas em competições e 

eventos é praticamente unânime:  

Preciso de tela pessoal do Rio de Janeiro e arredores. Tattoo tem o valor de 
$500 (para ajudar nos custos). Artes exclusivas e grandes, que serão feitas 
com muito carinho, dedicação e aquela qualidade que você já conhece. Pele 
bem clara (tatuagens muito coloridas), resistente a dor, disponibilidade para 
sexta e sábado ou domingo, maior de 18 anos. (Tatuador autoral, anúncio de 
2018) 

Procuro voluntário para fechamento de braço ou perna, projeto grande! Será 
colorido. Valor simbólico por sessão. Pele branca. (Tatuador especialista em 
realismo, anúncio de 2018) 

Atenção! Meninas com as costas sem pintas e com melanina mais clarinha. 
Mande uma foto das suas costas no dm! Tattoo Week tá chegando e preciso 
de uma tela bem hard para aguentar algumas horinhas de trampo. Mas por-
que tem que ser meninas? Porque elas são mais resistentes a dor e normal-
mente tem a pele mais fácil de pigmentar. Mas por que tem que ser com a 
melanina mais clarinha? Porque o pontilhismo que é a categoria que vou 
competir precisa se destacar do tom da pele da tela para que os jurados pos-
sam avaliar melhor a execução do trabalho. (Tatuador especialista em ponti-
lhismo, anúncio de 2018) 

Tenho mais duas artes e preciso de tela para domingo, preferência pele bem 
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clara. (Tatuador especialista em realismo, anúncio de 2018) 

Seleciono pessoa para tatuar na convenção de [nome da cidade]. Pele bem 
branca. Coxa. Disponível para os 3 dias do evento. Resiste a dor. Imagem 
escolhida por mim. (Tatuador especialista em realismo, anúncio de 2019) 

Procuro pele para tatuagem. Escolherei a mais branca. Mandar foto. (Tatua-
dor especialista em Old School, anúncio de 2019) 

Precisando de tela […] Precisa ter pele clara porque o trabalho leva bastante 
cor clara, disponibilidade de horário para dia do evento e estou pedindo o 
valor simbólico de 30% do valor real. (Tatuador especialista em realismo, 
anúncio de 2020) 

Quem topa fazer um mini realismo? Será cobrado apenas o valor do materi-
al. Preferência peles claras. (Tatuadora especialista em mini realismo,  anún-
cio de 2020) 

Para se candidatar à tela de um estúdio, na Tattoo Week, os critérios de avaliação eram: 

tom de pele e tatuagens que já possui, disponibilidade, compromisso e local onde mora. Isso 

deixa claro o recorte racial e de classe pelos critérios de tom de pele e moradia. No último dia 

do Tattoo Week 2017, não vi nenhuma tela negra na fila de competição e os tatuadores, na 

maioria, concordam que “pele branca é uma tela melhor”, preferindo-as. A pele escura limita-

ria a paleta de cores, conforme o discurso de tatuadores. O negro é excluído de uma prática 

que, historicamente, foi realizada em e por negros. 

Sua realização se torna plausível quando feita em escalas de preto e cinza. Realizar 

uma tatuagem colorida em pele negra, ainda mais com cores vivas, é uma exceção no campo. 

Alegam que as cores ficam foscas e se apagam em peles mais escuras enquanto em preto e 

cinza mantêm a definição do desenho. Tratam como uma questão de “restrições”. 

Quanto mais escura a pele, menos tons de pigmentos são usados. No limite, em peles 

mais escuras, aconselham só tons de preto e cinza. Uma marca de pigmentos tem um menu, o 

Skin Tone Selector, para ajudar tatuadores a escolherem os tons de pigmento conforme o tom 

da pele. O menu vai do mais claro ao mais escuro e quanto mais escura a pele, menos cores, 

até chegar nas últimas, em que são indicadas só pigmentos de cores pretas e suas variantes. 

Um dos estúdios define quais cores de pigmentos usar na tatuagem conforme o fototi-

po do sujeito a ser tatuado e pensando nas possíveis alterações que a melanina produz em con-

tato com o pigmento para cada fototipo. Os fototipos 1 e 2 seriam aptos a receber qualquer cor 

de pigmento, inclusive o branco. O fototipo 3 não teria uma boa cicatrização para a cor bran-

ca. O fototipo 4 combina com tons de lilás e azul. O fototipo 5 recebe bem os lilases e azuis e 
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cores vivas de tons alaranjados e verdes. Já o fototipo 6 seria aconselhável somente a cor pre-

ta porque as outras cores sofreriam alteração pela melanina. 

Em um curso de tatuagem, no módulo sobre cores, discute-se brevemente o resultado 

das cores na pele. Conforme abordado, as cores da tatuagem dependem dos fatores: cor de 

pele (fototipo), aplicação de pigmentos e cuidados depois da tatuagem. O fototipo é a caracte-

rização da pele a partir de sua coloração e de sua reação à exposição solar. São seis fototipos. 

Do 1 ao 3, entende-se que todos os tons de cores ficam bem na tatuagem, até os pigmentos de 

tons de cor de pele das tatuagens realistas. Do 4 ao 5, os tons de pele mais escuros, considera-

se que somente cores mais puras deveriam ser usadas na tatuagem, com pouco branco. O me-

lhor resultado seria de desenhos sombreados, preto e cinza. Já o fototipo 6, que representa a 

pele mais escura, recomenda-se apenas trabalho com pigmento preto, sombreado ou sólido. 

 Uma empresa de pigmentos fez uma matéria sobre os cuidados necessários para tatuar 

em pele negra, em 2019. Diferente da pele branca, a pele negra seria mais oleosa e costuma 

ter uma maior facilidade para inflamar e ter pequenas lesões, além de possuir mais melanina. 

A empresa indica que quem tem a pele negra procure um tatuador especializado em peles ne-

gras, que saberá trabalhar melhor nesse tipo de pele e indicar os melhores desenhos. A empre-

sa defende que não sejam feitos desenhos pequenos e traços finos, por acreditar que não have-

rá destaque nesses casos. Deve-se, conforme eles, escolher desenhos maiores e com o traçado 

mais forte e marcante, com as cores mais apropriadas para o tipo de pele. Não indicam o pig-

mento branco, por sua densidade, que dificulta a cicatrização. 

Quando uma tatuagem é realizada em pele negra, surgem comentários provocadores 

de todos os lados: tatuadores questionam se o trabalho cicatrizado terá a mesma saturação de 

cor, alegam que a melanina cobrirá a tatuagem, deixando-a opaca e sem qualidade; a habili-

dade e o pigmento usado são questionados como “escolha ruim”; há zombarias sobre o resul-

tado final do trabalho. Em alguns casos, tatuadores manipulam o contraste e a saturação da 

foto para que não pareça uma pele mais escura. São discursos que não aparecem quando a ta-

tuagem é realizada em pele branca, pois ninguém questiona a cor usada ou o processo de cica-

trização nesse tipo de pele.  

É raro tatuador postar foto de tatuagem em pele negra. Uma tatuadora negra desaba-

fou: “ tatuadores evitam mostrar teu trabalho em pele preta por acreditar na desvalorização da 

tatuagem, e acaba esquecendo que pretos e pretas também quer tatuar e que precisamos de 
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alguma referência. Acho que os indivíduos acabam esquecendo que 56% da população é pre-

ta” (Tatuadora negra, 2019).  

Um dos estúdios observados admitiu que costuma tirar a saturação da foto na edição e 

o tom de pele passa despercebido. Conforme Renata, “o que acontece é que quando vou tirar 

foto tem sempre uma luz junto que clareia muito o ambiente já pra mostrar bem a tattoo - até 

porque a intenção é mostrar a tattoo e não a pele - e a pele acaba saindo mais clara na foto, 

por consequência. Jamais ficar citando o tom de pele de cada cliente” (2019). 

Discussões sobre aplicação do pigmento, uso de contrastes e tons dos pigmentos pro-

curam inserir a pele negra como uma pele que pode ser tatuada. Além disso, como raramente 

peles negras são tatuadas, não há uma grande variedade de referências para tatuadores e tatu-

ados. Por possuir um tom mais escuro, a pele negra cria constraste com outras cores, diferente 

da pele clara. É uma questão de tonalidades. Nossa pele não se limita a duas cores: negra e 

branca. Há uma variedade enorme de tons de pele, inclassificáveis. Para uma tatuadora espe-

cialista em realismo, o cuidado é dobrado quando se tatua em pele negra por causa da maior 

probabilidade de formação de queloide. 

Além disso, na hora de produzir o desenho, o tom de pele é um fator a ser 
considerado, visto que queremos uma tattoo que destaque na pele a curto e 
longo prazo. Então pelo menos pra mim que só trabalho com preto e cinza, 
minha preocupação é em fazer tattoos com traços mais definidos e não tão 
sombreadas. Mas isso vai de pessoa pra pessoa. De pele pra pele. Nenhuma 
pele é igual. (Renata, 2019) 

Segundo um estúdio, 

  
É verdade que a tatuagem em pele negra deve ter um maior cuidado com 
alguns tons de cores, como as cores pastéis, e também com a tinta diluída em 
água. Mas é preciso entender que cada pele é uma pele e as tintas se compor-
tam de formas diferentes. É possível, sim, a pele negra ser tatuada com tintas 
coloridas; mas é importante que o artista tatuador saiba exatamente como as 
cores se comportam, e o que é ou não viável em tons de pele mais pigmenta-
dos. (Tadeu, 2018) 

Eles aconselham que quem tem a pele negra procure um tatuador experiente,  especia-

lizado em tatuagem em pele negra; entenda as características da pele negra antes de escolher o 

desenho, levando em consideração a maior concentração de melanina e a resistência ao pig-

mento, que pode atrapalhar no caso da visibilidade de traços mais finos; e tome mais cuidado 
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durante a cicatrização pela maior tendência à formação de queloides por ter maior quantidade 

de glândulas sudoríparas. 

 Um tatuador baiano criou o projeto Pele Preta Tatuada, que traz referências de tatua-

gem em pele negra. Ele faz artes autorais baseadas na identidade histórica da cultura africana. 

Fez um catálogo para mostrar as técnicas e cores das tatuagens em pele negra. Ele destaca que 

o cuidado pós-tatuagem é o mais importante, já que tem o perigo da pele negra formar queloi-

de. Também é importante a forma como o pigmento é aplicado para evitar machucar a pele 

além do necessário; e o cuidado com a produção do desenho, pensando o contorno e o som-

breado. A exposição das tatuagens incentiva a ampliação de conhecimentos e estudos sobre 

peles de tons escuros e a acabar com o mito de que tatuagem e pele negra não combinam. Um 

estúdio, o Diáspora Tattoo, é especializado em tatuagem em pele negra e temas “pretos”. 

 Segundo uma tatuadora,  

[...] tatuadores trabalham com pele, peles tem tons diferentes, texturas dife-
rentes, obstáculos diferentes e principalmente saúde diferente. E é nosso tra-
balho saber lidar com a pele que vem. Nunca senti qualquer dificuldade de 
contraste em pele negra, é só ter noção básica de luz e sombra para destacar 
mais. (Renata, 2019) 

 Douglas não recusa trabalhos em pele negra (ver ilustração 171). Vinicius defende, em 

2019, que “existe uma variedade muito grande de tons de pele e minha função como tatuador 

é me adaptar ao tom de pele da pessoa que vou tatuar buscando escolher as cores certas para 

atingir o melhor resultado possível”. Ele procura desenvolver a tatuagem segundo o tom de 

pele, considerando como as cores reagem em cada tom.  

Ilustração 171. Tatuagem em pele negra

Fonte: Reprodução / Instagram
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Segundo Renata (2019), “qualquer pessoa pode fazer um realismo, desde que a foto de 

referência seja em maior parte mais escura que a pele”. Ela pede foto do local que será tatua-

do para analisar as possibilidades da tatuagem antes. Para tatuar a pele negra, depende da re-

ferência e do tom da pele. Ela procura usar cores que sejam mais escuras que a própria pele. 

Outro tatuador de realismo defende que “o pigmento se mescla à pele conforme passa o tem-

po e, devido a isso, o contraste com a pele é menor que com uma pele com menos melanina. 

Acho que isso é a essência de como funciona. Há jeitos de se fazer a pigmentação e a compo-

sição de uma tatuagem de forma que se preocupe com esses detalhes” (entrevistado em 2019) 

(ver ilustração 172). 

 Já outros tatuadores só fazem tatuagem com pigmento preto em peles negras. Um 

tatuador especialista em realismo não indica tatuagem colorida em pele negra, justifica que as 

cores sofrem alteração durante a cicatrização. Ele relata a dificuldade de criar contraste na 

pele negra. Para ele, jogadores de futebol fazem tatuagens em preto porque a maioria tem a 

pele escura. Para outro tatuador especialista em realismo, entrevistado em 2019, “melhor fa-

zer só com tinta preta, fica mais bonita na minha opinião! E se puder optar por traços mais 

sólidos vai contrastar mais também”. Para um terceiro tatuador, “não alcança o mesmo resul-

tado de uma pele clara, pois a tattoo depende muito do contraste da tinta preta com a pele cla-

ra, quando maior o contraste, maior o realismo e volume. A pele negra limita muito o tipo de 

realismo que podemos fazer”. 

Ilustração 172. Tatuagem em pele negra

Fonte: Reprodução / Instagram
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Como diria uma tatuadora, “nós não somos papel, nossa pele é algo vivo, com história, 

cada resultado é único e as pessoas precisam se enxergar nos portfólios pra verem que aquilo 

é também pra elas”. Independente do processo de cicatrização e da saturação final das cores, o 

processo de exclusão da pele negra como uma pele em que não é possível tatuar é um ato de 

racismo. Na pele clara, que também pode ter problemas de cicatrização, isso não é questiona-

do. 

Esse discurso se repete no campo acadêmico, com pesquisas nas ciências sociais. Jai-

res (2011) defende que a cor de pele interfere na nitidez da tatuagem e que a pele escura im-

possibilita a visibilidade da tatuagem. Do mesmo modo, Echeverry (2015) alega que se uma 

tela para pintura é branca e permite ser colorida com qualquer pigmento, a pele, ao contrário, 

não é plana nem reta, nem branca. Cada pele tem um tom e o tatuador e a tatuadora têm que 

levar isso em conta quando aplica o pigmento e calcula a tonalidade segundo a cor da pele. 

Mas, ela finaliza: as peles mais claras são mais adequadas para refletir cores vivas enquanto 

peles mais escuras não podem exibir as mesmas cores e são indicadas para tatuagens em preto 

e cinza. 

A tatuagem, quando artificada, é associada ao branco, excluindo negros como tatuado-

res e, de forma mais massiva, como tatuados. O negro e negra tatuados são alvo de políticas 

racistas e discriminatórias, tratados como criminoso ou desviante, que merece a atenção da 

polícia. E entre tatuadores é visto como possuidor de uma pele na qual a tatuagem é inviável. 

O racismo colonizador é econômico e social, mas também é psicológico, causando a interiori-

zação da inferioridade. A tatuagem em pele negra é desqualificada porque fica pouco visível, 

conforme os tatuadores. Entretanto, de acordo com a polícia, a tatuagem em pela negra é ex-

tremamente visível, pois associa esses sujeitos à marginalidade. Os manuais policiais estão 

repletos de exemplos de tatuagens em peles negras e a outorga do crime. 

A história da desigualdade racial no Brasil confunde-se com a da própria formação da 

identidade nacional, conforme Sousa e Paiva (2018), tendo em vista que negros africanos es-

cravizados foram trazidos ao território brasileiro já na primeira metade do século XVI como 

mão de obra cativa na produção açucareira que se iniciava. Desse período até a assinatura da 

Lei Áurea, em 1888, foram mais de três séculos de escravidão formal no país. 

  
A rápida transformação da cidade de São Paulo, ocorrida entre o fim do sé-
culo XIX e começo do século XX, impossibilitou a inserção dos negros ao 
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estilo urbano de vida. Deixados à própria sorte, os egressos da situação cati-
va não seriam capazes de mobilizar as novas regras sociais, condição indis-
pensável na sua transformação em agentes livres de trabalho. Deslocados da 
seara da competição por ocupações, os negros não conseguiram enfrentar os 
imigrantes, por estarem infensos às normas intrínsecas da sociedade em 
emergência. Marcados pela pauperização e desorganização, viveram dentro 
da cidade, mas não progrediram com ela e através dela. (MAIO; SANTOS, 
p. 1996) 

A cor do escravizado, segundo Maio e Santos (1996), definia o seu lugar social, pois 

preto e escravizado eram quase sinônimos. Em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, a es-

cravatura foi abolida. A carência de mão de obra nas plantações foi progressivamente coberta 

pelos imigrantes europeus. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Sem 

condições materiais, culturais, educacionais e estruturais, os ex-escravizados foram entregues 

a seu destino.  

Fernandes (2015) discute o dilema racial brasileiro a partir da situação do negro na 

cidade de São Paulo, que se distingue pela baixa proporção de negros em sua população, por 

localizar-se na última região onde a escravidão desempenhou funções construtivas, como 

meio e parte de ciclo de café, e por ser a primeira cidade a expulsar os negros das contingên-

cias de uma economia competitiva. 

Relacionando classe e raça, Fernandes (2015) argumenta que o conjunto de transfor-

mações da revolução burguesa, fomentando consolidação da ordem social competitiva, só be-

neficiou os segmentos brancos da população. Os negros se mantiveram à margem dos proces-

sos socioeconômicos, sem poder participar da vida econômica, social e política, reduzida à 

condição social análoga à preexistente. A desigualdade racial se manteve inalterada. 

Quando houve a abolição, as oportunidades já eram dos imigrantes. Os negros apare-

ceram como objeto e massa de manobra no meio revolucionário abolicionista, em que indeni-

zação ou satisfação das necessidades e proteção do liberto foram recusadas, como aponta Fer-

nandes (2015). Concentraram os esforços em uma política que garantia a rápida substituição 

da mão de obra escrava. A revolução burguesa brasileira praticamente expulsou o negro da 

cena histórica. O negro permaneceu à margem, foi selecionado negativamente e teve que se 

limitar aos trabalhos incertos e brutos, penosos e mal remunerados. A lacuna de origem socio-

cultural criou uma barreira inquebrável. 

A população negra se manteve em miséria, degradação moral e vida social desorgani-

zada, distribuindo-se em ocupações artesanais e serviços domésticos. E o branco explicava de 
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maneira etnocêntrica os aspectos dessa situação, culpando o negro. Assim, Fernandes (2015) 

arrazoa que a mudança só virá quando a população negra alcançar situações de classe equiva-

lentes às que são desfrutadas pelos brancos, quando a ordem social competitiva renunciar às 

inconsistências econômicas, sociais e culturais que existem em torno das tendências de con-

centração racial do ingresso, do prestígio social e do poder. Há um desequilíbrio entre estrati-

ficação racial e ordem social, assim como um paralelismo entre cor e posição social.  

Segundo Fernandes (2015), a persistência do preconceito e da discriminação racial 

constitui um fenômeno social marcado por atitudes, comportamentos e valores do regime so-

cial anterior que foram transferidos e mantidos na esfera das relações raciais. Para enfrentar e 

corrigir o dilema racial estrutural brasileiro, seria necessário modificar a estrutura de distri-

buição de ingresso, de prestígio social e de poder, estabelecendo um mínimo de equidade 

econômica, social e cultural entre brancos e negros. A emergência e o desenvolvimento de 

uma ordem social competitiva não constituem garantia de uma democratização homogênea. O 

preconceito e a discriminação são uma contingência da escravidão. 

O Brasil ainda enfrenta a herança do longo período de colonização europeia e do fato 

de ter sido o último país a acabar com a escravidão. Os negros não tinham o reconhecimento 

de sua humanidade como escravizados e, pós-abolição, não foram inseridos na sociedade bra-

sileira. Mesmo libertos, ficaram à própria sorte. A persistência do passado manifesta na situa-

ção de desvantagem social da população negra em questões como educação, saúde, moradia, 

saneamento básico, emprego e renda, encarceramento e situações de discriminação, apontam 

Sousa e Paiva (2018). 

O embranquecimento do povo foi uma iniciativa estatal baseada no eugenismo e no 

racismo científico no início do século XX. Para Sousa e Paiva (2018), essa política reforçou o 

racismo cultural e permitiu a manutenção da escravidão. Os direitos conquistados pelos ne-

gros com a Constituição Federal de 1988, de combate à discriminação e fomento da igualdade 

racial, só receberam atenção com o Estatuto da Igualdade Racial, em 2010. 

  
A vivência do racismo é diferente para homens e mulheres. Os homens ne-
gros, sobretudo, os jovens negros estão mais expostos à violência física insti-
tucionalizada ou não; enquanto que as mulheres são mais vulneráveis a outro 
tipo de violência, não somente aquelas que condicionam a aparência às opor-
tunidades de trabalho, mas, principalmente, as que estão relacionadas às re-
presentações sobre o corpo e à construção de padrões de beleza hegemônicos 
que desconsideram a existência da beleza negra. (PINHO; SANSONE, 2008, 
não paginado) 
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Almeida (2018) recorda que a noção de raça como referência a distintas categorias de 

seres humanos é um fenômeno da modernidade, que remonta aos meados do século XVI. 

“Raça não é um termo fixo, estático. Seu sentido está inevitavelmente atrelado às circunstân-

cias históricas em que é utilizado. Por trás da raça sempre há contingência, conflito, poder e 

decisão, de tal sorte que se trata de um conceito relacional e histórico” (ALMEIDA, 2018, p. 

19). A classificação humana era uma tecnologia colonialista para destruição de povos pelo 

mundo e para estabelecer o domínio europeu. 

No século XIX, o positivismo trouxe o homem como objeto científico. Como modelos 

explicativos, a biologia e a física eram usadas para estudar a diversidade humana. A ideia de 

que características biológicas ou geográficas explicariam as diferenças morais, psicológicas e 

intelectuais entre as diferentes raças forma os determinismos biológico e geográfico. O racis-

mo científico obteve repercussão e prestígio nos meios acadêmicos e políticos do século XIX, 

incluindo as teorias de Lombroso. No final do século XIX, o imperialismo e o neocolonialis-

mo se aproveitaram do discurso de inferioridade racial dos povos colonizados. Os Estados, a 

partir do século XIX, operam sob o racismo, segundo a lógica do “racismo de Estado” (FOU-

CAULT, 2002a, p. 69). O racismo é uma tecnologia de poder disposta pelo Estado. 

O racismo tem, portanto, duas funções ligadas ao poder do Estado: a primei-
ra é a de fragmentação, de divisão no contínuo biológico da espécie humana, 
introduzindo hierarquias, distinções, classificações de raças. O racismo esta-
belecerá a linha divisória entre superiores e inferiores, entre bons e maus, 
entre os grupos que merecem viver e os que merecem morrer, entre os que 
terão sua vida prolongada e os que serão deixados para a morte, entre os que 
devem permanecer vivos e o que serão mortos. (ALMEIDA, 2018, p.  88-89) 

O termo raça, para Almeida (2018), operaria como característica biológica, por algum 

traço físico, como a cor da pele, e como característica étnico-cultural, por origem geográfica, 

religião, língua ou outros costumes. A raça é uma das categorias que estruturam as desigual-

dades nas sociedades capitalistas.  

Desta forma, “independente das vezes que o conceito é exposto como vazio, a 'raça’ 

ainda atua como um marcador aparentemente inerradicável de diferença social” (BRAH, 

1996, p. 331). Por isso, o conceito raça deve ser pensado sob rasura: 

  
A perspectiva desconstrutivista coloca certos conceitos-chave “sob rasura”. 
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O sinal de “rasura” (X) indica que eles não servem mais - não são “bons para 
pensar” - em sua forma original, não-reconstruída. Mas uma vez que eles 
não foram dialeticamente superados e que não existem outros conceitos, in-
teiramente diferentes, que possam substituí-los, não existe nada a fazer senão 
continuar a se pensar com eles - embora agora em suas formas desmoraliza-
das e desconstruídas, não se trabalhando mais no paradigma no qual eles 
foram originalmente gerados (Hall, 1995). As duas linhas cruzadas (X) que 
sinalizam que eles estão cancelados permitem, de forma paradoxal, que eles 
continuem a ser lidos. (HALL, 2000, p. 104) 

Para Almeida (2018, p. 25), o racismo é “uma forma sistemática de discriminação que 

tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou incons-

cientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo 

racial ao qual pertençam”.  

Já o preconceito racial é um juízo baseado em estereótipos sobre um determinado gru-

po racializado e pode ou não resultar em práticas discriminatórias. A discriminação racial é a 

atribuição de tratamento diferenciado a sujeitos de grupos racialmente identificados, requisi-

tando o poder. Práticas de discriminação levam à estratificação social, “um fenômeno intero-

peracional, em que o percurso de vida de todos os membros de um grupo social - o que inclui 

as chances de ascensão social, de reconhecimento e de sustento material - é afetado” (AL-

MEIDA, 2018, p. 26). 

O racismo materializado como discriminação racial é sistêmico, é um processo em que 

condições de subalternidade e de privilégio distribuídas entre grupos raciais se reproduzem 

nos âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas.  

Por muito tempo, o lugar do negro e do africano era a escravidão. O negro não tinha o 

controle do seu corpo, suas práticas culturais foram proibidas, incluindo a escarificação e a 

tatuagem. Durante a escravidão, os negros não eram donos do seu corpo. Construído pelo dis-

curso do outro, o corpo negro esteve associado a características negativas e estigmatizadas. 

Depois, foram barrados socialmente.  

Para Pinho e Sansone (2008), há distintos modos de articulação entre identidade e 

condições de vida, ressaltando de modo determinado aspectos interseccionais da formação 

dessas identidades, que se realizam em ambientes marcados por desigualdades de classe e es-

tigmas distintos.  

O corpo do negro é onde se sustentam suas identidades e performances sociais. Confi-

nado ao corpo, como uma condenação herdada da discursividade raciológica do século XIX, o 
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negro luta pelo controle da significação sobre seu corpo. A questão racial se conecta com a de 

gênero e o corpo aparece como espaço de regulação de subjetividades. 

As categorias censitárias raciais são cultural e politicamente elaboradas. A forma como 

cada sujeito se identifica, a ideologia sobre as variáveis e como elas são valoradas, as lutas 

sociais por reconhecimento de valores culturais, estéticos e simbólicos são alguns dos obstá-

culos enfrentados. Para Pinho e Sansone (2008, não paginado), “o termo raça persiste funda-

mentado na continuidade de ideologias racistas em suas diversas formas de manifestação mais 

ou menos ostensivas, intolerantes e agressivas”, atribuindo a sujeitos de determinadas aparên-

cias físicas certas características estigmatizadas ou valoradas. Esses padrões influenciam dire-

tamente nas chances de mobilidade social de cada sujeito. 

Almeida (2018, p. 49) acrescenta que “O racismo, enquanto processo político e histó-

rico, é também um processo de constituição de subjetividades”. A união do racismo histórico 

e da meritocracia faz com que a desigualdade racial seja vivenciada na forma de pobreza, de-

semprego e privação material, além de ser justificada como falta de mérito individual.  

A ideia de que sujeitos negros são menos aptos a ter uma tatuagem artística pela cor da 

sua pele é uma forma de segregação racial na qual sujeitos negros estão longe dos espaços de 

poder e de prestígio social. Os negros enfrentam um processo de racialização no campo da 

tatuagem. Suas tatuagens ainda são associadas à criminalidade. Sua pele é vista como possui-

dora de uma cor que não aceita o pigmento, a arte.  

Atitudes discriminatórias também estão em pequenas atitudes ou gestos. Não há pro-

dutos específicos para negros. Com outra tonalidade de pele, pigmentos diferentes e outros 

jeitos de trabalhar a aplicação poderiam ser um passo para atender à demanda de tatuagem em 

peles negras.  A cor de pele envolve questões de pigmentação, mas a pele negra é invisibiliza-

da no campo da tatuagem. Desenvolver processos e pigmentos para a pele negra é mais do 

que uma questão de inclusão. Além disso, tatuadores negros dificilmente conseguem a mesma 

visibilidade que tatuadores brancos. 

A racialização vai além da questão da negritude. Conforme Adachi (2004), no Brasil, a 

polarização branco/negro ocorre sem a inclusão do nipodescendente. O nipodescendente não 

se encaixa na polarização que leva em conta o racismo ou a posição social dos sujeitos, nem 

são vistos como pertencentes ao país, sendo vistos como outsiders aqui e no Japão.  

Lesser (2001) trata sobre os/as descendentes de japoneses/as no Brasil. Ao analisar as 
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identidades de imigrantes não europeus no Brasil, encontra árabe-brasileiros, sino-brasileiros 

e nipo-brasileiros. No processo de construção da identidade nipo-brasileira, consequente da 

migração no século XIX, os imigrantes japoneses elaboraram novas identidades étnicas, sinte-

tizando as culturas japonesa e brasileira, mas atreladas aos estereótipos acerca do japonês.  

Para Machado (2011, p. 19), as japonesidades formam um “conjunto de diferenças” 

que “constituem as diferencialidades”. Para o autor, as identidades nipo-brasileiras são japo-

nesidades multiplicadas, incluem “visões de mundo construídas a partir de um repertório co-

mum de signos, símbolos, práticas, rituais, experiências, estereótipos. […] Todos são 'japone-

ses’, 'nipodescendentes’, 'nikkeis’, mas cada um o é à sua maneira” (MACHADO, 2011, p. 

18). As japonesidades são as maneiras que nipodescendentes vivenciam suas experiências. 

Não há uma ligação direta entre tatuadores descentes de japoneses e a escolha por tra-

balhar com o estilo japonês ou oriental. A maioria que acaba trabalhando nessa linha adota um 

estilo personalizado. O que nomeamos de tatuagem oriental engloba uma variedade de estilos 

e subestilos, hibridismo de tradições. A tatuagem japonesa cobre amplas áreas do corpo a par-

tir da composição com elementos principais, secundários, fundo e usa referências da cultura 

popular japonesa, em especial, iconografias do período Edo, dos séculos XVII e XIX. Seus 

temas são baseados na história e nos deuses do Japão. Apesar de se basear na prática tradicio-

nal, de horinomo  e tebori , a tatuagem japonesa feita no Brasil traz aspectos modernos e 99 100

ocidentais. Trocas entre tatuadores americanos e japoneses datam do século XX, mas foi Sai-

lor Jerry, na década de 1970, que traduziu a tatuagem japonesa para o Ocidente, sucedido por 

Don Ed Hardy. Na década de 1980, Filip Leu, Mick e o brasileiro Mauricio Teodoro aprimo-

raram a técnica da tatuagem oriental a partir de suas releituras.  

O húngaro Ivan Szazi é um dos nomes responsáveis por trazer a referência da tatua-

gem japonesa para o Brasil. Seu trabalho foi copiado por diversos tatuadores que investiram 

nas tatuagens japonesas. A cópia, nesse estilo, não é negativada, mas incentivada.  

Pelo próprio processo de aprendizado da prática da tatuagem e da estética 
japonesa – o iemoto, que preza pela repetição e imitação constante – existe 
pouco espaço para a intervenção individual do criador, do artista. Nesse sen-
tido, imersa em um código bastante singular, a tatuagem japonesa se pensa e 
existe à revelia das pessoas. (YANAGIWARA, 2018, p. 97) 

 Termo que designa a tatuagem japonesa. Irezumi seria outro termo utilizado, mas também abrange práticas 99

punitivas.

 Técnica manual em que as agulhas são coladas como um pincel e presas a uma haste.100
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Um tatuador de marca, descendente de japoneses por parte de pai, trabalha somente 

com tatuagens orientais e possui um estúdio na Liberdade. É uma das referências no campo 

para quem quer seguir o estilo. Outro tatuador nipodescendente passou mais de uma década 

morando no Japão e inseriu os parâmetros orientais em seu trabalho. Uma tatuadora de des-

cendência japonesa está se destacando por criar desenhos menores, mas com menção à tatua-

gem japonesa, com temas que abrangem sua mitologia e sua história. Há desigualdades sistê-

micas na artificação, de gênero, raça, classe e geração.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A Tese intitulada “Ser tatuador/a, ser artista: uma análise sociológica sobre os proces-

sos de artificação da tatuagem na capital paulista” objetivou compreender as relações de po-

der e as negociações entre tatuadores e sujeitos inseridos no campo, a partir de suas estratégi-

as e seus discursos, na construção de saberes sobre a artificação da prática na cidade de São 

Paulo. Para tal, propus responder à pergunta de pesquisa: Quais são as estratégias e os discur-

sos acionados por tatuadores para que a tatuagem seja artificada na capital paulista? 

A definição de arte depende do contexto social em que está inserida, em relação dialé-

tica com outras atividades. Uma obra de arte só é reconhecida como tal dentro de um contexto 

social, histórico e geográfico determinado. Em comum, as práticas artísticas envolvem sabe-

res e técnicas. Para Heinich e Shapiro (2012b), as concepções de arte são relativamente esta-

bilizadas, situadas historicamente e a arte seria o resultado das operações de artificação. Se-

guindo seu paradigma, o estudo da arte passa por uma virada: em vez de questionar “o quê”, 

teríamos que responder “para quem”, “sob quais condições” e “quando” ocorre o processo de 

artificação. 

 A atribuição da categoria arte, no caso da tatuagem, é marcada pelas transformações 

dos sujeitos, dos objetos e das representações, passando por um processo discursivo e concre-

to de requalificação da tatuagem como artística e do tatuador e da tatuadora como artista. A 

artificação da tatuagem é resultado de um trabalho, principalmente por parte de tatuadores e 

de sujeitos inseridos no campo, que transformou a forma como a prática é recebida social-

mente. Definir a tatuagem como arte envolve relações de poder, ao mesmo tempo que uma 

produção de saber, a partir do momento no qual diversos saberes são institucionalizados no 

processo de artificação da prática. Há uma multiplicidade de instâncias de reconhecimento 

envolvidas. As práticas discursivas de tatuadores são caracterizadas pela disputa pelo saber e 

pelo poder de delimitar, nomear e definir o que é arte, uma forma de saber. 

 As primeiras evidências da tatuagem datam do período Paleolítico. Otzi, o “homem de 

gelo”, é a descoberta arqueológica mais antiga, datando entre 5.200 e 5.300 a.C. Além dele, 

há outros vestígios da prática espalhados pelo mundo. Múmias tatuadas de diversas partes do 

Egito, majoritariamente femininas, foram encontradas. Também foram descobertas evidências 

na América, na Europa e na Polinésia.  
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 Na Antiguidade, as sociedades grega e romana marcavam os corpos de prisioneiros e 

escravizados. Cada desenho representaria um crime. O ato de picar era designado por palavras 

de raiz -stig, de estigma. Os estigmas são sinais que desmoralizam quem os possuí. Povos que 

circularam pela região, citas e trácios realizavam a marca corporal.  

 Já na Idade Média, os Pictos de Inglaterra, os Scots e os Bretões eram alguns dos po-

vos adeptos das modificações corporais. Entretanto, estabelecida como um símbolo punitivo 

ou de propriedade na Idade Antiga, a tatuagem continuou durante a Idade Média a marcar 

corpos como signo de servidão e perda de identidade, atuando como punição ao marcar e 

identificar criminosos e escravizados. A Bíblia associa os sinais a algo danoso e ligado ao Sa-

tanás. O poder ideológico da Igreja Católica denunciava a tatuagem como um ato de violência 

ao corpo sagrado, condenando-a. 

Na Idade Moderna, o contato ocidental com a tatuagem se ampliou com o colonialis-

mo, pelo domínio de outros povos e culturas. A prática estava presente em formações pré-ca-

pitalistas, em povos astecas e maias, indígenas, japoneses, russos e maoris. Os projetos colo-

nialistas na África, Asia e América difundiram a tatuagem como uma prática primitiva que 

deveria ser colonizada. De outro lado, a tatuagem foi realizada por viajantes e marinheiros. As 

viagens do Capitão Cook são um marco por originar o termo “tattoo” em inglês e resultar em 

registros documentais sobre a prática. A partir de Cook, é mais fácil rastrear a história da tatu-

agem pela consolidação do termo. Antes, as palavras “estigmas”, “picadas” ou “marcas” po-

deriam referir-se à tatuagem, a outras modificações corporais ou a doenças.  

 A tatuagem espalhou-se entre os marinheiros, tornando-se uma característica identifi-

cadora destes, aponta Frank (2011). O processo de tatuar foi adaptado junto à iconografia eu-

ropeia. Nesta época, os sujeitos tatuados eram majoritariamente marinheiros, soldados, deti-

dos e prostitutas, sujeitos à margem e em busca de um enraizamento identificativo, que não 

temiam as consequências de uma tatuagem, seus estigmas e sua possível criminalização.  

 O colonialismo teve um grande impacto na história moderna da tatuagem no Ocidente, 

apesar de a tatuagem já estar presente muito antes da “descoberta” de Cook. A produção de 

conhecimento científico do século XX sobre a prática contribuiu para que ela fosse associada 

a comportamentos criminais e patológicos, que ressoaram nas concepções populares. 

Com a progressiva valorização da ciência, teses da medicina e da psicologia apresen-

tavam a tatuagem como sinal de “primitivismo”, loucura ou criminalidade, em que cada dese-
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nho atuava como uma predisposição a desordens, as quais evidenciariam-se sob formas pato-

lógicas ou criminosas. Os estudos de Lombroso e Lacassagne são as principais referências. 

Além disso, a espetacularização do corpo tatuado, que aparece exposto em sideshows e fre-

akshows, reforçou sua marginalidade, mantendo sua má reputação. 

 Já no inicio do século XIX, alguns tatuadores apresentam a vontade de profissionali-

zação. E, em 1891, O'Reilly criou a primeira máquina de tatuagem elétrica, Tattaugraph. Além 

dele, outros tatuadores ganharam reconhecimento social, como Hildebrandt, Wagner, Alberts, 

Burchett, Riley e Macdonald. Com o aprimoramento da máquina de tatuar, eles puderam de-

senvolver novas técnicas e estilos, bem como trocar as tatuagens prontas por desenhos perso-

nalizados.  

 O período entre guerras ficou conhecido como a Era de Ouro da tatuagem nos Estados 

Unidos, ganhando aprovação social, enquanto continuou a ser vista com desconfiança, como 

meio de identificação, pela Europa. No Nazismo, a tatuagem se tornou um instrumento de ne-

gação da humanidade ao constar entre suas medidas discriminatórias. 

 No Brasil, a marca corporal já estava presente. A tatuagem indígena foi retratada por 

viajantes, cientistas, pesquisadores brasileiros e estrangeiros, em sua maioria europeus, e na-

turalistas no século XX. A curiosidade por conhecer o interior do Brasil fez com quem entras-

sem em contato com diferentes povos e culturas e os retratassem. Nossa história é marcada 

por aldeias e povos indígenas dizimados e culturas destruídas. No processo de imposição da 

cultura ocidental, a tatuagem foi aos poucos desaparecendo, mas a pintura corporal se mante-

ve. A tatuagem também aparece nos corpos dos escravizados como marca de nação, de pro-

priedade ou de identificação. Mas os negros escravizados foram proibidos de fazer modifica-

ções corporais, junto com outras práticas culturais.  

 Apesar de presente na pele de indígenas e negros, a tatuagem se popularizou com a 

chegada de marinheiros tatuados em portos brasileiros. Marinheiros, soldados, estivadores e 

prostitutas, sujeitos marginalizados, tornaram-se adeptos da prática. Por serem itinerantes, es-

palharam o costume pelas paragens, na rua, no mar e na prisão. Na última, foi detalhadamente 

documentada e estudada por criminologistas e médicos que tinham os corpos tatuados à sua 

disposição. O Arquivo de Tatuagens registrou mais de 2.600 marcas corporais de aproxima-

damente 700 residentes de diversas cadeias do estado de São Paulo, entre 1920 e 1941. Desde 

sua chegada nos portos, durante o século XIX, no Brasil, a tatuagem foi caracterizada como 
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um estigma. Feita por sujeitos marginalizados, foi ligada ao desvio, à marginalidade a à cri-

minalidade. 

 Os anos 1960 são marcados pela queda dos limites entre as formas tradicionais de re-

presentação, como na pintura, na escultura e no desenho, pela arte contemporânea, novo para-

digma artístico, aponta Heinich (2002). As barreiras entre arte e vida foram rompidas, a vida 

cotidiana e as práticas que passam a ser abarcadas pela arte foram aproximadas. A arte se es-

tende para além do que pode ser representado e materiais de uso cotidiano ou ações individu-

ais ou coletivas passam a ser abarcados pela arte. A mudança na fronteira de definição do que 

é arte permitiu o surgimento de novas formas de arte, que ganham reconhecimento e legitima-

ção. Junto a isso, ocorreu a valorização do corpo como suporte da arte. Nesse movimento, nos 

Estados Unidos, a tatuagem passou a ser apropriada e praticada por punks, hippies e moto-

queiros.  O corpo era visto como um manifesto. No Brasil, a máquina elétrica de tatuagem e 

os pigmentos coloridos chegaram em 1959, com Lucky Tattoo. Seu nome é um marco para a 

história da tatuagem nacional por inserir o Brasil na tatuagem moderna, o que possibilitou sua 

popularização e profissionalização. 

Desde a década de 1970, ressurgiu o interesse pela tatuagem. Em 1976, ocorreu a pri-

meira convenção de tatuagem, nos Estados Unidos. Em 1979, uma máquina elétrica mais pre-

cisa foi desenvolvida. As tatuagens saem dos lugares marginalizados e perdem parte de sua 

conotação negativa. Sua difusão social elimina, parcialmente, a idéia de transgressão. A popu-

larização da prática ocorre acompanhada da estetização da vida cotidiana e do aumento da 

preocupação com a imagem corporal.  

 A emergência de novas tecnologias, o interesse por inovações e a circulação de práti-

cas entre artistas pelo mundo possibilitaram um renascimento artístico. A legitimação da tatu-

agem é reflexo da reivindicação e valorização por parte de praticantes e tatuadores e do apri-

moramento de técnicas e tecnologias. No Brasil, a tatuagem foi absorvida mais tardiamente e 

de forma mais prolongada por suas condições políticas, econômicas e sociais. O italiano Mar-

co Leoni foi responsável pela elitização da prática. Led’s foi o responsável pela consolidação 

do mercado de tatuagem paulistano. Em favor do processo de artificação, ocorreram mudan-

ças organizacionais, como sua comercialização e mercantilização, medicalização e higieniza-

ção, profissionalização e regulamentação. 

 Recentemente, desde os anos 2000, a tatuagem conquistou novos espaços e corpos, 
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distanciando-se do estigma e aproximando-se da arte. Mudanças técnicas e tecnológicas con-

tribuíram para este processo. Nas últimas décadas, tatuagens foram relacionadas com o campo 

da arte de diversas formas, conforme Kosut (2006). O campo da tatuagem se apropriou de 

discursos do campo da arte enquanto as fronteiras da arte foram ampliadas.  

 E, assim, a história da tatuagem sucedeu como um movimento de superações de dife-

rentes visões sobre a prática e a criação de novas formas de concebê-la, que podem reforçar 

ou enfraquecer a forma anterior, em um movimento dialético. Não podemos esquecer a parci-

alidade da história apresentada. É a história dos colonizadores que dizimaram culturas, dos 

senhores de escravizados que anunciavam suas fugas, dos criminalistas que criminalizaram os 

pobres e suas características. 

 Ao longo da história, a tatuagem foi ressignificada. Inserida em padrões estéticos, ar-

tísticos e higiênicos estabelecidos, a tatuagem é associada a estereótipos e conotações cada 

vez mais positivos. Inovações técnicas e tecnológicas contribuíram para esse processo. Dentro 

desse contexto, a tatuagem deixou de ser uma prática relacionada à marginalidade e ao estig-

ma, inserindo-se em novos contextos sociais, ganhando novos significados.  

 A presença da tatuagem em corpos de distintas posições sociais é um indicativo de sua 

popularização. Todos conhecem alguém tatuado. A partir de diversas estratégias e discursos, 

tatuadores se tornaram profissionais e artistas; e a prática ganhou aparência clínica, materiais 

esterilizados e descartáveis, preocupações com a qualidade artística da própria tatuagem, 

atraindo um público que antes rejeitara a tatuagem. Seu status social foi alterado e agora 

abrange todas as classes sociais, o que não eliminou as distinções e hierarquizações. 

 Há tentativas de associar a tatuagem à prática artística desde o século XIX, quando 

seguia certos padrões e condições. Enquanto alguns tatuadores que trabalharam no começo do 

século XX se referiam aos seus trabalhos como arte, o público em geral não experimentava a 

mesma visão. As tatuagens eram comumente associadas à marginalidade ou à criminalidade e 

não como uma forma de arte. A marginalidade da tatuagem está associada a contingências es-

truturais e circunstâncias: por ter se originado de culturas não ocidentais, preconizadas como 

“primitivas” e não “civilizadas”, associadas ao excêntrico e a espetáculos paralelos, encontra-

da em prisões, vista em bairros urbanos populares ou como diversão ilícita de soldados e ma-

rinheiros. 
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 A legitimação da tatuagem como arte é reflexo da reivindicação e valorização por par-

te de praticantes e tatuadores, assim como do aprimoramento de técnicas e tecnologias. A prá-

tica foi revolucionada com o aperfeiçoamento da máquina e da técnica, da ampliação das co-

res dos pigmentos, da possibilidade de afinar o traço e de se especializar em um estilo especí-

fico. A indústria da tatuagem movimenta uma grande quantia de dinheiro, aponta Marques 

(1997). 

 Pensando as especificidades históricas e geográficas da tatuagem, é notável que esses 

processos não ocorreram de forma homogênea ou linear, mas se consolidaram entre desconti-

nuidades e de distintas maneiras. As formas como a tatuagem foi entendida na história reve-

lam que há jogos de relações de forças, redes de saberes e um discurso científico que produz 

uma verdade. Deste modo, aos poucos, o campo da tatuagem se apropriou de saberes he-

gemônicos, de discursos médico, científico, jurídico e artístico. 

 Há diversos movimentos que ocorreram simultaneamente e parecem contraditórios ou 

paradoxais: enquanto já se pensava na tatuagem como arte dentro de certas condições, tam-

bém se intensificaram as pesquisas científicas que tratavam a prática como associada ao pri-

mitivismo, à criminalidade ou à loucura no início do século XX. Depois, ao mesmo tempo 

que a tatuagem se populariza entre a classe média, também ganha popularidade nas prisões e 

entre os sujeitos estigmatizados - sendo mais uma marca de estigma para quem já carrega tan-

tos sinais - e, recentemente, se aproxima da arte e se insere em um processo de artificação, 

enfrentando alguns obstáculos. 

 O contexto em que está inserida permitiu pensar a tatuagem como arte. Há dois pro-

cessos históricos simultâneos: a mudança na forma como a arte é concebida, abrindo espaço 

para novas práticas artísticas, fora do espaço institucionalizado; e a mudança na forma como a 

tatuagem é vista, aproximando-se de padrões considerados artísticos e afastando-se de carac-

terísticas consideradas marginalizadas ou desviantes. 

 A tatuagem não poderia ser considerada arte anteriormente, mesmo se já tivesse todas as 

condições sociais atuais, pois a forma como a arte era entendida era outra. Quando ocorre a 

artificação? A tatuagem só pode começar a ser pensada como arte quando esta se estabelece 

como é hoje, com o questionamento de suas fronteiras e o alargamento das práticas artísticas 

aceitas, e quando a prática afinou com os discursos artísticos, especificamente referentes ao 

Renascimento. Esse processo histórico permitiu a associação entre tatuagem e arte.  



451

 A tatuagem tem sido recentemente associada ao campo da arte de várias maneiras. A 

natureza hierarquizante e hierarquizada da arte se mantém. Não é sem conflito que a tatuagem 

passa a ser vista como arte. Isso envolve visibilidade, legitimação e reconhecimento. A arte é 

produzida por sujeitos dentro de fatores ideológicos, históricos, materiais e forças estruturais. 

A criação e recepção da arte, quem faz, quem vê, em que contexto a arte é exibida e o valor 

cultural dos objetos são processos inseridos no mundo social. Apesar da tatuagem não ser um 

gênero artístico universalmente aceito, é evidente que seu valor estético-cultural foi redefinido 

dentro de discursos institucionais. 

Simultaneamente, a mudança na fronteira de definição do que é arte permitiu o surgi-

mento de novas formas de arte, que ganham reconhecimento e legitimação. A atual concep-

ção, resultado das contestações da arte contemporânea, permite que a arte se estenda para ou-

tros campos. 

 O sistema de arte contemporânea foi gradualmente desestabilizado, alterando suas 

fronteiras e permitindo que novas práticas ganhassem o status de artes. A arte contemporânea 

teria permitido, ainda que com conflitos, a inclusão de novas formas de arte para além da arte 

tradicional. Por sua vez. a arte começou a notar a tatuagem. Galerias e museus exibem repro-

duções fotográficas e exemplares de tatuagens. As editoras convencionais estão comerciali-

zando livros contendo fotos e discussões sobre a tatuagem como artística. 

As estratégias e os discursos de tatuadores foram parte essencial do processo em que a 

tatuagem ganhou novos significados e representações. Mas em que condições a tatuagem é 

artificada? O que legitima tatuadores como artistas e tatuagens como artísticas são a técnica e 

o estilo, mas também o marketing envolvido. A tatuagem passa por uma requalificação ao ser 

classificada como artística em oposição à comercial; seu conteúdo e a forma como é feita são 

ressignificados em favor da originalidade e da singularidade; e os dispositivos organizacionais 

que envolvem a prática passam por um rearranjo por meio dos processos de comercialização, 

higienização e medicalização, profissionalização e regulamentação. A artificação é resultado 

de todas essas operações, as quais levam a tatuagem a ser concebida como arte. 

Na disputa pela definição da verdade, o saber sobre o feitio da tatuagem está sendo 

construído e os discursos sobre técnicas de desenho e de tatuagem são acionados. A postura, o 

peso e o movimento da mão, a velocidade e a inclinação da máquina, o tipo e tamanho de 

agulha utilizado, assim como a aplicação do pigmento, são algumas das técnicas. Há inúmeros 
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aspectos envolvidos: a precisão, o traço, a saturação, o sombreado, a textura, a aplicação de 

cores e a dimensão da imagem. É necessário estudar anatomia, luz e sombra, contraste, colo-

rimetria. Levar em conta a simetria do desenho no corpo e a harmonia das cores. O campo da 

tatuagem se apropria de aspectos formais da arte. A qualidade do traço, do sombreado, da cor 

e da pigmentação são características valorizadas no seu feitio. As inovações materiais permiti-

ram um aprimoramento técnico. 

 As fotografias, os portfólios ou os livros registram o trabalho do tatuador e são usados 

para sua posterior divulgação. Nas redes sociais, atingem maior alcance. As fotos de tatuagens 

adquirem um sentido artístico quando o enquadramento se limita ao desenho tatuado, desta-

cando a tatuagem do corpo que a possui. Em alguns casos, o título aparece como um operador 

que carrega características intrínsecas de uma obra de arte. Em outros, a assinatura tatuada 

gera autenticidade e autoriza a autoria. Trabalhar com outras formas de arte, como a pintura e 

a ilustração, também é uma forma de se legitimar. 

 As dimensões negociadas por tatuadores na construção do valor artístico são sua capa-

cidade de fazer obras únicas, com “personalidade”. A originalidade e a singularidade são as 

características mais valorizadas ao pensar o processo de artificação da tatuagem. A classifica-

ção das tatuagens como artísticas, diferenciando-as das comerciais, seria uma forma de legi-

timar a prática como produtora de obras originais e singulares, nas quais valores tradicionais 

da arte são apropriados pelo campo da tatuagem. Cria-se uma hierarquia interna, afastando-se 

de seu passado marginalizado e de condições comerciais, em que a clientela definiria a produ-

ção. De outro lado, a expansão dos limites da tatuagem, que abrange mais estilos e desenhos 

únicos e originais com novas abordagens estilísticas e estéticas, complementa o processo de 

artificação. 

A diferença entre as categorias tatuagem artística e tatuagem comercial busca estabe-

lecer uma divisão e uma hierarquia e, assim, definir o que seria uma tatuagem que se enqua-

draria em um processo de artificação, delimitando suas características por quem e para quem 

ela é feita. Parece-me que nem toda tatuagem é reconhecida como artística dentro do circuito 

de produção, mesmo que tatuadores tendam a se reconhecerem como artistas. Há disputas 

para definir o que é arte e afastar a noção de tatuagem como mercadoria. Nesse processo, 

ocorre a imposição de valores que definem o que é arte. Delimitar para nomear e definir, 

como as diferenças entre tatuagens artísticas e comerciais, em que certas características são 
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valorizadas na construção do artístico.  

Se nem todo quadro é reconhecido como arte, por que toda tatuagem deveria ser? Há 

critérios que definem um quadro como arte assim como há critérios que definem uma tatua-

gem como arte. A prática ser considerada uma arte não significa que todas as tatuagens produ-

zidas serão automaticamente reconhecidas como arte. A característica de artisticidade da tatu-

agem agrega valor à prática, que passa a ser mais fetichizada. Ora, há um investimento neces-

sário para fazer uma tatuagem ser reconhecida como artística e para que tatuadores sejam vis-

tos como artistas. Há juízos artísticos, técnicos e estéticos para que a marca seja considerada 

arte, baseada no ideal de singularidade do trabalho.  

A artificação é favorecida quando se trata de uma tatuagem artística porque é uma ati-

vidade de luxo, que permite a individualidade, mas traz proezas técnicas e inovação, pratica-

das por ou destinadas a sujeitos de origens sociais bastante privilegiadas, permitindo certa au-

tonomia sobre a clientela e com o trabalho de tatuador relativamente profissionalizado. Re-

gras ou elementos da arte são adotados, como a linha, a forma, o espaço, o valor tonal da ima-

gem, a cor e a textura. Valores são incorporados, como originalidade e singularidade. Desta 

forma, a tatuagem se insere em um contexto estético e artístico. 

No processo de aprendizagem, além da troca de conhecimento mútuo, os workshops e 

as escolas de tatuagem passaram a dominar o campo. Se antes as trocas de conhecimento se 

aproximavam das relações mestre-aprendiz, baseadas na observação presencial e no difícil 

acesso ao material, recentemente os materiais ficaram mais baratos e mais acessíveis. O ad-

vento de cursos e workshops permite que o sujeito já entre como iniciante, com menos tempo 

de prática. 

Para Heinich (2005), a fronteira que define quem é artista é formada por dois aspectos: 

atividades, se é arte ou ofícios de arte; e sujeitos, entre profissionais e amadores. O profissio-

nalismo seria considerado mais sério e mais autêntico que o amadorismo. Há um controle de 

entrada, uma seleção. O reconhecimento como artista depende do que os sujeitos valorizam e 

privilegiam em suas representações e avaliações. Depende de regimes axiológicos e não de 

condutas. Depende de valores que subentendem julgamentos, representações, ações. 

Tatuadores de marca não são acessíveis nesse Brasil cada vez mais pobre e desigual. 

Mas a vontade de ter uma tatuagem atinge todas as classes sociais, todos os gêneros, idades e 

raças. E quem acaba por atrair os sujeitos que buscam se tatuar são os tatuadores que não são 
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artistas consagrados.  

 A associação da tatuagem com o desvio social continua a impedir a legitimação da 

prática e sua artificação plena. A tatuagem deve passar por dois movimentos: de se afastar das 

noções de desvio e criminalidade e de se aproximar da arte. A definição de desvio está sempre 

em fluxo. Parte do discurso sobre tatuagem ainda aponta a prática como patologia e desvio.  

Há um desligamento dos estereótipos negativos e dos estigmas associados à tatuagem 

que não se efetivou por completo. Este desligamento só ocorre quando a prática é vista como 

artística, higiênica e profissional. Se é feita na “quebrada” ou na cadeia, sem as técnicas e as 

tecnologias legitimadas, a tatuagem continua a possuir uma conotação negativa, associada à 

marginalidade e à criminalidade. Nos museus criminológicos, é parte permanente das exposi-

ções e acervos. 

Assim, chegamos na última pergunta: Para quem? Quem são os tatuadores e as tatua-

doras legitimadas como artistas? Como as diferentes posições de tatuadores reverberam nesse 

processo? Pensando as diferenças e diferenciações no campo da tatuagem, minha tese é que, 

para a tatuagem ser considerada arte e tatuadores, artistas, é necessário que tenham acesso às 

técnicas e tecnologias, além de se enquadrarem nas normatividades impostas e terem as habi-

lidades requeridas que se relacionam com suas posições.  

Os discursos de tatuadores e dos sujeitos envolvidos são marcados por uma disputa na 

definição de saberes e por relações de poder sobre a prática da tatuagem. Suas posições criam 

obstáculos ou facilitam o acesso ao campo. As trajetórias que envolvem um anterior conheci-

mento de arte são as que apresentam uma consolidação mais rápida no campo. Isso aponta 

para um cenário em que as habilidades técnicas possuem importância no sentido de definirem 

o que é um bom tatuador e uma boa tatuadora. Mesmo assim, isso não é o suficiente e o aces-

so aos materiais e ao conhecimento também influencia a posição assumida pelo tatuador. 

Além disso, a amplitude da tatuagem é marcada por sua heterogeneidade social, cultural e his-

tórica, sendo uma prática previamente classificada, racializada e generificada. O processo de 

artificação da tatuagem envolve conflito, estratificação e diferenciação. 

O peso histórico da marginalidade foi sentido pela primeira geração. Além de enfren-

tar o preconceito, lidaram com a necessidade de fabricar seu material e com a dificuldade de 

acesso ao conhecimento e à tecnologia. Como um processo artesanal, eram responsáveis por 

todas as etapas do feitio da tatuagem. Além disso, o campo era mais masculino e branco.  
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De modo heterogêneo, inseridos em um campo que já se estabeleceu, no qual máqui-

nas, agulhas e pigmentos são fabricados especialmente para a prática e há formas instituciona-

lizadas de transmissão do saber, são os jovens que estão mais envolvidos no processo de arti-

ficação da prática da tatuagem por possuírem as condições materiais que permitem repensar 

as relações sociais.  

As diferenças geracionais se estabelecem na forma como a tatuagem é vista e pratica-

da. O uso das mídias digitais pela geração mais nova facilita a divulgação de seu trabalho e o 

estabelecimento de uma marca. O acesso a workshops, mesmo online, possibilitou que a gera-

ção mais nova tenha maior alcance ao conhecimento, adquirindo maior habilidade técnica em 

menos tempo. Além disso, a disponibilidade de materiais e a relação mais estreita com a arte 

favorecem o estabelecimento dessa geração como artista. 

O campo da tatuagem é construído em uma sociedade patriarcal, machista e racista, 

refletindo seus preconceitos. A carência da representatividade feminina na tatuagem é resulta-

do de estruturas históricas que excluem a mulher de espaços sociais. O campo da tatuagem é 

caracterizado pelo machismo e as tatuadoras encontram obstáculos e dificuldades para se es-

tabelecer. Com participação reduzida, não há representatividade. As mulheres não receberam 

suporte institucional para uma produção de trabalho que alcançasse uma visibilidade. Ade-

mais, por muito tempo, o controle sobre os corpos femininos impediu que as mulheres fizes-

sem tatuagem e se tornassem tatuadoras.  

Nem todos podem pagar pelos materiais, equipamentos e insumos que garantem uma 

boa qualidade e aplicabilidade técnica. Nem pelas instalações do estúdio adequadas e regula-

mentadas. Ter uma câmera fotográfica para tirar fotos das tatuagens e divulgar seu trabalho, 

participar de feiras de tatuagem e concorrer em concursos são coisas onerosas e limitadas a 

poucos. Isso tudo envolve capital cultural e monetário: conhecimento artístico e dinheiro. É 

uma questão de classe, de quem tem recursos financeiros e culturais para se estabelecer no 

campo. O acesso às tecnologias e técnicas é assimétrico e desigual.  

Ressalto que a questão de classe está relacionada aos processos de racialização, pela 

herança histórica da escravidão. A persistência do passado faz com que os negros, sem supor-

te, se mantenham à margem da sociedade. O negro e a tatuagem em pele negra ou feita por 

tatuadores negros ainda são relacionados à marginalidade e ao estigma.   

A cor de pele negra é discriminada, disfarçada de questões sobre pigmentação e mela-
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nina ou cicatrização - que não entram em discussão quando se trata de uma pele clara. A tatu-

agem em pele negra é inviabilizada pelo discurso de tatuadores que defendem que não é pos-

sível nem apropriado tatuar em pele negra justificando pela aplicação de pigmento em uma 

pele com tom mais escuro. A procura é por “telas” de pele branca.  

As questões de gênero e raça mostram um processo de inferiorização que dificulta o 

acesso de sujeitos do gênero feminino e negros. As tatuadoras assumem em seus discursos 

uma dificuldade de se consolidar no campo e de alcançar o reconhecimento. Sobre tatuadores 

negros e negras, não aparecem representativamente em eventos, convenções ou meios de di-

vulgação, restringindo-se a seus bairros, normalmente mais periféricos, associando classe e 

raça. Há poucos tatuadores negros em destaque. Simultaneamente, o negro e a negra tatuados 

são alvo de políticas racistas e discriminatórias, tratados como criminosos ou desviantes que 

merecem a atenção da polícia. Invisíveis para alguns tatuadores, a tatuagem em pele negra 

ganha destaque e visibilidade para a ação policial. 

A tatuagem expressa relações sociais. As posições geracionais, raciais, de classe e de 

gênero dos sujeitos são reverberadas nos processos de identidade, identificação e diferença 

por meio das tatuagens. Assim, as diversas posições assumidas pelos sujeitos são negociadas 

na forma como a tatuagem é feita. Elas podem ser reiteradas e reafirmadas, apesar das possi-

bilidades de questionamento. A forma como a tatuagem é realizada pode ser influenciada pela 

interseccionalidade de posições dos sujeitos.  

 No processo de artificação, a tatuagem passa pelos processos: de deslocamento, ao se 

afastar de associação histórica da prática com a marginalidade e o estigma; de renomeação, 

quando começa a ser nomeada como arte, o sujeito tatuado como tela e quem tatua como ar-

tista; de recategorização, em que as tatuagens artísticas se afastam das tatuagens comerciais; 

de mudança institucional e organizacional, com os processos de comercialização, higieniza-

ção e medicalização, profissionalização e regulamentação; de redefinição do tempo, quando 

sua arte é estendida para quadros e ilustrações; de individualização do trabalho, em que a au-

toria ganha destaque e passa a ser valorada; de disseminação, com sua popularização; e de 

intelectualização, com as novas formas de conhecimento que estão sendo incorporadas pelo 

campo da tatuagem. 

Retomando os operadores do processo de artificação, a tatuagem passa por uma trans-

formação de terminologia pelo uso dos termos obra de arte para a marca corporal, tela para o 
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suporte, o corpo ou o sujeito que a detém, e artista para quem a faz. A prática também passa 

por operadores legais, com sua regulamentação e profissionalização; operadores cognitivos, 

com a classificação de tatuagens como artísticas ou comerciais e a valorização da autoria in-

dividual; operadores de tempo e espaço; operadores institucionais, com exposições de traba-

lhos de tatuadores em eventos, galerias e museus; operadores comerciais, com sua valorização 

comercial como prática artística, que ganha valor; operador semiótico, pela individualização 

da produção e destaque para quem a fez; operadores na mídia, iconográficos, com a reprodu-

ção de fotografias ou desenhos de tatuagem; operadores corporais, em que técnicas corporais 

são incorporadas pelos tatuadores e tatuados; operadores organizacionais, resultados de uma 

reorganização da divisão do trabalho e de hierarquia; e a dimensão estética, acionada em sua 

produção. São responsáveis por esses processos os tatuadores e tatuadoras, que implementam 

os operadores acima mencionados e buscam legitimar a tatuagem como uma produção artísti-

ca qualificada por meio de discursos e estratégias, que constroem o valor e o saber artístico no 

campo da tatuagem sobre a produção, a mediação e a recepção. 

Segundo Heinrich e Shapiro (2012b), há arte quando há artificação e o processo de 

artificação se completa como resultado de todos os seus operadores. O processo de artificação 

da tatuagem seria parcial ou em andamento. No caminho por reconhecimento e legitimidade, 

passa por uma transformação e é identificada como arte no cruzamento dos vértices da cria-

ção, mediação e recepção. Nesse processo, relações de poder são negociadas entre tatuadores 

paulistanos na construção de saberes sobre a prática, a partir das estratégias e dos discursos 

que apontam para a reivindicação e a inserção da tatuagem em meios artísticos, associados ao 

aprimoramento de técnicas e tecnologias, ao interesse por inovações e à circulação de práticas 

entre artistas, o que caracterizaria sua artificação. 

 A Tese apresentada contribui para além da Sociologia da Arte, está refletindo sobre 

mudanças importantes na arte, na cultura, no mercado, no aparato técnico, na profissionaliza-

ção de atividades, no trabalho e nas diferenças sociais. Reflete sobre mudanças marginais que 

engloba arte, cultura, mercado, aspecto técnico, profissionalização e trabalho. 

 O processo de artificação é marcado por desigualdades sistêmicas, ampliadas pela eli-

tização e mercantilização da prática, que cria uma barreira de acesso à produção e ao consumo 

da tatuagem artística. A Artificação, no caso da tatuagem, se traduz na aproximação ao modo 

de funcionamento e a instituições do mundo das artes e da moda, a apropriação de alguma 
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terminologia artística, a expansão da sua mercantilização e comercialização (resistindo inclu-

sive a momentos de profunda crise económica e financeira, onde se vê crescer, ao contrário do 

que se poderia prever), a relocalização geográfica da sua oferta e a relocalização social da sua 

procura numa classe média emergente, a sua medicalização e higienização, a sua atração en-

quanto profissão junto dos mais jovens, e as tentativas da regulamentação do seu acesso e de 

formas de organização profissional.  

 Além disso, acompanha a digitalização do mundo da tatuagem, marcada pelo crescen-

te uso de redes sociais e da importância do marketing digital no exercício profissional de tatu-

adores; sua pedadogização, que institucionaliza as modalidades de aprendizagem, credencia-

das e mercantilizadas, aproximando de um reconhecimento profissional e da pretensão de 

academizarão dos saberes por parte de tatuadores; sua criativização do mundo da tatuagem, a 

sua adesão a valores criativos, de inovação, originalidade e de personalização, a valorização 

do desenho e da sua qualidade estética mais que a técnica de tatuar, o exercício paralelo de 

outras atividades que implicam o desenho, como a ilustração, ou o webdesign; a introdução de 

atos de enunciação e de produção de sentido e de autoridade do autor sobre a recepção da 

obra, característicos das artes visuais, como o titulo e/ou a assinatura, literal ou reconhecida 

através do estilo ou marca; e da entrada de novos agentes com competências e habilidades 

consolidadas em outros domínios estéticos e que são transferidos para a tatuagem, sofistican-

do e inovando a sua grafia. 
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APÊNDICE A - ESTILOS DE TATUAGEM 

Aquarela: retoma uma técnica de desenho em aquarela conhecida como splash, quando a tinta 

extrapola a imagem. 

Blackwork: traços e sombreados somente em preto. 

Biomecânico: mistura elementos mecânicos com anatômicos. 

Bold line: traços grossos, que criam volume. 

Comics: desenhos de personagens de quadrinhos. 

Dotwork: trabalho utilizando pontilhismo, traços e sombras leves 

Fineline: traços finos e precisos. 

Lettering: tatuagens com escrita ou caligrafia criada pelo próprio tatuador e tatuadora. 

Maori: refere-se especificamente a tatuagens que retomam a prática dos Maori. 

New traditional: desenhos old school com técnicas new school. Permite a utilização de cores, 

sombreados leves, traços coloridos, volume, profundidade e degradê de cores ilimitadas, res-

peitando proporções e simetria. 

New school: baseado no old school, cria imagens com dimensões mais caricaturizadas e cores 

secundárias. 

Old school: também conhecido como velha escola ou estilo tradicional, é o primeiro estilo de 

tatuagem, com traços mais simples e cores primárias. 

Oriental: faz referência aos estilos de desenho orientais, principalmente do Japão. 

Portrait: reprodução de fotos de pessoas ou animais. 

Pontilhismo: a imagem é formada a partir de pontos, podendo ser em preto ou colorido. 

Preto e cinza: desenhos sombreados ou pintados somente em tons de preto, cinza e branco. 

Essa técnica utiliza o sumie, quando o preto é diluído para atingir tons mais claros. 

Realismo: aproxima a imagem de sua versão real, trazendo detalhes, sombreamento e dimen-

sões mais próximas do que seria se fosse um objeto, animal ou pessoa. Pode ser em colorido 

ou em preto e branco. 

Sketch: assume desenhos mais rascunhados, assumindo traços e rabiscos de um rascunho. 

Tribal: remete aos padrões indígenas, principalmente da Polinésia, com linhas fortes e traça-

dos definidos. São desenhos mais abstratos. 

Ressalto que os nomes dos estilos de tatuagem não condizem com os nomes de estilos de arte, 

apesar de fazer menção em alguns casos.
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