


 O curso de Introdução à Tatuagem é um 
curso básico que foi desenvolvido para aqueles 
que desejam ingressar na carreira de tatuador, mas 
que ainda não sabem por onde começar, o que 
utilizar e como treinar para evoluir como artistas e 
profissionais.
 O conteúdo do curso introdutório aborda 
os principais conceitos, materiais e técnicas 
empregadas na realização de tatuagens com aulas 
teóricas e práticas.
 Será ministrado pelo profissional Luiz 
Boeckmann, tatuador há 21 anos e uma das 
principais referências no mercado da tattoo no 
estado de Pernambuco, contando com 100% de aulas 
presenciais que serão ministradas na Tribal Tattoo 
Studio, no centro do Recife. 
 O investimento inclui material didático 
(apostila), aulas teóricas / práticas e todo material 
que será utilizado durante o período. Para as aulas 
práticas em pele humana cada aluno deverá trazer 
um modelo para a realização de um trabalho. Ao 
final todos os participantes receberão certificado.

Curso Básico de Introdução à Tatuagem Artística Profissional

Pré-requisitos:
Ter pelo menos 18 anos e possuir conhecimentos básicos em desenho. 



Luiz Boeckmann é natural de Recife - PE.  Iniciou sua carreira como 
tatuador profissional em 1995 abrindo seu primeiro estúdio na 
cidade de Recife onde introduziu o body piercing no estado de 
Pernambuco, mais tarde transmitindo seus conhecimentos a outros 
colegas.
 
Em 1996 foi para São Paulo, tatuou em estúdios da Galeria do Rock 
e adquiriu muita experiência. No início de 1997 retorna ao Recife 
e reabre sua loja, a Tribal Tattoo Studio.  Sua especialidade é o 

sombreado, porém no colorido gosta de fazer o 
estilo oriental e realiza qualquer estilo de 

tattoo.
 

Suas principais influências no 
mundo da tatuagem são: Paul Booth, 
Philip Leu, Robert Hernandez, 

Sancast, Maurício Teodoro, Sabado 
– Yellow Blade (dentre outros) e no 
mundo das artes: H.R Gigger, Salvador 
Dali, Escher entre outros.

CAPACITAÇÃO:

www.tribaltattoope.com



CONTEÚDOS ABORDADOS:

1. HISTÓRIA - Um breve histórico sobre a arte milenar
2. OS DIFERENTES TIPOS E TÉCNICAS DE TATTOO
 •Tribal
  •Oriental
 •Black and gray
 •Old School 
 •New School
 •Realismo
 •Demais estilos
3. A PELE – O suporte para a arte da tatuagem
4. ASSEPSIA 
5. MATERIAIS UTILIZADOS
 •Materiais descartáveis
 •Materiais didáticos
 •Máquinas e seus componentes
 •Pigmentos
6. MONTAGEM E UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE TATUAGEM
 •Montagem inicial
 •Regulagem da máquina
 •Tipos de agulhas e bicos
 •Montagem e preparação para execução
7. CUIDADOS COM A CICATRIZAÇÃO PÓS TATUAGEM
8. O TATUADOR E A CONDUTA ÉTICA

R$1.700,00 (parcelado em até 6 vezes no *cartão) 
ou à vista com desconto R$1.500,00.

*presencialmente no estúdio ou via Pagseguro

INSCRIÇÃO / RESERVAS:
Para reserva de vagas será necessário enviar 

dados cadastrais por e-mail, responder ao 
questionário e efetuar antecipadamente o 

pagamento de R$170,00 (que será abatido do total).
Confirmação de Inscrição mediante pagamento e 

assinatura de contrato.
Dados para pagamento: Banco Itaú

Agência 5597 C/C 10334-9
Jaqueline Andrade Souza

CPF:312.879.738-25

INVESTIMENTOS:

Informações: 
F.:81 3421-9658 / 98712-1110
tribaltattoo.pe@gmail.com

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:
T.2 13 a 17/03/2017 das 19:00 às 22:00h * 

Inscrições até 10/03 
VAGAS LIMITADAS

* horário sujeito à confirmação conforme fechamento da turma


