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AS TRANSFORMAÇÕES NO CAMPO DA TATUAGEM E SEUS REFLEXOS 

PARA A OCUPAÇÃO DE TATUADOR(A) 

 

Resumo  

A proposta desse trabalho é compreender como as transformações no campo da 

tatuagem possibilitou que a atividade de tatuador, antes associada a tipos 

socialmente desvalorizados e marginalizados fosse transformada numa ocupação 

lucrativa, contribuindo para que, atualmente, a atividade seja parcialmente aceita. 

De maneira geral, os tatuadores a entendem como uma profissão como qualquer 

outra, que requer técnica, responsabilidade e seriedade. Nesse sentido, pretende-

se perceber como a valorização da ocupação ocorre e em que sentido esta pode 

favorecer a profissionalização dos tatuadores. Apesar de existir muitas pessoas 

vivendo exclusivamente desse ramo, a atividade de tatuar ainda não foi 

reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) como sendo uma 

profissão, nem ocupação. Porém, desde a década de 90, primeiramente no estado 

de São Paulo e depois nas demais cidades brasileiras, a ocupação passou a ser 

fiscalizada pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) responsável 

por normatizar quais devem ser os cuidados em relação à organização dos 

estúdios e elaboração das tatuagens. Por fim, busco compreender as possíveis 

contradições que dificultam a consolidação da profissão enquanto atividade 

reconhecida pelo Estado. 
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Introdução 
 
 As transformações ocorridas nas últimas décadas no campo da tatuagem, 

sobretudo aquelas vinculadas ao trabalho do tatuador possibilitaram que esse tipo 



de atividade rompesse pelo menos em parte com certos esteriótipos conferidos a 

prática no passado. Atualmente, a ocupação vem ganhando destaque junto ao 

mercado de trabalho, contribuindo para que haja maior aceitação social, apesar de 

ainda não ser institucionalizada e nem regulamentada. 

 Esse artigo é em parte fruto de uma pesquisada realizada entre os anos de 

2011 e 2012 intitulada “a construção da identidade profissional entre tatuadores”, 

bem como, está fundamentado nas discussões teóricas já realizadas a cerca do 

assunto. Desse modo, proponho-me a compreender algumas transformações 

importantes no cenário da tatuagem e que tiveram extrema importância para a 

ocupação de tatuador. Para tanto, utilizaremos como suporte teórico autores como: 

Maroto (2011), Ferreira (2008) e Oliveira (2012) nos quais analisam a ocupação 

nos Estados Unidos e em Portugal contribuindo para a reflexão para além do 

contexto nacional. A partir desses estudos podemos entender que, ao longo do 

tempo e do espaço, a ideia quanto à atividade de “tatuar” transformou-se, 

acrescentando diversos significados a profissão.   

  A tatuagem é uma prática milenar e não se sabe exatamente sua origem. 

Contudo, há indícios que a prática da tatuagem esteve presente em diversas 

sociedades seja em forma de rituais religiosos, seja como forma de valorização do 

corpo, manifestação da individualidade ou como forma de rebeldia. No final do 

século XVIII houve uma grande associação desta prática a marinheiros, 

prisioneiros, marginais e outros tipos socialmente desvalorizados, tornando o 

ofício de tatuador mal visto pela sociedade. 

 Nos dias atuais podemos perceber uma maior aceitação social, bem como, 

o crescimento do número de adeptos a prática e que vivem exclusivamente desse 

tipo de ocupação. Estima-se que existam no Brasil 367 mil tatuadores que 

dependem exclusivamente da atividade, 190 mil estúdios de tatuagens e body 

piercing e aproximadamente 25 milhões de tatuados 1 . Assim sendo, cabe 

fazermos alguns questionamos: como que uma atividade até pouco tempo 

estigmatizada passa a se tornar meio de renda de homens e mulheres em todo o 

                                                
1 Dados do último censo que ocorreu em 2006, realizado pelo SETAP, antigo sindicato da 
categoria. 



mundo, principalmente dos mais jovens como aponta o estudo realizado por 

Ferreira (2008)? Porque os instrumentos de trabalho (agulha, tintas, máquinas) 

são regulamentados e a atividade ainda segue sem reconhecimento legal? Quais 

as motivações destes indivíduos e o que os leva a escolher tal atividade enquanto 

meio de sobrevivência? Tais indagações serão respondidas no decorrer desse 

paper.  

 

Regulamentação do ofício de tatuador(a) 

 

 No início dos anos 1990 devido a popularização da tatuagem, sobretudo 

nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro surge a necessidade de 

regulamentação da atividade de tatuar a fim de evitar danos a saúde dos clientes. 

Entretanto, apesar dessa necessidade se tornar cada vez mais pertinente, ainda 

hoje não foi possível fazer um levantamento de todos os estúdios de tatuagem que 

existam no Brasil. 

  O órgão responsável por fiscalizar o trabalho dos tatuadores é a ANVISA. 

É ela que normatiza quais tipos de tintas, agulhas, máquinas e procedimentos de 

higiene, devem ser adotados pelos tatuadores na hora da elaboração das 

tatuagens. De certa forma podemos dizer que isso contribuiu para atribuir mais 

credibilidade e seriedade ao trabalho do tatuador e, portanto, tornou-se uma 

prática mais aceitável. Antes da fiscalização era comum encontrarmos pessoas 

tatuando em vias públicas, cômodos de residências, praias e outros locais 

inapropriados para a realização da tatuagem, colocando em risco a saúde desses 

trabalhadores, e principalmente dos clientes. A fim de evitar danos a saúde dos 

envolvidos nesse processo têm-se buscado meios para regulamentar a profissão.  

 Segundo Costa (2003), a reivindicação por regulamentação surge 

principalmente pela sua atual inserção e expansão no mercado. A visibilidade que 

a tatuagem de estúdio proporcionou a este tipo de ocupação foi e é crucial na 

popularização da tatuagem, pois é a partir dos estúdios de tatuagem que a 

ocupação vem conquistando credibilidade e legitimidade social. Nesse sentido, 

Osório (2008) afirma, 



 

A regulamentação da prática por instância governamental traz 
novas reflexões sobre o campo da tatuagem. Primeiro, há uma 
preocupação da ordem de saúde pública, o que implica um certo 
discurso médico sobre a prática. Por outro lado, limita-se a idade 
para ser tatuado, o que por sua vez implica uma certa concepção 
sobre o bem-estar e a autonomia de jovens e adolescentes. 
Terceiro, constrói-se uma separação entre profissionais e 
amadores baseada numa regulamentação estatal que não mede a 
especialização do profissional em termos artísticos, que é a 
medida dos tatuadores, mas em termos meramente biomédicos, 
com relação ao processo de contágio e ao ambiente e 
procedimentos necessários ao não-contágio. (OSÓRIO, 2008, 
p.56).   

 

 A autora aponta que a regulamentação trouxe implicações tanto positivas 

quanto negativas para o trabalho do tatuador. Por um lado, houve certa 

aproximação com a área médica no que diz repeito aos procedimentos de higiene 

e assepsia. Por outro, dividiu-se a categoria entre amadores e profissionais. A 

autora problematiza essa divisão, pois acredita que dessa forma os profissionais 

estão burocratizando e hierarquizando as relações entre aqueles que tem meios 

de se tornar um tatuador profissional (tatuador de estúdio) e aqueles que não tem 

(tatuador amador). Para entendermos melhor, Osório explica que, 

 

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).  

 

 Com base nos depoimentos todos os entrevistados passaram por esse 

processo entre não ter um lugar apropriado para tatuar e aquisição de um estúdio. 

Podemos afirmar que o reconhecimento profissional dentro do campo da tatuagem 

só ocorre depois da aquisição de um estúdio, portanto, todos os entrevistados 

desejam ter em algum momento da sua trajetória profissional, seu próprio local de 

trabalho. Apesar de não haver nenhum tipo de punição penal que possa ser 



aplicada aqueles que não seguem as normas estabelecidas pela ANVISA, tornou-

se mais difícil atuar em desacordo com as regras, pois, caso o tatuador não siga 

tais orientações poderá ter o estúdio fechado até que a situação se regularize. 

Contudo, os tatuadores veem essa fiscalização de maneira contraditória, pois a 

atividade de tatuador ainda não existe como profissão. Uma das tatuadoras 

entrevistadas questiona:  

 

A profissão não é regulamentada ainda, o que eu acho um erro. 
Por que assim, vamos fiscalizar? Vamos primeiro criar condições, 
ver quem tem condições de trabalhar na área e quem não tem, 
porque em Goiânia tem muito tatuador bom, mas tem muita gente 
ruim também, gente ruim no sentido de ah ta começando? Não, 
gente que não se preocupa mesmo, gente que ta ali só pra ganhar 
dinheiro, gente que não ta realmente visando um bom resultado, 
que não se preocupada com saúde, com higiene [OLIG, tatuadora] 
 

 Olig defende a institucionalização da profissão: 
 

Antigamente dentista atendia em casa, não era uma profissão 
regulamentada. Hoje em dia, se o cara falar que ta atendendo em 
casa tu vai? Não, ninguém vai. Então, eu acho que a profissão 
tinha sim que ser regulamentada...ah ia ser mais trabalhoso ter 
que passar por uma faculdade? Claro, mas cara eu acho que se a 
pessoa quer fazer uma coisa tão seria, tem que ter condições.”(...) 
Acho que deveria haver ou um curso ou uma faculdade. Por que 
assim, quem desenha, quem tem talento pra arte, faz faculdade de 
artes plásticas e é considerado um artista plástico, então com 
tatuador tem que ser igual. Deveria ser vista com a seriedade que 
tem. [OLIG, tatuadora] 

  

 Atualmente há diversas associações de tatuadores em todo o Brasil, dentre 

elas, a que mais tem se destacado é a associação de tatuadores e perfuradores 

do Brasil, localizada em Brasília. De acordo com os depoimentos, a atuação do 

antigo sindicato dos tatuadores SETAP foi insatisfatória e duvidosa, tal como 

questiona Olig: 

  

Como que uma profissão que não é regulamentada tem um 
sindicato que cobra, que tem acordo com a ANVISA para poder 
cobrar coisas, mas que não oferece nada em troca, apenas 
prejuízo. Porque o sindicato não faz nada a favor da 
regulamentação. [OLIG, tatuadora] 

 



 Assim, o movimento sindical perdeu seu caráter representativo, deixando de lutar 

pelos direitos da categoria. Para Osório,  

   

o sindicato se tornou, portanto, uma instância burocratizante, 
construindo junto ao Estado as normas para a prática profissional. 
O campo profissional dos tatuadores já existia, ele apenas ganhou 
normas estatais de regulamentação, mediadas pelo 
sindicato.(OSÓRIO, 2008, p 56)   

 

  Vale lembrar que tramita desde 2007 na Câmara dos Deputados, em 

Brasília, o projeto de lei n° 2.104/079 que visa regulamentar a profissão de 

tatuador e body piercer, ou a “atividade de dermopigmentação artística e 

perfuração corporal”. O projeto, que aguarda parecer da Comissão de Seguridade 

Social e Família, estabelece que, para trabalhar, os tatuadores apresentem 

certificados de cursos de Primeiros Socorros e Fisiologia da Pele. Vejamos 

algumas regras previstas no projeto de lei:  

 O estúdio precisa de alvará de funcionamento expedido pela Vigilância 

Sanitária; 

 Os estabelecimentos devem manter prontuário de atendimento ao cliente 

com identificação completa, endereço, tipo de procedimento realizado e 

anotações de acidentes ou reações adversas;  

 Os estúdios devem ser dotados de áreas de procedimento com piso e 

paredes laváveis, área de esterilização e área de recepção;  

  É proibido fumar, comer, beber, manter plantas, alimentos, bebidas, 

animais, medicamentos de uso pessoal, bem como pessoas alheias às 

atividades, nas áreas de procedimento e esterilização;  

 Os resíduos produzidos pelos estabelecimentos voltados à prática de 

tatuagens e piercing devem ser acondicionados e descartados conforme as 

especificações da legislação sanitária em vigor;  

 Todo equipamento e material utilizado na execução de procedimentos 

inerentes à prática de tatuagem e piercing deverão ser limpos e 

esterilizados;  

  O tatuador ou piercing deve participar de curso de capacitação aprovado 



pelo órgão competente e ter nível de conhecimento suficiente para a 

realização de uma ação efetiva em caso de risco à saúde. 

  Tal proposta visa proteger os clientes da transmissão de doenças 

contagiosas: AIDS, hepatite B, infecções bacterianas ou fúngicas e demais 

doenças que tem contágio por meio do sangue. Assim, ''no momento, em que se 

regulamenta também se legitima, mas dentro de normas de jogo que colocam 

limites à estrutura e funcionamento dessa prática. ''(FONSECA, 2003) 

 

Tatuador e profissionalização  

 Maria de Lurdes Rodrigues em sua obra, Sociologia das profissões (2002) 

faz uma revisão da especialização da disciplina reconstruindo as condições 

sociais de sua emergência e evolução. Para tanto, recorre a diversos autores que 

tiveram um papel fundamental na consolidação desta disciplina.  

 A sociologia das profissões surge na Inglaterra em 1933 com o trabalho 

The Professions de Carr-Saunders e Wilson o qual faz um amplo levantamento da 

história de grupos profissionais que poderiam ser classificados como profissões. 

Segundo o paradigma funcionalista de Carr-Saunders e Wilson, “uma profissão 

emerge quando um número definido de pessoas começa a praticar uma técnica 

fundada sobre uma formação especializada, dando resposta a necessidades 

sociais” (Rodrigues, 2002, p.8). 

A partir da segunda metade do século XX o fenômeno das profissões é 

abordado na sociologia de forma sistemática, desenvolvendo um processo interno 

de especialização científica (Rodrigues, 2002). De acordo com a autora, a 

constituição das profissões na perspectiva funcionalista decorreria de: a) uma 

especialização de serviços; b) criação de associações profissionais; c) o 

estabelecimento de uma formação específica fundado sobre um corpo sistemático 

de teorias, isto é, sua institucionalização. Desse modo, as profissões ou 

ocupações passam a ser influenciadas pelas atribuições institucionais, pela 

interação e pela organização do trabalho.  

A partir do desenvolvimento destes conhecimentos, haveria uma crescente 

expansão do profissionalismo ou surgimento de profissões ou ocupações com 



estatuto semelhante. Porém para se alcançar o estatuto de profissões são 

necessários elevados níveis de conhecimento e dedicação, aos quais nem todas 

as ocupações conseguem acender, competência a qual a autora refere estar 

relacionada à expertise com que algumas profissões se fundamentam. Rodrigues 

(2002) retoma a Hughes para explicar os processos de profissionalização, 

abordada do ponto de vista educacional. 

 
Hughes identifica as escolas e os professores como instituições 
centrais nos processos de profissionalização, uma vez que, nos 
conflitos de disputa de áreas de trabalho entre grupos 
ocupacionais, o recurso mais importante é o aumento dos níveis 
de qualificação, a instituição de currículo. A formação e as escolas 
transformam-se, efetivamente, em instituições que atribuem 
licenças para trabalhar numa ocupação, estabelecendo a distinção 
entre verdadeiros profissionais e os leigos (RODRIGUES, 2002, 
p.16-17). 

 

 Nesse sentido, é na institucionalização do saber que se pretende separar 

profissionais de outros não profissionais. Vale ressaltar que esses “não 

profissionais” são indivíduos que carecem do saber institucionalizado e por esse 

motivo são vistos como menos profissionais ou profissionais não capacitados para 

atuar no mercado de trabalho. Porém tal característica não impede que esses 

indivíduos exerçam atividades laborais, como é o caso dos tatuadores. Eles 

podem ter o conhecimento em sua área, mas não ter reconhecimento perante o 

estado. É convergindo com esta ideia que Talcott Parsons (1968, apud, Rodrigues, 

2002) atribui às universidades um papel importante neste processo de legitimação 

e institucionalização da relação entre o conhecimento e a sociedade.  

 De acordo com Parsons, para entendemos o funcionamento das profissões 

é necessário compreendermos os mecanismos de legitimidade (integração e 

controle social). Outro autor de grande relevância no estudo das profissões é 

Goode (1957, apud, Rodrigues, 2002) que reforça a compressão de Parsons 

sobre a importância da institucionalização que toda ocupação tende a passar para 

se tornar uma profissão. Assim, na compreensão de Goode, para se alcançar o 

estatuto de profissão são necessários elevados níveis de conhecimento e 

dedicação, aos quais nem todas as ocupações conseguem ceder. No caso dos 



tatuadores, é notável que exista uma constante capacitação através do treino e da 

prática, incluindo a participação em seminários, workshops, palestras, convenções 

e troca de experiência entre os tatuadores, tudo isso contribui para a 

profissionalização do trabalho do tatuador.  

 Tal como relata Maroto (2011), os tatuadores, do mesmo modo que os 

restantes body-artists, contam com estratégias utilizadas pelas profissões 

dominantes para garantir a sua subsistência. Como não há uma jurisdição 

exclusiva sobre o seu trabalho, os tatuadores beneficiam do uso de estratégias de 

profissionalização, como a existência de regulação informal, de formação e de 

associação, por exemplo. (Maroto, 2011, p. 124-125). 

 Inicialmente os tatuadores mantinham o controle através de mecanismos 

informais, onde se incluíam redes sociais bastante próximas. Mas as recentes 

mudanças de trabalho na área dos body-artists têm levado estes profissionais a 

incorporarem novas estratégias. As tradicionais formas de regulação não foram 

abandonadas pelos tatuadores, mas estes estão a incorporar novas formas, 

integrando mecanismos informais com mecanismos formais, mantendo assim o 

controle da adesão ao meio e mantendo as normas existentes em tempos de 

mudança. 

   Apesar de não se pretender o aprofundamento da temática “profissões”, 

Maroto conclui que esses praticantes de “artes corporais” não se encaixam numa 

categorial ocupacional específica e podem ser considerados artesãos, 

trabalhadores de serviços e profissionais especializados. De forma similar ao que 

ocorre no Brasil, os tatuadores poderiam ser considerados como trabalhadores de 

“serviços pessoais diversos”, ou “artistas”. É neste sentido que Oliveira (2012) 

percebe a emergência de novos tatuadores, agora formados em universidades de 

artes e afins, buscando a ocupação com uma técnica certificada, gerando uma 

diferenciação hierárquica com assimilação de valores artísticos, “categorizando 

assim o bom tatuador tecnicamente e o artista da tatuagem criativo e inovador” 

(OLIVEIRA, 2012, p.41). 

 

 



A importância do local de trabalho: a tatuagem de estúdio  

 

  Umas das mudanças mais significativas no campo da tatuagem é sem 

dúvida a criação de estúdios no final dos anos 1970. Esse período pode ser 

entendido como um marco no processo de profissionalização. Sem o estúdio, a 

ocupação de tatuador ainda seria vista como uma forma amadora de se fazer 

tatuagem. De acordo com Zeila Costa(2004), 

  

O advento do estúdio de tatuagem trouxe uma nova configuração 
para o espaço da tatuagem. Essa nova configuração começa a 
deixar sua posição marginal, underground, em busca de uma 
maior visibilidade. Do quarto de um colega, da garagem da casa 
dos pais, do banco na praça, a tatuagem ganhou um espaço 
institucionalizado. E isso significa uma determinada localização 
fixa e um espaço organizado e decorado especialmente para a 
tatuagem, onde se estabelecem formas próprias de comunicação e 
de trocas. (COSTA, 2004. p.15-16) 

 
 Os estúdios de tatuagem proporcionou mais visibilidade, seriedade e 

credibilidade ao trabalho dos tatuadores. Embora os tatuadores tenham 

consciência de que o estúdio é essencial na vida profissional, a maioria dos 

entrevistados começaram a desenvolver os primeiros trabalhos nas suas próprias 

casas, mas reconhecem esse não é um local apropriado para elaboração de uma 

tattoo. Podemos perceber qual a importância dos estúdios para a realização do 

trabalho a partir da fala de alguns dos entrevistados:  

 
Ah, o estúdio é casa da parada. Mesmo que o tatuador tatue em 
casa ele quer ter um estúdio através do trabalho dele. O estúdio é 
o ambiente certo para tá fazendo aquilo, o estúdio é privacidade 
para tatuar. (...) Tatuar em casa tem uma diferença pelo lado da 
assepsia, porque as vezes em casa você não tem tanta 
assepsia.(...) Quando eu tatuava em casa as pessoas viam pra 
mim e perguntava se eu podia cobrar mais barato por que eu 
tatuava em casa, não valorizava tanto meu trabalho.” (Mohamed, 
24 anos, tatuador)   
 
“Se não tiver o estúdio você não tem muita seriedade”. (Murilo, 29 
anos, tatuador)    

 
Se você faz em qualquer lugar você não pode contar com a 
higiene, aqui está tudo preparado, o ambiente limpo, os aparelhos 



esterilizados, enfim, em outros lugares você começa do zero, igual 
em convenções que é fora do estúdio, mas o estúdio é um lugar 
preparado para receber o cliente sob todos esses aspectos de 
higiene, desenhos, pesquisas, conversas, então o estúdio é o 
ponto crucial. (Pioneiro, 51 anos, tatuador)   
 

 

 Outro ponto relevante que merece ser ressaltado é a semelhança dos 

estúdios de tatuagem com consultórios médicos ou salas de cirurgia. 

 

A proximidade ao campo biomédico tornou-se ainda mais explícita 
por todos os elementos simbólicos presentes no estúdio: o estilo 
clean da sala de tatuar, combinada a um profissional que trabalha 

de máscara e luva cirúrgica, que fala em agulhas descartáveis e 
realiza incisões sobre o corpo, coloca-o num limiar bastante tênue. 
(COSTA, 2004, p. 115) 
 

 Isso demonstra a preocupação que se tem com a saúde e bem-estar dos 

clientes. E não somente isso, mas, a garantia de que tais cuidados contribuem 

para o reconhecimento social. Reconhecimento este, que podemos constatar 

através dos elevados valores das tatuagens. Mesmo nos estúdios localizados em 

periferia ou bairros populares, os preços das tatuagens são relativamente altos. 

Percebe-se que não existe um padrão para se estabelecer tais valores, cada 

profissional é livre para definir quais serão os critérios que adotarão para 

determinar os valores das tatuagens, seja por sessão, grau de dificuldade, 

tamanho ou local do corpo. Com a abertura dos estúdios as tatuagens passaram 

de marginalizadas à elitizadas, passando a atingir públicos cada vez diversificados, 

tais como: artistas, cantores, atletas. Assim, a tatuagem feita em casa passou a 

ser desvalorizada pelos próprios tatuadores que veem nessa prática o 

favorecimento de infecções, contaminações e etc.  

 Apesar dos tatuadores negarem que a escolha da profissão esteja ligada a 

questões financeiras, a rentabilidade que esta ocupação pode proporcionar é 

bastante atrativa, visto que os valores das tatuagens são altíssimos. Desse modo 

finalizo este tópico com a seguinte afirmação, 

 

Fazer das marcas corporais um métier representa uma forma de 



concretizar em pleno um estilo de vida pautado pelos valores da 
liberdade, tolerância, autonomia, prazer, autenticidade e 
singularidade, possibilitando um meio de subsistência lucrativo que 
não compromete a distintividade individual e a expressão 
imagética do self. O mercado é florescente e, apesar de rejeitarem 
o materialismo que identificam na cultura de consumo, a 
rentabilidade é uma das motivações para enveredarem por este 
caminho profissional, que consideram lucrativo. A onerosidade das 
marcas corporais é um facto constantemente relembrado pelos 
entrevistados, quer profissionais, quer apenas consumidores 
(FERREIRA, 2008, p. 77). 

 

 

Avanços tecnológicos no campo da tatuagem 

 

  No passado o processo de elaboração das tatuagens acontecia de modo 

totalmente artesanal, utilizavam-se agulhas de costura e tinta nanquim própria 

para canetas (Costa, 2004). Em 1891, Samuel O´Reilly, cria a primeira máquina 

de tatuar elétrica, tornando a elaboração das tatuagens tecnicamente mais fácil e 

menos dolorosa, contribuindo para a sua relativa propagação, não apenas em 

termos de clientelas, mas também enquanto meio de vida para alguns (FERREIRA, 

2008). Desse modo, uma atividade que antes era vista como amadora, inicia um 

longo processo de profissionalização e de difusão comercial. Tal como afirma 

Ferreira, 

 
Uma prática que era sobretudo itinerante e amadora começa então, 
na viragem para o século XX, a sedentarizar-se, a profissionalizar-
se e a difundir-se comercialmente num “meio de becos e de 
facadas” (Rio, s/d: 18), bairros poucos reputados onde os estúdios 
de tatuagens se fixavam emparedados com prostíbulos 
(FERREIRA, 2008, pág. 71). 
  

 No final da década de 70 com a abertura dos estúdios de tatuagem vemos 

crescer também no Brasil, um mercado voltado especialmente para as tatuagens, 

dificilmente nos dias de hoje encontraremos um(a) tatuador(a) utilizando métodos 

artesanais, até porque “as máquinas atuais permitem uma maior precisão na 

perfuração da pele, o que significa tanto um melhor resultado no trabalho, quanto 

menos dor para a pessoa que está sendo tatuada.(COSTA, 2004, p. 40) É 

importante ressaltar que os instrumentos de trabalho sejam eles artesanais ou 



elétricos foram, primeiramente produzidos pelos próprios tatuadores, a partir da 

expansão dos estúdios a produção desses materiais foi ganhando outros ares. 

Hoje já existem algumas empresas nacionais e internacionais que fabricam todos 

os instrumentos utilizados no estúdio de tatuagem, mas nos anos 90 a aquisição 

desses materiais era mais difícil. A respeito do desenvolvimento da prática no 

Brasil, Fonseca (2003) afirma, 

 
(…) seu desenvolvimento foi muito mais lento, devido a que os 
primeiros núcleos de crescimento e aperfeiçoamento dessa prática 
foram na Europa e posteriormente nos centros urbanos de Estados 
Unidos. De tal forma, que o acesso a este saber, às suas técnicas 
e, principalmente, à máquina elétrica foi bastante limitado e 
dependeu do contato com tatuadores estrangeiros que, chegando 
ao Brasil, converteram-se em intermediários desta nova dinâmica 
na tatuagem. (FONSECA, 2003. p.22) 

 

 De acordo com a autora, os primeiros tatuadores que chegaram ao Brasil foram os 

responsáveis por disseminar a prática da tatuagem que aos poucos foi conquistando seu 

espaço. Em relação as dificuldades enfrentadas por esses primeiros tatuadores, um dos 

entrevistados, considerado um dos mais antigos de Goiânia, nos fala: 

 

quando eu comecei, a tatuagem no Brasil não era tão divulgada, 
tinha praticamente um tatuador, então foi com a minha própria 
experiência de desenhista e depois observação, observando 
conforme o tempo foi passando a tatuagem começou a ter maior 
divulgação no Brasil. Devido ao fato de eu ter tido condições de ter 
viajado por outros países e ter tido contato com outros tatuadores 
e foi tudo uma escola. (Pioneiro, tatuador, 27 anos de profissão).  

 
 Outros fatores que tiveram influência na propagação da prática no Brasil e que  

foram fundamentais para sua consolidação enquanto atividade ocupacional poderão ser 

melhor compreendidas no próximo tópico. 

 

A influência da mídia na popularização da tatuagem  

 

 Mesmo com as inovações tecnológicas o ofício da tatuagem permaneceu 

marginalizado, e somente no final do século XX há uma crescente popularização 

da tatuagem em diversos setores da sociedade, deixando de ser uma prática 



limitada aos setores marginalizados. A partir daí a tatuagem passa a inserir-se em 

novos contextos sociais. 

 

As marcas corporais saíram da penumbra de algumas zonas 
sociais, deixando de ser privilégio exclusivo de grupos ditos 
alternativos ou marginalizados, para passarem a ser blasonadas 
por homens e mulheres de estatutos e grupos sociais diversos, 
com principal incidência entre as mais novas gerações 
(FERREIRA, 2008, p. 51). 

 

  Assim, a tatuagem passar a ser objeto de desejo de distintas classes 

sociais, bem como, os veículos de comunicação, como a TV e as redes sociais, 

passa a propagar a tatuagem, modificando seus antigos significados. Devido a 

essa influência, os tatuadores tiveram que reproduzir muitas tatuagens de atores 

atrizes, músicos e outros famosos, tornando o ofício meramente comercial. Nesse 

sentido, ''a popularização da tatuagem provoca reações ambíguas, que envolvem 

o otimismo diante de uma perspectiva de aceitação social da prática e o receio 

diante do risco da banalização da prática artística da tatuagem, tornando-se 

comercial e tão somente produto de consumo.''(CABRAL.2014 p.17)  

 

O público gosta de copiar roupas, penteados e trejeitos de artistas 
de cinema e de T.V. Nos anos 80, passou a copiar a tatuagem. Na 
novela Guerra dos Sexos, exibida de junho de 83 a janeiro de 84, 
o personagem tinha uma gaivota cruzando o sol. Todas as lojas e 
todos os ateliês caseiros foram obrigados a produzir uma 
quantidade incalculável de réplicas dessa tatuagem telenovelesca 
(MARQUES, 1997, p. 201) 

 

 Apesar de rejeitar o “modismo” que a tatuagem tem se tornado nos dias de 

hoje, os tatuadores reconhecem que foi a partir daí que a prática passou a ser 

vista e entendida de modo mais positivo.  

 
 

Considerações finais 

 

 A ocupação de tatuador(a) vem sofrendo algumas alterações ao longo do 

tempo, mas ao que tudo indica, a atividade de tatuar é mais entendida como 

atividade artística do que profissional, apesar do esforço dos tatuadores em torná-



la uma profissão. Outro elemento importante que nos chama atenção é que cada 

tatuador busca especializar-se numa técnica ou estilo, dessa forma, a tendência é 

que os tatuadores passem a escolher seus clientes e não ao contrário como 

acontece atualmente. Hoje, podemos encontrar, a partir de uma simples busca na 

internet, tatuadores e tatuadoras para todos os gostos, desde goleiro profissional 

que se tornou tatuador até a mais jovem tatuadora do mundo, que iniciou a 

carreira com 3 anos de idade. Presumo que o estranhamento associado a prática 

como profissão vem deixando de existir, sendo em certa medida incentivado pelo 

alto retorno financeiro que o ramo pode proporcionar aqueles que conseguem 

construir um ''nome'' e uma boa reputação, isto é, quanto maior o reconhecimento 

dado ao trabalho, mais elevados serão os valores cobrados nas tatuagens. Esse 

reconhecimento legitima e diferencia esses tatuadores entre si. 

 Um questionamento que me parece pertinente e que me trouxe inquietação 

é o fato da tatuagem ser mais valorizada que o próprio trabalho desenvolvido por 

esses indivíduos. Apesar da tentativa desses profissionais em transmitir 

segurança e confiança aos seus clientes buscando reconhecimento social, esse 

tipo de atividade tem sido negligenciada não só pelos governantes, como também 

pelos pesquisadores acadêmicos. Essa constatação pode ser confirmada pela 

falta de interesse das autoridades competentes em aprovar o projeto de lei n° 

2.104/079 que desde 2007 aguarda parecer na câmara dos deputados. Essa falta 

de interesse se estende a academia, pois o número produções no campo das 

ciências sociais voltada para a compreensão da ocupação de tatuador(a) ainda é 

muito escassa.  
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