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RESUMO 

 

Quando nos deparamos com corpos tatuados, podemos cair em um questionamento semiótico 
do significado de cada desenho gravado na pele do indivíduo. O que não pensamos é que, talvez, 
aquela ou aquelas tatuagens signifiquem mais do que a simples simbologia do desenho; 
significa que aquela pessoa tatuada, tenta buscar seu espaço, seu território social, e sua 
individualidade em uma sociedade em que “ser diferente” passou a ser normal. Essa é a sua 
performance para o mundo. O corpo é apropriado para enunciação e visibilidade, fugindo da 
normatividade, ele passa ser produtor de afetos, um elemento articulador em um campo de 
práticas discursivas, subjetivas e políticas. E quando são mulheres tatuadas? Outra pauta bem 
atual da sociedade pós-moderna é a igualdade de gênero. Aos poucos, meninas e mulheres vêm 
se unindo e conquistando seus espaços e locais de fala, ao discorrer sobre igualdade de gênero, 
feminismo, violência contra a mulher, opressão, e tantos outros assuntos que fazem parte do 
cotidiano da mulher em uma sociedade de modelo tradicionalmente patriarcal e machista. O 
objetivo dessa pesquisa é possibilitar a compreensão do uso da hashtag #girlswithtattoos no 
Instagram: como e por que as mulheres se enunciam, como as pessoas recebem essa 
enunciação, e qual é a sua importância na luta pela igualdade de gênero. Através de uma coleta 
de imagens do Instagram da categoria de Principais Publicações de uma hashtag com mais de 
10 milhões de publicações, a pesquisa une o estudo de corpo e gênero para mostrar como essa 
hashtag representa enunciação e empoderamento, a partir do momento em que muitas mulheres 
ao redor do mundo a usam para postar fotos de seus corpos tatuados, mostrando que não se 
adequam à padrão estético, padrão de beleza, padrão de corpos. Todas são lindas, poderosas, 
tatuadas, e por consequência, contempladas por serem assim: livres.  

Palavras-chave: Tatuagem; Gênero; Empoderamento; Performance; Corpo. 
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RESUMO 

 

When we come across tattooed bodies, we can fall into a semiotic questioning of the meaning 
of each drawing engraved on the individual's skin. What we do not think is that perhaps that or 
those tattoos mean more than the simple symbolism of drawing; Means that the person who is 
tattooed tries to get their space, their social territory, and their individuality in a society where 
"being different" has become normal. This is your performance to the world. The body is 
appropriate for enunciation and visibility, evading normativity, it becomes a producer of affects, 
an articulating element in a field of discursive, subjective and political practices. And what’s 
like when women are tattooed? Another very current discussion of postmodern society is gender 
equality. Little by little, girls and women have been uniting and conquering their spaces and 
places of speech, when talking about gender equality, feminism, violence against women, 
oppression, and many other issues that are part of the daily life of women in a model society 
traditionally patriarchal and sexist. The goal of this research is to understand the use of the 
hashtag #girlswithtattoos on Instagram: how and why women enunciate themselves, how 
people receive this enunciation, and what is their importance in the fight for gender equality. 
Through a collection of Instagram images from the Main Publications category of a hashtag 
with more than 10 million publications, the research unites the study of body and gender to 
show how this hashtag represents enunciation and empowerment, since many women around 
the world use it to post photos of their tattooed bodies, showing that there is no aesthetic pattern, 
beauty pattern, body pattern. All are beautiful, powerful, tattooed, and therefore contemplated 
to be like this: free. 

Keywords: Tattoos; Gender; Empowerment; Performance; Body. 
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INTRODUÇÃO 

 
A prática da tatuagem representa o desenvolvimento artístico de uma sociedade e todas 

as suas mutabilidades ao longo da existência do ser humano. “Como uma forma de arte, a 

tatuagem é tão efêmera quanto a vida” (SCHIFFMACHER, 2005, p. 6). A tatuagem desaparece 

junto com a pessoa que a possui, enquanto pinturas, esculturas e arquiteturas permanecem para 

contar a história de uma sociedade que não existe mais. 

Por mais que a tatuagem seja uma arte perecível, ela também é protagonista da história 

da arte e da história do desenvolvimento de todas as sociedades culturais desde os primeiros 

registros da existência humana. Os restos mortais do humano mais antigo encontrado 

mumificado traz resquícios de tinta em sua pele, totalizando 61 tatuagens, segundo 

pesquisadores que dedicaram-se a estudar Otzi, the Iceman. Seu cadáver foi encontrado 

congelado em 1991 e indica que ele viveu 3.300 a.C., na Idade do Cobre (SOUTH TYROL 

MUSEUM OF ARCHAEOLOGY, 2013). Pesquisadores e historiadores do mundo inteiro 

concluíram que a prática da tatuagem é tão antiga quanto os humanos primordiais, e cada povo 

levava as marcas em seus corpos com objetivos e atribuições de significados distintos. 

São inúmeros exemplos de modificações e marcas corporais ao longo da história; no 

Antigo Egito, como mostram as múmias, as tatuagens eram feitas para identificar prisioneiros. 

Durante as cruzadas, nos séculos XI e XII, os soldados de Jerusalém tinham o símbolo da cruz 

tatuado em seus corpos, e caso fossem mortos em batalhas, receberiam um enterro propriamente 

cristão. No século XVIII, exploradores europeus tiveram seu primeiro contato com tatuagens 

durante as expedições ao Pacífico Sul. Os nativos da Polinésia, Filipinas, Indonésia e Nova 

Zelândia, os Maoris, tatuavam-se em rituais religiosos e para distinguir-se entre as tribos. A 

característica principal dos Maoris eram seus rostos tatuados (SEED-PR, 2006, p. 54). 

Segundo Schiffmacher (2005), escritor, artista, pesquisador especialista na área de 

tatuagem, curador de exposições de body modification e tatuador holandês, o que mais intriga 

na pesquisa sobre a tatuagem e as marcas corporais não é o fato de que, como o autor cita 

Darwin, “não há uma nação na terra que não conheça esse fenômeno”, e que elas existam desde 

o surgimento do ser humano, é por elas causarem estranhamento e reações diversas até hoje. 

(SCHIFFMACHER, 2005, p. 6) 

Tatuagens evocam uma série de reações - de interesse, espanto, admiração e 
reverência a consternação e repulsa. Elas são recebidas de bocas abertas ou 
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testas franzidas, seus portadores são julgados ou mal interpretados, 
despertando medo ou desejo. A tatuagem sempre levanta questões, seja na 
mente de um amigo ou inimigo, consciente ou inconscientemente, se a pessoa 
é educada e generosa ou intolerante e de visão estreita, aprova ou desaprova. 
Estas questões não têm como foco a técnica, mas sim o significado da 
tatuagem, o propósito ao qual serve, e é esse último aspecto, o mais importante 
do assunto, que normalmente é descrito incorretamente. (SCHIFFMACHER, 
2005, p. 6) 

 
 As tatuagens, antes usadas para identificação de povos, culturas, religiões, crenças, em 

corpos condicionados por ciclos biológicos e considerados como obras da natureza – evocando 

a ideia de algo intocável, hoje passam por uma ressignificação e sugerem o corpo como 

elemento de performance social, enunciando-se a partir de suas modificações, que reivindica o 

seu uso como lugar de mediação a partir da afirmação, escritura e visibilidade política e 

subjetiva.  

A aplicabilidade das marcas corporais como elementos de perfomance social se deu 

quando o corpo tatuado passou a ser um lugar de enunciação e de escritura de si, tratando-se de 

um território político, produtor de vínculos sociais e afetos.  

 
O corpo natural, em simbiose com os sistemas naturais, condicionado 
exclusivamente ou prioritariamente por ciclos biológicos, não existe mais como 
o conhecíamos. Tornou-se signo condicionado pela dinâmica das mídias, ou 
seja, tornou-se construção cultural. (PIRES, 2005, p.18) 
 

 O corpo, somado à sua natureza performática, veio a se tornar um elemento social para 

a análise pós-moderna. Como a artista Bárbara Kruger propõe no título de sua obra pró-aborto 

(Seu corpo é um campo de batalha, 1989), a apropriação do corpo torna-se um “campo de 

batalha” social, a partir do momento em que ele passa a ser um local de enunciação, e por 

consequência, um símbolo político, deixando de ser apenas uma unidade biológica para ser um 

local de construção de identidade. O corpo assume, segundo Bourdieu (1998), seu papel como 

operador social, sugerindo a incorporação analisada enquanto “duplo processo de interiorização 

da exterioridade (isto é, das condições objetivas de existência do agente incorporado) e de 

exteriorização da interioridade (sob a forma de perceções, representações, esquemas de 

classificação da realidade e práticas por parte do agente incorporado)” (BOURDIEU, 1998, p. 

138), perspectiva, segundo ele,  teorizada como  habitus, entendido como “corpo biológico 

socializado, que manifesta uma conceção sobressocializada da ação corporal “investindo na 

prática princípios organizadores socialmente construídos e adquiridos no decorrer de uma 

experiência social situada e datada” (BOURDIEU, 1998, p. 120). 
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 Acerca desses conceitos, Schiffmacher (2005) enfatiza que existem motivações mais 

particulares que levam a pessoa a se tatuar. Tatuagens podem marcar ocasiões de vitórias ou 

derrotas, podem expressar alegrias ou tristezas, podem ser parte de uma cerimônia ou ritual, 

acompanhadas de mantras, música e dança. Algumas pessoas acreditam que as fases da lua, 

alguma constelação específica ou as estações do ano podem determinar ou influenciar o horário 

para se fazer a tatuagem. (SCHIFFMACHER, 2005, p. 9) 

 Se para Paul Zumthor (2007) a performance se dá a partir da evocação de uma 

lembrança que está profundamente inscrita em si e situa-se como um fenômeno emergente, ou 

seja, “algo que se criou, atingiu a plenitude, e assim, ultrapassa o curso comum dos 

acontecimentos”, tentamos analisar o corpo tatuado em sua natureza de sociabilidade, antes 

controlado por um poder normativo, agora território de enunciação e inscrição de si. 

 

A performance e o conhecimento daquilo que se transmite estão ligados naquilo 
que a natureza da perfomance afeta a que é conhecido. A performance de 
qualquer jeito, modifica o conhecimento. Ela não é simplesmente um meio de 
comunicação: comunicando ela o marca. (ZUMTHOR, 2002, p. 32) 
 

 Então a performance está diretamente relacionada à necessidade da pessoa de se 

enunciar de alguma forma perante à sociedade. A autora Beatriz Ferreira Pires (2005) cita Fakir 

Musafar em sua obra “O Corpo como Suporte da Arte”, “tudo se reduz a este princípio: o corpo 

é seu, joga com ele!” (PIRES, 2005, p. 102). Pires destaca que Musafar foi autor de um termo 

particularmente especial em sua obra, modern primitives, o qual usa para definir a performance 

corporal e social e analisar suas experiências, partindo da ideia de que o indivíduo resgata 

alguns instintos primitivos de outros povos e culturas para se enunciar na sociedade moderna.  

    

O termo[modern primitives] surgiu em 1967 para indicar o modo de vida de 
indivíduos que, mesmo sendo membros de uma sociedade que se desenvolve 
baseada na razão e na lógica, se guiam pela intuição e colocam o corpo físico 
como o centro de suas experiências. Esses indivíduos, que associam o 
conhecimento à sensações, respondendo a impulsos primitivos e se utilizando 
do conhecimento obtido pelas sociedades que há milhares de anos praticavam 
modificações corporais, se permitem sofrer qualquer tipo de manipulação 
corporal. (PIRES, 2005, p.102) 
 

A grande questão acerca dos estudos de relação da tatuagem com o ser humano é 

entender o seu papel na sociedade, entender qual é a sua enunciação e o que o seu corpo 

comunica, e isso vai além de um objetivo geral comum, isso reflete a particularidade e o resgate 

da bagagem de memórias afetivas de cada indivíduo. É o que Pires e Musafar teorizam sobre 
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colocar o corpo como o centro de suas experiências e Bourdieu (1998) concede ao corpo um 

estatuto epistemológico fundamental, enquanto forma de agente social que é o sentido de ser e 

estar, pertencer ao mundo, mas esse estatuto pressupõe uma relação de posse do corpo por 

parte do mundo (social), relação esta em que nem o agente e nem o objecto são colocado como 

tais (BOURDIEU, 1997, p. 51), e retorna ao conceito da incorporação, de Miguel Vale de 

Almeida em “O Manifesto do Corpo”, que consiste no corpo em sua “interiorização não verbal, 

inconsciente, mimética, automática, de certas disposições de desigualdade e de poder; mas não 

só como interiorização – também como reprodutor dessas realidades, seu confirmador constante 

pelo simples facto de estar lá, de aparecer, de ser” (VALE DE ALMEIDA, 2004, p. 30).  

A incorporação atrelada a esse conceito de interiorização da exterioridade e a 

exteriorização da interioridade, de Bourdieu (1998), leva a crer que, o corpo como agente social 

insere-se em um ciclo de redundância e cabe no conceito de Musafar de modern primitives, pela 

necessidade de se apropriar de uma prática social já existente nas sociedades primitivas, 

limitando, de certa forma, essa possibilidade de exteriorização e enunciação.  É o que João 

Teixeira Lopes (2002) defende ao afirmar que o corpo, nesta perspectiva, permanece 

“aprisionado pela circularidade da incorporação social determinada. Corpo domesticado, de 

certa forma” (LOPES, 2002, p. 61), o que permite que ele seja, com suas limitações, restringido 

a desafiar a ordem social e corporal já existente, mas consegue comunicar a sua resistência.  

 Dito isto, gostamos de pensar o corpo tatuado como uma performance. Para Alain 

Ehrenberg (2010), o culto à performance é uma maneira de enfrentarmos as transformações 

ocorridas na noção de igualdade. Do dicionário, igualdade significa: “falta de diferenças; de 

mesmo valor ou de acordo com mesmo ponto de vista, quando comparados com outra coisa ou 

pessoa [...]”.  (DICIO, 2017) 

 E se forem tatuagens em mulheres? Em termos gerais, essa pesquisa se trata também de 

igualdade, a partir do momento em que aborda igualdade de gênero e a performance 

condicionada em corpos femininos tatuados. Através dos estudos da performance e experiência 

estética associados a questões de gênero surgiu a possibilidade de analisar a hashtag 

#girlswithtattoos como objeto de pesquisa. O objetivo é mostrar, que a partir de publicações de 

fotos no Instagram usando a hashtag #girlswithtattoos, as meninas e mulheres tatuadas estão 

abrindo possibilidades de enunciação e empoderamento e disseminando uma corrente 

empoderadora. A hashtag passa a servir como ímã para que outras meninas tatuadas se sintam 

fortes e bonitas para mostrarem seus corpos na internet, e desenvolvem assim, o fortalecimento 
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das liberdades de gênero, em uma luta pela conquista da igualdade. O lugar da mulher é onde 

ela quiser – com a roupa que quiser, falando o que quiser, bebendo o que quiser, tatuada como 

quiser.  

 Se tratando da metodologia, o problema surgiu a partir do questionamento do porquê 

do uso da hashtag #girlswithtattoos? O que torna a publicação diferente? Qual a intenção da 

usuária do Instagram ao postar usando essa hashtag enquanto outras usuárias, também tatuadas, 

não usam? A partir daí, fizemos uma análise das publicações no Instagram com a hashtag 

durante todo o mês de novembro de 2016, coletando imagens diariamente, às 18h, das 

“Principais Publicações” do Instagram com fotos quem se enquadrassem na proposta de 

análise. Por ser uma hashtag com aproximadamente 10 milhões de publicações, conseguimos 

delimitar o objeto a partir da enunciação e uso devido da hashtag que contemplassem o objetivo 

da pesquisa.  

 

 

METODOLOGIA  

 

 Buscou-se analisar como as comunicações e publicações se configuram nos perfis do 

Instagram das usuárias que se apropriam da hashtag, com o intuito de investigar a exibição dos 

corpos tatuados delas, donas de seus próprios perfis, a partir da análise do corpus da pesquisa, 

ou seja, das publicações no Instagram usando a hashtag #girlswithtattoos durante o mês de 

novembro de 2016. Dentro do corpus da pesquisa também foram incluídas publicações 

referentes à hashtag, mas que não correspondem a data das imagens coletadas para análise, 

porém servem para ilustrar e exemplificar a construção teórica do capítulo em questão. A 

escolha das imagens para análise foi feita a partir da constatação de enunciações performáticas 

e empoderadoras na pose e legenda da foto no Instagram. 

 Antes da coleta de imagens, foi feita uma pesquisa exploratória bibliográfica prévia de 

temas e autores com conteúdos relativos ao corpus da pesquisa. Fachin (2001) pontua que a 

pesquisa bibliográfica se fundamenta em guiar o leitor a determinado assunto e também a 

produção, coleta, armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das informações 

coletadas para o desempenho da pesquisa. Assim, a pesquisa bibliográfica feita trouxe estudos 

acerca de temas sobre corpo, culto à performance, exposição de si, experiência estética, 

questões de gênero, feminismo, empoderamento, com o intuito de expandir o intelecto e o 
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conhecimento relativo ao desenvolvimento da parte teórica da pesquisa e dos capítulos que 

contextualizam o trabalho. 

 O período estabelecido para análise das postagens com a hashtag #girlswithtattoos foi 

de exatamente um mês de observação, começando do dia 1 de novembro ao dia 30 de novembro 

de 2016. Esse período de observação foi escolhido a fim de delimitar e organizar a pesquisa 

com o seu objeto de análise, tendo em vista que a hashtag possui mais de 10 milhões de 

publicações, e essas imagens deveriam apresentar uma organização, de alguma forma. A coleta 

foi feita diariamente às 18h, horário estipulado para conseguir constatar qualquer tipo de padrão 

nas publicações, e também por ser um horário em que os social media consideram bom para 

soltar publicações programadas nas redes sociais.  

 Para fins de análise, as imagens coletadas foram separadas em categorias de acordo com 

suas características em comum, sendo essas: se as fotos apresentam nudez parcial ou total, se 

as meninas estão de biquíni ou lingerie, se a foto é selfie ou retrato, e por fim, se a protagonista 

da imagem esconde ou não o seu rosto. Tudo isso pode ser elencado como itens comprobatórios 

se tratando da questão da presença do empoderamento nas imagens.  

 As imagens presentes no apêndice foram extraídas das redes sociais do sítio digital 

Suicide Girls no dia 4 de abril de 2017, tais como os dados sobre curtidas, acessos e fãs, e 

podem sofrer alterações nas datas posteriores a produção desta pesquisa, de acordo com a 

atualização do site em questão.  

 O trabalho está organizado em quatro partes, abordando no primeiro capítulo as noções 

de performance e experiência estética, no segundo capítulo as questões de gênero, e a análise 

das imagens coletadas ficou no terceiro, restando as considerações finais, as referências 

bibliográficas e o apêndice. 
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1. O CORPO PERFORMÁTICO 

 

Diante da crise da modernidade, no início da era pós-moderna, conforme Stuart Hall 

(2001) propõe em seus estudos de identidade cultural, revela-se o surgimento de novas 

identidades e levantam-se possibilidades da existência de uma possível crise de identidade dos 

indivíduos a partir da fragmentação do sujeito. Hall (2001) sinaliza que as identidades culturais 

são híbridas e mutáveis, e que na sociedade pós-moderna não é possível o indivíduo assumir 

uma única identidade, mas que ele é composto por uma identificação que pode ser passível de 

transformações e mudanças (HALL, 2001, p. 12). A partir dessas novas perspectivas da 

sociedade e da identidade, o sujeito passou a olhar e a absorver suas experiências com novos 

olhos.  
Foi inevitável que a filosofia e a arte assumissem a experiência do sujeito 
como algo que passa necessariamente pelo corpo e não só pela sua 
consciência. A formação do corpo passa a assumir um lugar destacado nestes 
novos posicionamentos. A arte moderna ensaia com uma multiplicidade de 
corpos: o corpo degradado, ensamblado, impossível, o corpo-dinâmico, 
participante, até chegar às práticas estéticas mutantes, pós-humanas, incertas, 
da pós-modernidade. A assimilação da arte pelo corpo do artista nas 
vanguardas supôs a assimilação da sua experimentação pela arte. Arte, corpo 
e subjetividade: uma relação que marca a complexidade da experiência 
estética, ética e política da atualidade. (FARINA, 2007, p. 770) 
 

Partindo desses questionamentos a respeito do corpo e do sujeito, é possível construir 

uma relação com a performance – quando se trata do corpo de natureza performática, produtor 

de afetos, partindo da apropriação e uso do corpo como lugar de mediação, a partir da 

afirmação, escritura e visibilidade política e subjetiva –, e a experiência estética, que representa 

a maneira com que essa performance é vista, sentida, absorvida e interpretada. Corpo este que 

antes, na sociedade moderna, era controlado por um poder normativo1, mas que agora passa a 

ser um local de enunciação e inscrição de si2, a partir de uma reconfiguração de análise do 

																																																													
1	Foucault (1987) em Vigiar e Punir definiu o conceito de poder normativo a partir da ideia de que a “norma” seria 
a nova lei da sociedade moderna, onde existe uma idealização do que é “normal” e o diferente, estranho, fora do 
comum. O poder normativo representa um senso comum de normalização de uma sociedade. Nesse caso, trata-se 
de uma mudança de percepção, mas também de cultura e política importante, que o corpo deixa de ser elemento 
do campo normativo e passe à elemento mediador de forças, subjetividades e afetividades. (FOUCAULT, 1987) 

	

2	Foucault (1987) coloca que a ideia é pensar o corpo como superfície de inscrição dos acontecimentos; local para 
insculpir, gravar, entalhar no próprio ser do sujeito; superfície marcada pela história, tornando-se um campo 
político: investido de poder e campo de ação de poderes. (FOUCAULT, 1987) 
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sujeito pós-moderno, que efetiva a “celebração móvel”, segundo Hall (2001), e não possui 

identidade fixa, permutando entre situações que poderiam ser consideradas a então falada crise 

de identidade (HALL, 2001). 

O cruzamento entre a teoria da experiência estética, na visão de autores como Rancière 

(2011) e Gumbrecht (2006), com a da performance, aplicado ao estudo do corpo, busca pensar 

o corpo como um elemento articulador em um campo de práticas discursivas, subjetivas e 

políticas, para que a experiência seja considerada em sua possibilidade de ativação e 

mobilização estética -  jamais rebaixada a uma programação de efeito, ou estetizada. Essas 

teorias são necessárias para que possamos discorrer sobre os corpos femininos tatuados que 

buscamos analisar nessa pesquisa. 

Para de entender o corpo a partir de sua natureza performática, é preciso discorrer sobre 

a noção do conceito da performance.  

 

1. 1 PERFORMANCE 

 

Paul Zumthor (2007) conceitua a performance como forma interpretativa ou a própria 

percepção. Segundo ele “é um fenômeno heterogêneo, do qual é impossível dar uma definição 

geral simples” (ZUMTHOR, 2007, p. 37). 

O conceito de performance, ainda cheio de ambiguidades e dobras, se popularizou no 

período da pós-modernidade. No campo das artes, constitui-se em um movimento que surgiu 

em meados dos anos de 1970 e originou-se em um novo gênero artístico. O termo foi criado 

para “abranger todas aquelas manifestações híbridas que então surgiram e não conseguiam ser 

acolhidas dentro das margens dos cânones estabelecidos” (SIBILIA, 2015, p. 353), conjugando-

se, principalmente, na dança e teatro, poesia e música, artes visuais, materiais audiovisuais e 

experimentações com tecnologias digitais. 

Zumthor (2007), em uma análise voltada para a oralidade e poeticidade da interpretação 

literária, desenvolve conceitos que, aplicados com o propósito de analisar o discurso corporal, 

ajudam a compreender e decifrar os significados do universo performático no corpo, no caso, 

tatuado, que jamais deve ser reduzido a uma análise semiótica e estetizada – ou rebaixada a 

uma programação de efeito –, pois tal percepção vai além de uma simples interpretação ou 

decodificação; a performance está agregada à experiência de cada indivíduo, e em suas 

palavras, cada um, cada corpo, desenvolve sua própria percepção em relação ao mundo exterior. 
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“Meu corpo é a materialização daquilo que me é próprio, realidade vivida e que determina 

minha relação com o mundo” (ZUMTHOR, 2007, p. 27). 

 

Figura 1 
Fonte: Instagram @Samthepixie 

 
 

A performance é uma evocação de lembranças profundamente inscritas em si, sendo a 

própria noção central no estudo da comunicação oral (ZUMTHOR, 2007). Como no exemplo 

da Figura 1, em que a mulher da foto usa a #girlswithtattoos e exibe seu corpo tatuado, 

completamente nua, para mostrar sua nova tatuagem a qual sequer está pronta. Questionamos 

o porquê dessa publicação ao trazer esse tema como corpus empírico dessa pesquisa. Pode ser 

que, para ela, exibir o corpo seja um sinal de força, coragem, liberdade; consideramos a 

possibilidade dela ter tido qualquer tipo de trauma ou problema de autoestima relacionado ao 

seu corpo, e hoje, ao chamar os usuários do Instagram para contemplarem sua imagem (seu 

corpo) com o anteparo da hashtag, significa que ela está falando “eu sou uma mulher forte 

agora, eu sou linda e mostro meu corpo”, o que também nos faz cair na discussão sobre o 

empoderamento feminino e o próprio estudo do feminismo, a ser abordado nos próximos 

capítulos. 

Ao introduzir aos conceitos da performance, destacamos as palavras de Zumthor (2007) 

para explicar e ajudar a compreender no que se constitui o termo.  
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Performance é reconhecimento. A performance realiza, concretiza, faz passar 
por algo que eu reconheço, da virtualidade à atualidade. [...] A performance 
se situa num contexto ao mesmo tempo cultural e situacional: nesse contexto 
ela aparece como uma “emergência”, um fenômeno que sai desse contexto ao 
mesmo tempo em que nele encontra lugar. Algo se criou, atingiu a plenitude 
e, assim, ultrapassa o curso comum dos acontecimentos. (ZUMTHOR, 2007, 
p. 35) 

 
 Zumthor pontua que, para Hymes, classifica-se em três tipos a atividade do homem no 

bojo do seu grupo cultural para chegarmos, enfim, na performance. 

 
Behavior, comportamento, tudo que é produzido por uma ação qualquer; 
depois conduta, que é comportamento relativo às normas socioculturais, 
sejam elas aceitas ou rejeitadas; enfim performance, que é uma conduta na 
qual o sujeito assume aberta e funcionalmente a responsabilidade. 
(ZUMTHOR, 2007, p. 35) 
 
 

A performance pode também se tratar de uma “encenação inesperada que interrompe o 

fluxo habitual do espaço público, por exemplo” (SIBILIA, 2015, p. 354) – como no caso do 

corpus empírico dessa pesquisa: a colocação do corpo tatuado à disposição de usuários de uma 

rede social, a ser comtemplado a partir do uso da hashtag #girlswithtattoos –, ou simplesmente 

toda e qualquer manifestação artística, em uma tentativa de definir o seu conceito sem deixar 

de considerar as inúmeras possibilidades e principalmente, sua multiplicidade, o que acaba 

definindo a performance como um ato qualquer, ou uma grande variedade de atos possíveis, 

desde que seja efetuado por um ou vários artistas performáticos. Conforme Sibilia (2015), 

“trata-se de uma ação praticada por alguém que considera estar realizando uma performance, e 

cujo público assim o vivencia” (SIBILIA, 2015, p. 354). 

Sibilia (2015) atribui à performance o conceito de “palavra-curinga” na medida em que 

o termo performance passou a ser usado para todo e qualquer ato que representa o desempenho 

de alguém em algo, partindo da ideia de que a pós-modernidade é representada pela “era da 

performance” nos estudos culturais, e que o ato performático só é validado quando os outros 

possam verificar a performance com o poder legitimador de seus olhares. Nesse aspecto 

específico, podemos associar a performance ao que Rancière (2005) conceitua como “fazer 

ver”, a partir da estética, ao organizar o sensível e dar visibilidade aos acontecimentos, a ser 

abordado de uma forma mais aprofundada no próximo capítulo. 

A pensar por esses primeiros nuances da teoria estética e a fins de contextualizar, o 

corpo tatuado de um membro do Yakuza, por exemplo, é performático e agregado de valor 
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estético, já que a esteticidade está em se “fazer ver” a partir da perspectiva do outro, mas traz 

um valor de uma memória profundamente inscrita em si, o que faz as tatuagens terem um valor 

bastante significativo para quem as possui, mas nem tanto para quem a contempla (na situação 

de não estar inserido no contexto).  O que diz respeito a isso, Zumthor (2007) explica: 

A noção de performance (quando os elementos se cristalizam em torno da 
lembrança e de uma presença) perde toda a pertinência desde que a façamos 
abarcar outra coisa que não o comprometimento empírico, agora e neste 
momento, da integridade de um ser particular numa situação dada. 
(ZUMTHOR, 2007, p. 41)  

 

 

Figura 2 
Foto: Membro Do Yakuza 

Fonte: Odo Yakuza Tokyo, 2011 
 
 

 O que para alguns indivíduos pode ser uma simples representação e decodificação da 

arte e cultura japonesa, a tatuagem dos membros Yakuza, como na Figura 2, representa, 

principalmente para eles, a apropriação do corpo como lugar de inscrição e de escritura, onde 

este assume o papel de elemento articulador em um território de práticas discursivas, subjetivas 

e estéticas, mobilizando um campo de experiência subjetiva e política. Neste caso, o 

cruzamento entre códigos culturais relacionados ao universo de referência de um observador 

pode interferir em sua percepção quanto ao sujeito da performance, o que pode também fazer 

acionar tais códigos além de seu valor estético. Para o Yakuza, a tatuagem como prática é de 
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natureza performática por ser um regaste de suas memórias e apropriação do corpo para 

enunciação, principalmente política, configurando em uma mobilização estética – não 

estetizada. Para Zumthor (2007), recorrer à noção de performance implica a necessidade de 

reintroduzir a consideração dessa apropriação do corpo no estudo da obra (ZUMTHOR, 2007). 

No estudo da performance, ela não se reduz a interpretações simplificadas, Zumthor 

(2007) afirma que “a performance não se liga apenas ao corpo mas, por ele, ao espaço” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 42). A sua completa compreensão depende de uma incontável série de 

fatores, sendo praticamente uma interpretação universal e principalmente bilateral, daquele que 

contempla e daquele que desempenha o ato performático (ZUMTHOR, 2007). Veremos nessa 

dissertação uma análise de imagens que exemplifica e contextualiza a teoria da performance no 

universo, principalmente, da luta feminina por enunciação e empoderamento, a partir da 

exibição de seus corpos tatuados no Instagram. Esses corpos, ao serem postados com a hashtag 

#girlswithtattoos, convidam o usuário da rede social a contemplar sua existência e seu local de 

fala. São mulheres que estão performando para mostrarem sua força, mas mais que isso, buscar 

a legitimação dessa força, desse poder e dessa luta ao ter o seu próprio corpo legitimado. É 

importante ressaltar que, conforme Zumthor (2007), “assim percebida, a performance não é 

uma soma de propriedades de que se poderia fazer o inventário e dar a fórmula geral. Ela só 

pode ser apreendida por intermédio de suas manifestações específicas” (ZUMTHOR, 2007, 

p.45), por isso é bem importante colocar essa hashtag #girlswithtattoos em contexto com a luta 

feminina e a enunciação das mulheres. 

 O que se busca questionar na performance não é uma origem, mas sim que o 

questionamento acerca da ideia da performance é que ela não se formula nas raízes de uma 

gênese histórica, ela concerne, conforme Zumthor cita Mike Dufrenne (1987), em 

compensação, ao originário. Termo que, de acordo com Dufrenne em Zumthor (2007), “refere-

se à ontologia do perceptivo e designa o objeto de nossa apreensão sensível inicial e totalizante 

do real, subjacente a toda diferenciação sensorial, a toda tomada de posse cognitiva de nossa 

parte” (DUFRENNE in ZUMTHOR, 2007, p. 45). 

 A performance se sustenta, principalmente, colocando ênfase na natureza do meio, oral 

e gestual (ZUMTHOR, 2007) – como no uso do corpo e da fala no empoderamento feminino, 

por exemplo –, e um dos elementos essenciais que permeiam as noções básicas da performance 

é a percepção, na intenção do autor, do ato performático, conforme Zumthor exemplifica 

sugerindo a percepção da performance em textos literários (mas aqui, aplicamos à análise de 
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imagens). O que interessa para Zumthor (2007) é essa percepção, “bem como as reações que 

ela gera em performance: perspectiva geral próxima (aparentemente) daquela ‘recepção’” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 51). Em suas palavras, ‘recepção’ é um termo que designa um processo, 

implicando a consideração de uma duração, que, no entanto, pode ser bastante longa. Porém, 

ela se identifica com “a existência real de um texto no corpo da comunidade de leitores e 

ouvintes. Ela mede a extensão corporal, espacial e social onde o texto é conhecido e em que 

produziu efeitos [...]” (ZUMTHOR, 2007, p. 51) 

 No entanto, é importante enfatizar que a performance também não se reduz ao conceito 

de recepção, ela constitui apenas um momento desse processo, momento esse em que um 

enunciado é realmente recebido. A recepção, entretanto, se produz em circunstância da 

performance (ZUMTHOR, 2007). No nosso assunto de abordagem: a recepção se dá a partir 

do corpo enunciado – a mulher tatuada expondo seu corpo e o espectador, extraído de sua 

passividade, contemplando-o. Ainda sobre a recepção e performance, Zumthor (2007) define:  

A performance é outra coisa. Termo antropológico e não histórico, relativo, 
por um lado, às condições de expressão, e da percepção, por outro, 
performance designa um ato de comunicação como tal; refere-se a um 
momento tomado como presente. A palavra significa a presença concreta de 
participantes implicados nesse ato de maneira imediata. Nesse sentido, não é 
falso dizer que a performance existe fora da duração. Ela atualiza 
virtualidades mais ou menos numerosas, sentidas com maior ou menor 
clareza. Ela a faz “passar ao ato”, fora de toda consideração pelo tempo. Por 
isso mesmo, a performance é a única que realiza aquilo que os autores 
alemães, a propósito da recepção, chamam de “concretização”. (ZUMTHOR, 
2007, p. 51) 
 

Zumthor (2007) é bem categórico em aplicar suas inquietações sobre performance na 

prática literária e cita os estudos de “estética da recepção” de Wolfgang Iser para discorrer sobre 

conceitos estéticos em sua obra, afirmando que Iser considera que a maneira pela qual o texto 

é lido define sua absorção e criação, resultando em trocas dinâmicas que constituem a obra na 

consciência do leitor, definindo, assim, seu estatuto estético (ZUMTHOR, 2007, p. 52).  

A noção estética pode ser aliada à performance para discussão sobre o corpo, pois a 

estética “é uma matriz de percepções e discursos que envolve um regime de pensamento, bem 

como uma visão da sociedade” (RANCIÈRE, 2011, p. 2-3) – a veremos de uma forma 

aprofundada mais à diante. 
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Sibilia (2015), em uma de suas pesquisas atuais, usa uma frase de Richard Schechner, 

um dos mais importantes analistas e fundamentalistas do tema, para definir em algumas 

palavras o que é performance: “Na vida cotidiana, performar é ser exibido ao extremo, 

sublinhando uma ação para aqueles que a assistem” (SIBILIA, 2015, p. 354). Diferente dos 

conceitos de Zumthor (2007), a autora defende que, na contemporaneidade, a presença da 

performance em atos cotidianos é forte em consequência do processo de midiatização e de ser 

uma época dominada pela cultura mediática, “essa ‘vida comum’ tende a se realizar nas 

imagens: ganha consistência ao se produzir com a ajuda dos códigos midiáticos e ao se plasmar 

nas telas que se multiplicam por toda parte” (SIBILIA, 2015, p. 355), culminando em uma 

mistura de vida real e vida ficcional, vida performática. O que torna evidente e defende o 

argumento de que a performance é de fato a execução de qualquer ato validado por um outro 

indivíduo, lembrando que, performance não é gênero, tampouco simplesmente uma pose.  

Então, se viver se assemelha a atuar ou encenar, se ‘ser alguém’ equivale a 
interpretar um personagem, e se a vida tende a se parecer cada vez mais com 
uma narrativa midiática, isso ocorre porque costumamos sublinhar nossos 
gestos e ações “para aqueles que assistem”, retomando as palavras de 
Schechner. Como se estivéssemos, o tempo todo, fazendo performances. Pois 
estas são “comportamentos marcados, emoldurados ou acentuados”, 
conforme esclarece o mesmo autor. (SIBILIA, 2015, p. 355) 
 
 

 Essas colocações são essenciais para discorrer sobre os corpos femininos que 

performam publicando suas fotografias nas redes sociais, precisamente na plataforma 

Instagram, utilizando o anteparo da hashtag #girlswithtattoos como local de enunciação e 

empoderamento, onde o corpo é colocado a ser contemplado pelos seguidores e legitimados a 

partir das curtidas recebidas. Na figura 3, apresentamos um exemplo para validar os argumentos 

aqui discorridos: existe uma colagem de duas fotos, a primeira em que a mulher claramente está 

desconfortável, retendo o ar, murchando a barriga e posa para a foto, aparentemente, a 

contragosto ou inconfortavelmente forçada, exibindo uma performance de sujeição ou um 

sofrimento ao corpo; na segunda foto, a mesma mulher, performa dotando-se de uma pose de 

força (literal e não literalmente), enunciando-se como uma mulher bonita, poderosa e tatuada – 

já que ela enfatizou ser importante o fato dela possuir essa tatuagem ao utilizar a hashtag 

#girlswithtattoos, o que conclusivamente nos faz crer que ela se sinta empoderada quando exibe 

seu corpo musculoso e tatuado. 
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Figura 3 
Fonte: Instagram @Lisafiitt 

  

Para Sibilia (2015), se esse exibicionismo extremo nas redes sociais configura “viver” 

em desenvolver papéis teatrais, já que o indivíduo vive performando para os que assistem, 

visando a seduzir os espectadores, é porque as atuais condições de vida levam a pessoa a fazer 

isso: calcular, estudar, ensaiar e emoldurar os gestos do dia-a-dia, “como se o objetivo fosse 

enquadrá-los para que o público possa apreciá-los” (SIBILIA, 2015, p. 356) – exemplo que 

cabe na circunstância de análise das imagens do Instagram como performances efetivas. Ainda 

nessa perspectiva, André Brasil (2011) defende que a imagem, nessas circunstâncias, “se torna 

lugar não apenas de representação, mas de performance: lugar no qual não apenas se figuram, 

mas se efetuam processos de subjetivação” (BRASIL, 2011, p. 133). Sibilia pontua que, tais 

circunstâncias, alternaram a perspectiva quanto às subjetividades. Se tomarmos o Instagram 

como exemplo, fica fácil de visualizar e compreender que:  

 
Estimula-se, assim, um modo performático de ser e estar no mundo que, de 
acordo com a perspectiva aqui defendida, seria indicativo de fortes mudanças 
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nas subjetividades, ocorridas na transição do século XX para o XXI, 
denotando a conformação de novas formas de se relacionar consigo, com os 
outros e com o mundo. (SIBILIA, 2015, p. 356) 
 

Brasil (2011) pontua que, atualmente, e mais do que nunca, a imagem convive com a 

sua dimensão representacional, ou em outras palavras, performativa: onde se performam formas 

de vida3. As performances estão, simultaneamente, no mundo vivido e no mundo imaginado, e 

representam juntas forma de vida e forma da imagem (BRASIL, 2011, p. 133). Para os 

contemporâneos, a performance representa um ato de exposição, como a foto que se publica no 

Instagram, criando uma situação de exposição e consequentemente, criando-se a si mesmo; 

legitimando-se. Um corpo que ganha forma na medida em que aparece (BRASIL, 2011). 

 

																																																													
3	“Formas de vida” é um termo desenvolvido por Giorgio Agamben (2011) usado para questionar o modo de vida 
dos padres franciscanos e a forma com que eles se relacionam com ela, vida esta que se mantém em relação não 
só com as coisas, mas também consigo mesma no modo da inapropriabilidade; em uma definição comum: “forma” 
seria o molde que atribui a configuração de qualquer substância fluida, e que aplicada à vida, a designa aspectos, 
compondo uma rotina que define a própria vida, sua “forma de vida”.   
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Figura 4 
Fonte: Instagram @Jankssssssssss 

 
 

“A performance articula força e forma” (BRASIL, 2011, p.134). Performando, a mulher 

que publicou sua fotografia com a hashtag #girlswithtattoos sustenta e afirma sua 

personalidade 4 , sua força e enuncia que, por ser tatuada e estar alí, naquela plataforma 

enunciando seu corpo, está legitimada e, portanto, empoderada. Conforme Brasil (2011), a 

performance deseja a forma na medida em que é constantemente ameaçada por uma força que 

a transforma, que a faz defasar, alienar-se de si mesma (BRASIL, 2011, p. 134). Não se conhece 

a personalidade da mulher, seus medos ou inseguranças, não se sabe quais os conflitos que ela 

vive, pois sua performance traz somente uma perspectiva e retrata apenas uma mulher forte, 

que ama e venera o corpo – pelo simples fato de não estar silenciando-se –, cujo qual ela faz 

questão de mostrar e sustentar ao enunciá-lo com a hashtag #girlswithtattoos, ela aliena os 

																																																													
4	Conforme Sibilia, “para descrevê-la [personalidade] rapidamente, caberia destacar que, em vez de se assentar 
sobre a densa base da própria interioridade, essa construção subjetiva aposta a se erigir a partir dos efeitos que 
consegue provocar nos outros, sobretudo no plano visual.” (SIBILIA, 2015, p. 356)	
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espectadores de sua realidade e filtra apenas o que deseja mostrar. Brasil cita Agamben, “é o 

meio que se exibe a si mesmo, independente de toda finalidade” (BRASIL, 2011, p. 135). 

A performance é o gesto diante de um ordenamento: ele está em vias de se 
inserir em uma ordem, ou de transfigurá-la na mesma medida em que se 
transfigura a si mesmo. Nesse sentido, a performance é o gesto em vias de se 
colocar em cena, mas que, nesse “em vidas de”, reinventa a cena sem 
finalmente se reduzir a ela. (BRASIL, 2011, p. 135) 

 

 Compreende-se aqui, segundo Brasil (2011), que a performance “trata-se de uma força 

do gesto em composição instável com o espaço” (BRASIL, 2011, p. 135), onde esse gesto é a 

exposição do corpo em sua medialidade e o ordenamento é uma ocupação desse espaço; a 

performance se coloca como estado liminar de tensão entre o gesto e o ordenamento, e então 

se explicita, portanto não se reduz à cena, pelo contrário, ela representa a continuidade existente 

entre o vivido e o imaginado, naturalizada de espontaneidade e imprevisibilidade do gesto, 

permitindo com que esse gesto possa se defasar de si mesmo, sendo encenado ou montado  

(BRASIL, 2011). 

 

1.1.1 ATO PERFORMÁTICO 

 

“Na linguagem coloquial dos últimos tempos, quando se diz que alguém é performático, 

significa que seus gestos e atos parecem ter sido treinados para impressionar o espectador” 

(SIBILIA, 2015, p. 359). De uma maneira bem simplificada mas pontual, o ato performático 

do século XXI poderia ser facilmente definido como uma espécie de “marketing pessoal” – 

quando o performer utiliza dos meios digitais para se inventar como indivíduo, cria e monta 

sua imagem conforme deseja exibir ao mundo, e as redes sociais se tornaram seu palco 

principal: só se posta o que se deseja mostrar – vende-se uma autoimagem, autopromoção. 

Sibilia (2015) sustenta que as redes sociais permitem que qualquer pessoa se torne uma 

“marca”, e que os meios digitais – e a sua interatividade – passaram a ser os próprios 

legitimadores dessas novas performances – “nesse gesto, performar e projetar um eu atraente 

para um público potencialmente infinito” (SIBILIA, 2015, p. 357). Sibilia pontua que “as 

aparências passaram a constituir tudo o que existe porque tem algum valor. Trata-se, em síntese, 

de um universo onde se é o que se vê e como deixa se ver” (SIBILIA, 2015, p. 357). 

Entende-se que, ao enunciar (e forçar uma “aparência”) algo que, teoricamente deveria 

ser percebido e recebido com naturalidade, o indivíduo, de uma forma subjetiva, acaba 

performando a própria autenticidade, o que leva ao questionamento de que se, de fato, essa 
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autenticidade é autêntica ou encenada. Sibilia (2015) afirma que o indíviduo só consegue 

garantia de que ele existe e assume um local de fala quando sua performance vital se torna 

visível, “para isso, cada um deve lutar por se sobressair em um mercado das aparências cada 

vez mais competitivo” (SIBILIA, 2015. p. 357). 	Sibilia (2015), preocupada em compreender 

as relações de poder que perpassam essas supostas performances, questiona-se se o que antes 

costumava ser uma busca por e enunciação de autenticidade, agora não estaria mais para a 

construção teatral de uma, já que a performance enfatiza o artifício e a encenação, enquanto 

que a autenticidade deveria, na teoria, reivindicar por algo totalmente contrário. (SIBILIA, 

2015)  Sobre a performance nos anos de 1970, a autora argumenta se as performances como 

prática social estariam se modificando:  

Além do marcado compromisso político contra as estruturas estabelecidas em 
um mundo regido pelo capitalismo e pela moral burguesa, que costumavam 
marcar aquelas práticas contraculturais, havia nelas também uma forte 
reivindicação da autenticidade individual de cada artista. Ambas as 
características não pareciam contraditórias, pelo menos naquela época, como 
assevera o famoso lema “o pessoal é político”, ao mesmo tempo aparentado e 
oposto àquilo que Sennett (2002) denominara “as tiranias da intimidade” e 
que hoje triunfam entre nós em sua inesperada projeção pública. (SIBILIA, 
2015, p. 358) 

 

Sibilia (2015) argumenta e questiona sobre a autenticidade na performance no século 

XXI, já que a autenticidade do eu pressupõe uma relação com a verdade, algo que, segundo a 

autora, teria sido superado após os embates do ‘pós-modernismo’. Tal perspectiva valida a 

existência de uma essência interiorizada que constituiria o núcleo de cada indivíduo: “uma 

entidade relativamente fixa e estável, hospedada nas profundezas de cada um, que nos 

acompanharia e se sedimentaria ao longo de toda vida” (SIBILIA, 2015, p. 358). Ser autêntico 

implicaria então em ser fiel a esse centro identitário, “ancorado nos abismos de si mesmo” 

(SIBILIA, 2015, p. 358). Assume-se, então, que há um ser e uma verdade dentro de cada um, 

configurando em modos de vida performáticos. 
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Figura 5 
Fonte: Instagram @Cheynnezxo 

 

Cria-se um paradoxo situando a lógica da visibilidade dos sujeitos em busca de uma 

espetacularização de si, alimentada pela ânsia de tornar-se e obter celebridade, pois já não basta 

simplesmente ser alguém ou fazer algo. Além de tudo, busca-se a autoafirmação com a 

performance, é preciso performar: mostrar-se fazendo e sendo alguém, é necessário ser visto 

(SIBILIA, 2015). Essa é a justificativa para o uso da hashtag #girlswithtattoos: não basta 

compartilhar as fotos no Instagram dos corpos tatuados. Faz-se necessário o uso da hashtag 

para que um número incontável de pessoas tenha acesso e possa validar e legitimar, através das 

curtidas na foto, a performance (conforme figura 5).  

São dois extremos, existe uma superexposição em constante crescimento e a suposta 

transparência que se almeja por toda parte, coincidindo com a “definição de certa autenticidade 

igualmente valorizada, mas que não se assenta mais nas profundezas da própria interioridade” 

(SIBILIA, 2015, p. 358) A autora afirma que a ‘verdade’ se constrói no plano do visível porque 
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essa subjetividade ganha forma na medida em que o indivíduo performa, se mostra e aparece. 

Faz parte do próprio ato se tornar visível (SIBILIA, 2015). Nesse caso, não se trata tanto de 

encenar ou simular ser alguém que não é, tampouco criar um personagem ou vestir uma 

máscara, Sibilia (2015) pontua:  

O que de fato ocorre nesses atos é a invenção de um corpo e uma subjetividade 
reais. Como afirma Brasil (2011, p.10) no texto antes citado: “o critério 
valorativo de uma performance não passa mais pela verdade – sua adequação 
ao mundo de referência ou sua ‘autenticidade’ –”, mas “pela efetividade de 
sua operação, por sua produtividade, por sua eficácia” (SIBILIA, 2015, p. 
359) 

 

1.2 PERCEPÇÃO DO RECEPTOR 

“Uma forma é uma obra realizada, ponto de chegada de uma produção e ponto 

 de partida de uma consumação que – articulando-se – volta a dar vida, sempre 

e de novo, à forma inicial, sob perspectivas diversas” (ECO, 2015) 

 

Temos como recepção a maneira com que se é absorvida toda e qualquer forma de arte, 

portanto, passíveis de diversas interpretações e absorções por parte do receptor. Nessa pesquisa, 

utilizamos a tatuagem como vetor da experiência estética, mas sem desconsiderar que, o sujeito 

que se enuncia e o sujeito da recepção, são mediados pelo meio cultural e social em que se 

encontram. O objeto estético – a tatuagem – se coloca à disposição do espectador, o afetando 

com uma experiência sensível.  

 Kant, ao conceituar o desinteresse, defende que a atitude estética evidencia uma forma 

especial de contemplar o objeto, e isso implica em uma associação entre entendimento e 

imaginação. O desinteresse acaba impondo “a presença da obra como uma finalidade sem a 

representação de um fim, capaz de agradar universalmente e sem conceito” (TAVARES, 2003, 

p. 32) O ato perceptivo, então, favorece essa “contemplação desinteressada” da obra, que acaba 

tendo, por consequência, seu objetivo inerente em si mesma. (TAVARES, 2003) Neste caso:   

A arte não é, então, um simples fazer que põe como meta a realização de um 
determinado objeto ou utensílio, mas sim uma atividade que recupera nesse 
fazer a experiência sensível como forma de abertura à receptividade. 
(TAVARES, 2003, p. 32) 
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 Ao contemplar a performance, o receptor assume a perspectiva de espectador desse ato.  

 

1.3 A PERFORMANCE COMO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

Ao discorrer sobre estética, é necessário entender que a estética designa uma forma de 

experiência e um regime interpretativo. Vamos utilizar aqui as teorias da experiência estética 

para decifrar os códigos de recepção daquele que vê e participa, ou seja, o espectador do ato 

performático. Essas teorias são necessárias para que possamos compreender a relação do 

performer com a sua performance e como isso é interpretado pelo espectador. De acordo com 

Rancière (2011), a experiência estética se dá pela maneira em que as formas de arte são 

percepcionadas e pensadas; porém ultrapassa as fronteiras da arte, envolvendo diferentes 

formas de experimentar um mundo sensível, não limitado ao necessário e ao útil (RANCIÈRE, 

2011). 

De fato, a capacidade estética enforma um mundo de experiência possível que 
transcende a distribuição policial dos corpos e das formas de ver, sentir e 
pensar tidas como apropriadas à condição de cada um. Este esbater de 
fronteiras constitui um elemento essencial em todas as formas históricas de 
emancipação individual e coletiva dos que viviam enredados apenas num 
mundo sensível.  (RANCIÈRE, 2011, p. 9) 

 

 Rancière (2011) defende que a base da experiência estética se constitui na distribuição 

do sensível, o que ele vê como distribuição do visível, do dizível e do pensável, elementos esses 

que interligam os seres humanos em uma comunidade (RANCIÈRE, 2011).  

Rancière (2005) destaca que Platão defende três maneiras que propõem figuras de 

comunidade a partir das práticas da palavra e do corpo. A começar pelos signos mudos, que 

seriam as pinturas, e os espaços dos movimentos do corpo, que se dividem em dois modelos 

antagônicos: os movimentos de simulacros da cena – oferecido às identificações do público, e 

o movimento autêntico, que é o movimento próprio dos corpos comunitários. (RANCIÈRE, 

2005, p. 18)  

 

Essas formas definem a maneira como obras ou performances “fazem 
política”, quaisquer que sejam as intenções que as regem, os tipos de inserção 
social dos artistas ou o modo como as formas artísticas refletem estruturas ou 
movimentos sociais. (RANCIÈRE, 2005, p. 18-19) 
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Portanto, entende-se que a experiência estética está relacionada à uma ruptura de 

qualquer “pré” percepção, absorção e relação do indivíduo e seu objeto de análise, atribuindo 

novas interpretações. A função da estética não é existir enquanto teoria da arte, mas sim 

possibilitar a absorção de novas experiências, um modo diferente de visibilidade e um regime 

de interpretação (RANCIÈRE, 2011). Rancière (2011) afirma que a experiência estética 

ultrapassa a esfera da arte – está diretamente ligada com a parte sensível do indivíduo, a partir 

do momento em que ele pode ver, sentir, falar e pensar a respeito (RANCIÈRE, 2011). 

 A grande questão acerca dos corpos tatuados como local de enunciação não é, como a 

própria performance propõe ao quebrar esses paradigmas, atribuir significados relacionados a 

essa prática que é popularmente estetizada, e sim, analisar a partir da experiência estética para 

entender que o corpo performático inscreve uma singularidade, a partir de um ato que não é 

capaz de se traduzir ou reproduzir. De acordo com Carlos Magno Mendonça e Herom Formiga 

(2014), o corpo performático se coloca em uma  

Situação em que os sujeitos afirmam e atestam não somente seu lugar de fala 
mas sua própria materialidade, sua existência mesma de carne viva, leva a 
arena [política] a se reerguer de tempos em que o discurso torna-se presença 
compulsória e em que seus efeitos sobre os sujeitos naturalizam-se através de 
jogos de repetição e velamento. É o que afirma Judith Butler no seminal 
Bodies that matter (2011): é verdade que os corpos performam a si mesmos 
discursivamente e que a relação entre o mundo simbólico e nossa existência 
material é uma relação constituinte, mas isto não significa que a única 
possibilidade dada ao corpo seja atestar as convenções simbólicas ou que seu 
papel no ritual seja somente o de legitimá-lo. (MENDONÇA; FORMIGA, 
2014, p.98) 

 

 Nesse contexto, reafirma-se a análise de que, mais do que uma experiência estetizada, 

o corpo tatuado como elemento performático é capaz de se reinventar constantemente ao se 

enunciar como elemento comunicacional, produtor de afetos, como no caso dos Yakuza, figura 

6, onde o corpo possui sua “dimensão estética para a manifestação política. Os gestos e as 

formas expressivas dos corpos [...] revelam uma diversidade de sujeitos traduzidos na 

diferença” (MENDONÇA; FORMIGA, 2014, p.99), ou como no caso das passeatas do 

movimento feminista, em que as mulheres reivindicam sua fala e manifestam ao ilustrarem seus 

corpos com palavras da luta feminista (Figura 7). 
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Figura 6 
Foto: Mão Multilada De Membro Do Yakuza 

Fonte: Odo Yakuza Tokyo, 2011 
 

 

Figura 7 
Foto: Ativistas Do Femen Posam Em Frente A Palácio Da Justiça De Paris 

Fonte: Afp Photo/Kenzo Tribouillard (G1, São Paulo) 
 
 

 Esse corpo performático, ainda que em sua representação social, constrói uma 

experiência estética que propõe uma outra forma de saber que não o saber representativo 

(MORICEAU; PAES, 2014), o que implica que, a partir de uma experiência sensível, ou seja, 

a maneira de perceber e de ser afetado (RANCIÈRE, 2011), atribui ao corpo a função de 
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elemento comunicacional ao invés e além de qualquer representatividade (MORICEAU; PAES, 

2014).   

Uma performance não tem como objetivo principal produzir enunciados 
constantivos, não se trata de saber se é verdadeiro ou falso. Ele privilegia o 
aspecto perlocucionário da comunicação, ela visa antes de mais nada produzir 
um efeito sobre o público, um efeito sobre os sentimentos, pensamentos, atos 
ou palavras que serão trocadas. (MORICEAU; PAES, 2014, p. 114).   

 

 É sob essas alegações que fica comprovado o que Zumthor diz quando afirma que a 

performance não pode ser reduzida ao estatuto do objeto semiótico (ZUMTHOR, 2007) – 

tampouco o corpo tatuado. Segundo Zumthor,  

sempre alguma coisa dela [performance] transborda, recusa-se a funcionar 
como signo... e todavia exige interpretação: elementos marginais, que se 
relacionam à linguagem e raramente codificados (o gesto, a entonação), ou 
situacionais, que se referem à enunciação (tempo, lugar, cenário). Salvo em 
caso de ritualização forte, nada disso pode ser considerado como signo 
propriamente dito – no entanto, tudo aí faz sentido. A análise da performance 
revelaria assim os graus da semanticidade; mas trata-se, antes, de um processo 
global de significação. (ZUMTHOR, 2007, p.  73) 

 

Tratando-se do corpo como objeto de discurso, Zumthor afirma que “a socialização do 

corpo tem limites, para além dos quais se estende uma zona de individuação propriamente 

impenetrável” (ZUMTHOR, 2007, p. 77), e que ele jamais está perfeitamente integrado, nem 

no grupo, nem no eu. Segundo o autor, os fatos corporais não são dados nem como um 

sentimento, nem como uma lembrança, “no entanto, não temos senão o nosso corpo para nos 

manifestar” (ZUMTHOR, 2007, p. 78). O efeito produzido pela performance vem de uma série 

de fatores além de simples significações, ele é obtido ao aspirar uma ocasião de 

individualizações psíquicas e coletivas (MORICEAU; PAES, 2014).   

 No artigo de Jean-Luc Moriceu e Isabela Paes (2014) identifica-se uma discussão 

pertinente sobre se deve explicar a intenção do performer e as performatividades buscadas. Os 

autores afirmam que, em uma pesquisa acadêmica, fica mais fácil para um pesquisador discorrer 

em sua pesquisa se identificar as intenções, mas que isso seria atribuir à performance uma 

significação, o que faria com que voltasse à partilha habitual do sensível e o traduziria na 

linguagem da significação (MORICEAU; PAES, 2014).   
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 Em relação ao corpo tatuado, fica evidente que se trata de um ato performático, do qual 

não se deve limitar à analise semiótica por ser um elemento estético e não estetizado. Hans 

Gumbrecht (2006) usa a teoria kantiana do belo e sublime para explicar as sensações que são 

absorvidas e emanadas a partir da experiência estética.  

Aquilo que chamamos de "belo" ou "sublime" se refere a sentimentos os quais 
almejamos (pense-se em "harmonia" ou "graça") e que, consequentemente, 
apreciamos a qualquer momento no qual possamos desfrutá-los na 
excepcionalidade da experiência estética. (GUMBRECHT, 2006, p. 50) 

 

 Gumbrecht (2006) explica em seu texto que, assim como a performance, a experiência 

estética não se categoriza em um conceito quadrado e fechado e será sempre passível de 

mutações, e é por isso que ele acredita que no mundo cotidiano, a experiência estética se coloca 

à disposição do indivíduo (GUMBRECHT, 2006). 

Afirmo que "a experiência estética nos mundos cotidianos", apesar de apontar 
para um novo estado universal do mundo, sempre será uma exceção que, de 
maneira totalmente natural e de acordo com cada situação individual, desperta 
em nós o desejo de detectar as condições (excepcionais) que a tornaram 
possível. Uma vez que ela se opõe ao fluxo da nossa experiência cotidiana, os 
momentos da experiência estética se parecem com pequenas crises. 
(GUMBRECHT, 2006, p. 51) 

 

 O estudo da performance também não é passível de categorização e avaliação, e também 

por isso, ela é considerada uma experiência estética. Moriceau e Paes (2014) tentam explicar a 

performance como estudo acadêmico, mas jamais reduzem seu conceito a qualquer teoria que 

a tornaria objetiva, quando na verdade se trata de subjetividade.  

Não é possível avaliar uma performance segundo os critérios acadêmicos. E 
isto se deve a todo um conjunto de razões. Porque seu objetivo não é fornecer 
um saber preciso (no sentido do sensato ou da significação). Porque ela se 
redefine a cada apresentação. Porque ela é uma construção, cujo sentido é 
composto por todos os participantes. Porque, mesmo não se tratando de uma 
obra de arte, seria necessário valer-se, pelo menos parcialmente, de um 
julgamento estético (o que não se enquadra nos cânones acadêmicos). 
(MORICEAU; PAES, 2014, p. 121) 

 

 Essa acaba se tornando a parte mais interessante e também a mais curiosa de se estudar 

o corpo tatuado: a sua subjetividade e capacidade de se permitir ser o que quiser. Se a 

identificação da performance é ligada diretamente com o performer e o receptor da mensagem, 

então para cada indivíduo envolvido, o corpo tatuado vai ter uma “significação” diferente, tal 
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como será particular o valor de performance. Por isso, objetificar a tatuagem como já estetizada, 

ou seja, rebaixada a uma programação de efeito, reduziria as inúmeras possibilidades de análise 

e estudo em cima de um objeto de pesquisa tão rico e tão cheio de valor estético. O corpo, por 

si só, já de natureza performática, e quando tatuado, se transforma em um objeto de análise com 

infinitas faces, em uma experiência estética. Conforme Hanna Arendt (1978), “qualquer coisa 

que veja deseja ser vista, qualquer coisa que ouça clama por ser ouvida, qualquer coisa que 

toque mostra-se para ser tocada”. A performance dá possibilidade para novas interpretações, 

novos aprendizados, novas absorções, novos entendimentos. O corpo tatuado para uns podem 

ser só uma mera forma de chamar atenção, mas se for, não deixa de ser a premissa de uma 

análise performática. 
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2. PERFORMANCES DE GÊNERO 

 

Antes de discutirmos sobre a performance enunciada no gênero feminino, é necessário 

contextualizar sobre esse movimento social e filosófico que questiona uma ordem patriarcal de 

gênero, sendo um espaço de resistência contra o modelo de sociedade predominantemente 

machista, luta por igualdade e constante busca por local de fala da mulher: o feminismo.  

A ideia entorno dessa pesquisa ao discorrer sobre o feminismo é compreender a luta 

diária feminina e poder relacionar com o empoderamento da mulher a partir do uso da hashtag 

#girlswithtattoos na publicação de suas fotos no Instagram. Mulheres estas que nem sempre 

sabem que dessa maneira estão se enunciando ou dando força para que outras mulheres tenham 

coragem de mostrar seus corpos também, mas que ao se unirem com o anteparo da hashtag, 

empoderam outras mulheres que dão cada vez mais visibilidade para o discurso feminista e 

contribuem na busca pela igualdade de gênero.  

 

2.1 DEFINIÇÃO DE GÊNERO 

 

Muito se discute sobre a palavra “gênero” na sociedade pós-moderna. Apesar de seu 

significado ser claro e definido, ela é usada de maneiras diferentes, trazendo significados até 

contraditórios. Nicholson (1999) pontua que “gênero” foi definido para se opor a “sexo” – 

descrevendo o que é socialmente construído em oposição ao que é biologicamente definido. 

Gênero é personalidade, identidade, comportamento, não corpo; sexo é corpo, é o órgão 

reprodutor. Nicholson (1999) coloca que, por outro lado, a definição de “gênero” tem sido 

utilizada como toda e qualquer referência a construção social no que diz respeito a distinção 

entre masculino e feminino e seus respectivos corpos. “Esse último uso apareceu quando muitos 

perceberam que a sociedade forma não só a personalidade e o comportamento, mas também as 

maneiras como o corpo aparece” (NICHOLSON, 1999, p. 9). Nicholson (1999) questiona que 

se o próprio corpo é visto através de interpretações sociais, então o “sexo”, segundo a autora, 

não pode ser independente de “gênero”: deve ser algo que passa a ser subsumido pelo gênero. 

Nicholson (1999) cita Scott (1988) para exemplificar sua definição nesse segundo sentido da 

relação entre “sexo” e “gênero”:  
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Gênero é a organização social da diferença sexual. Mas isso não significa que 
gênero reflita ou produza diferenças físicas fixas e naturais entre mulheres e 
homens; mais propriamente, o gênero é o conhecimento que estabelece 
significados para as diferenças corporais. [...]. Não podemos ver as diferenças 
sexuais a não ser como uma função de nosso conhecimento sobre o corpo, e 
esse conhecimento não é puro, não pode ser isolado de sua implicação num 
amplo espectro de contextos discursivos. (SCOTT in NICHOLSON, 1999, p. 
10) 

 

 

Nicholson (1999) coloca que, apesar desse segundo conceito ser predominante no 

discurso feminista, a herança do primeiro sobrevive. Na teoria feminista, “sexo” fica de fora da 

cultura e da história. “Gênero” é importante para definir dois pensamentos modernos: da 

construção da identidade e do caráter do ser humano. Conforme Butler (2003) coloca, sexo é 

natural e gênero é construído, “ nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna o destino” 

(BUTLER, 2003, p. 26) Esse é um ponto bem significante nessa pesquisa, pois vamos abordar 

a teoria feminista e a definição, construção e contextualização de “gênero” ao analisar as 

imagens no Instagram da hashtag #girlswithtattoos, que são essenciais para compreender essa 

enunciação da mulher e a sua busca por fala em um território social, já que a plataforma online 

se coloca à disposição como local onde a mulher tem voz, onde ela pode postar e ser quem ela 

quiser, como ela quiser, e quando ela quiser – lhe concedendo assim, poder. 

No final dos anos 60, com o surgimento da segunda fase do feminismo, a ideia da 

distinção entre masculino e feminino era dada simples e exclusivamente por condições 

biológicas. Nicholson (1999) afirma que as feministas dessa época viram corretamente essa 

noção com base conceitual do “sexismo”, e por ser tão sustentado por argumentos biológicos 

essa distinção entre os sexos, “o conceito de ‘sexo’ colaborou com a ideia da imutabilidade 

dessas diferenças e com a desesperança de certas tentativas de mudança” (NICHOLSON, 1999, 

p. 10). A luta da mulher dessa época passou a ser a tentativa de desconstrução desse termo a 

partir da ideia de constituição social do caráter humano, já que, em meados dos anos 60, o termo 

“gênero” era comumente utilizado para referenciar formas masculinas e femininas, 

principalmente para distinguir papéis na sociedade e fenômenos codificados em termos 

“masculinos” e “femininos” (NICHOLSON, 1999). O termo foi utilizado também para 

diferenciar comportamento e personalidade de homens e mulheres. Nicholson (1999) cita Rubin 

(1975) e seu artigo “The Traffic in Women” a fim de explicar a expressão “o sistema 

sexo/gênero” criada pela autora, definido como “o conjunto de acordo sobre os quais a 

sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, e nos quais 

essas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas” (RUBIN in NICHOLSON, 1999, p. 
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11). Nessa perspectiva: o fisiológico ainda se sobrepõe e direciona as influências sociais, 

portanto o sexo se tornaria o local a partir do qual o “gênero” seria construído.  

 
Tal concepção do relacionamento entre biologia e socialização torna possível 
o que pode ser descrito como uma espécie de noção “porta-casacos” da 
identidade: o corpo é visto como um tipo de cabide de pé no qual são jogados 
diferentes artefatos culturais, especificamente os relativos a personalidade e 
comportamento. [...] Quando se pensa o corpo como um “cabide” no qual são 
“jogados” certos aspectos de personalidade e comportamento, pode-se pensar 
no relacionamento entre os dados do “cabide” e aquilo que nele é jogado como 
algo mais fraco do que determinista, porém mais forte do que acidental. Não 
se é obrigado a jogar sobretudos e cachecóis num porta-casacos; pode-se por 
exemplo, jogar suéteres e até diferentes tipos de objetos, basta mudar 
suficientemente a natureza material do cabide. Mas se sempre vemos um 
porta-casacos cheio de sobretudos e cachecóis, não exigimos muita 
explicação, afinal trata-se de um porta-casacos. (NICHOLSON, 1999, p. 12) 
 

 

Nicholson (1999) apropria-se dessa comparação para rotular a noção de relacionamento 

entre corpo, personalidade e comportamento. Essa relação permite às feministas explicarem e 

assumirem as diferenças (físicas, culturais, etc) entre as mulheres tanto quanto o que elas têm 

em comum convivendo em sociedades e culturas distintas. Essa ideia gera para Nicholson 

(1999) uma discussão das diferenças entre mulheres, entre homens e a relação de diferença 

quando diz respeito a quem pode ser considerado homem ou mulher – e também a discussão 

central quando se trata de identidade de gênero. Entendemos, em âmbitos gerais, até aqui, a 

diferenciar “sexo” e “gênero”, mas quando se trata de “identidade sexual”, a pauta torna-se um 

pouco mais complexa, pois a sociedade está condicionada a fazer essas associações a partir de 

referências biológicas, e não sociais. Na teoria das feministas de 1970, justificava-se o uso da 

palavra “gênero” na diferença de “sexo” para atribuir algum elemento social e construção de 

caráter5. 

Um contraponto interessante na discussão sobre construção de identidade e gênero é o 

do autor Beatriz Preciado (2014), que desenvolveu o argumento da Contrassexualidade, que 

seria a representação do “fim da Natureza como ordem que legitima a sujeição de certos corpos 

a outros” (PRECIADO, 2014, p. 21) – defendendo os corpos como livres. Esses “corpos se 

reconhecem a si mesmos não como homens ou mulheres, e sim como corpos falantes, e 

reconhecem os outros corpos falantes” (PRECIADO, 2014, p. 21). Esses corpos buscam 

																																																													
5 Na situação de mudança de sexo, atribui-se ao indivíduo a expressão “transgênero”, já que ele se submeteu a uma 
cirurgia para mudar seu corpo (seu ciclo biológico) por se identificar no gênero que não corresponde ao seu sexo.  
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reconhecer em si a possibilidade de ampliar e acrescentar a eles todas as práticas significantes, 

tais como suas posições de enunciação, enquanto sujeitos, que até então eram reduzidos a 

masculinas e femininas.  

 O autor coloca que a Contrassexualidade é uma teoria do corpo que se situa fora das 

oposições comuns de homem e mulher, masculino e feminino, hetero e homossexualidade, etc. 

e que essas práticas e identidades sexuais foram construídas pela sociedade. É uma forma de se 

afastar das pré determinações de gênero e identidade, e analisar o corpo isoladamente, apenas 

como um dispositivo enunciativo e falante, invocador de posicionamentos políticos. 

 

Com a vontade de desnaturalizar e desmitificar noções tradicionais de sexo e 
gênero, a contrassexualidade tem como tarefa prioritária o estudo dos 
instrumentos e dos dispositivos sexuais e, portanto, das relações de sexo e de 
gênero que se estabelecem entre corpo e máquina. (PRECIADO, 2014, p. 24) 
 

Preciado (2014) defende que o sexo reduz o sujeito à órgão e zonas erógenas, e isso 

limita o desenvolvimento livre do ser, da sua voz, da sua enunciação política, “reduz o corpo 

[...] em função de uma distribuição assimétrica de poder entre os gêneros (masculino/feminino), 

fazendo coincidir certos afectos com determinados órgãos [...]”. (PRECIADO, 2014, p. 25) 

Para o autor, o sujeito é muito mais do que a sua diferença sexual; os papéis e práticas 

sexuais atribuídos aos gêneros são feitos por uma “operação tecnológica de redução que 

consiste em extrair determinadas partes da totalidade do corpo e isolá-las para fazer delas 

significantes sexuais” (PRECIADO, 2014, p. 26). 

 
O sistema sexo/gênero é um sistema de escritura. O corpo é um texto 
socialmente construído, um arquivo orgânico da história da humanidade como 
história da produção-reprodução sexual, na qual certos códigos se 
naturalizam, outros ficam elípticos e outros são sistematicamente eliminados 
ou riscados. (PRECIADO, 2014, p. 26) 
 

 O autor defende que esses questionamentos levam a modificar as posições de 

enunciação da referência de sexo e gênero, desconstroem e descontextualizam a 

“normatividade” imposta pela sociedade heterossexual.  
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2.2 PRECEITOS DO FEMINISMO 

 

Ao ler o prefácio de “Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade” de 

Judith Butler (2003), nos deparamos com a seguinte frase “Li Beauvoir, que explicava que ser 

mulher nos termos de uma cultura masculinista é ser fonte de mistério e de incognoscibilidade 

para os homens” (BUTLER, 2003, p. 7). Butler (2003) trabalha a questão do feminismo e, 

principalmente, o que significa “ser mulher” em uma cultura predominantemente machista e 

patriarcal em que vivemos. Muito se discute nos dias de hoje sobre essas questões de gênero, 

seja nas redes sociais ou em coletivos estudantis, a sororidade 6  tem aumentado 

exponencialmente, mulheres estão se unindo para combater o machismo, maior causa e 

produtor de vítimas de violência, homofobia, transfobia, agressão contra a mulher, estupro, 

misoginia, feminicídio, etc.  

Vivemos em uma sociedade em que a normatividade está no desequilíbrio da relação 

binária entre “homens” e “mulheres” e nessa desigualdade gritante de gênero. A construção de 

sujeito se dá pelo homem cisgênero, branco e heterossexual: ele se apropria desse título de 

"sujeito" e todo resto (nós mulheres, principalmente) é o "outro". Quando “o regime 

epistemológico da presunção da heterossexualidade é desmascarado, explicitando-se como 

produtor e reificador dessas categorias ostensivamente ontológicas” (BUTLER, 2003, p. 8) – 

respondendo à pergunta de Butler (2003) –, além de confuso, o sujeito se sente ameaçado. Por 

isso precisamos do feminismo, porque essa distinção de gênero na nossa sociedade patriarcal e 

machista coloca nós mulheres em riscos constantes. 

Butler (2003) problematiza e questiona-se sobre o que, de fato, significa ser mulher 

nessa sociedade e como seria se as coisas fossem “ao contrário”. Se a nossa sociedade se 

constitui assim, como o gênero se estabelece, se é a partir de fatos naturais ou culturais – 

discutindo sexo, gênero e corpo. Para entender a relação do papel do corpo da mulher tal como 

a problematização das categorias de gênero (que sustenta a hierarquia dos gêneros), a autora 

coloca um exemplo que questiona se o drag seria uma imitação de gênero ou se ele dramatiza 

os gestos significantes mediante os quais o gênero se estabelece (BUTLER, 2003). Butler 

(2003) problematiza: “Ser mulher constituiria um ‘fato natural’ ou uma performance cultural, 

ou seria a ‘naturalidade’ constituída mediante atos performativos discursivamente compelidos, 

																																																													
6 União, companheirismo, laço entre mulheres em prol de uma causa em comum: combater a violência contra a 
mulher e o machismo, que fazem vítimas todos os dias. Traz a ideia de “irmandade”. 
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que produzem o corpo no interior das categorias de sexo e por meio delas?” (BUTLER, 2003, 

p. 9) A autora afirma que, em sua essência, a teoria feminista presume que existe uma identidade 

já definida, “compreendida pela categoria de mulheres, que não só deflagra os interesses e 

objetivos feministas no interior do seu próprio discurso, mas constitui o sujeito mesmo em nome 

de quem a representação política é almejada” (BUTLER, 2003, p. 17). Vamos aprofundar esses 

conceitos para análise da hashtag #girlswithtattoos, a fins de entender o que o uso dessa hashtag 

representa no mundo do sujeito feminino.  

 

2.2.1 O SUJEITO FEMININO  

 

É necessário entender que a teoria feminista possui uma representação política quando 

existe um discurso que busca a visibilidade e legitimidade às mulheres como sujeitos políticos. 

“Isso parecia obviamente importante, considerando a condição cultural difusa na qual a vida 

das mulheres era mal representada ou simplesmente não representada” (BUTLER, 2003, p. 18) 

Entretanto, Butler (2003) problematiza que, recentemente, a concepção dominante da relação 

entre o feminismo (em teoria) e a política passou a ser questionada pelo próprio interior do 

discurso feminista, pelo fato do próprio sujeito feminino não ser mais compreendido em termos 

estáveis e permanentes.  
 

É significativa a quantidade de material ensaístico que não só questiona a 
viabilidade do “sujeito” como candidato último à representação, ou mesmo à 
libertação, como indica que é muito pequena, afinal, a concordância quanto 
ao que constitui, ou deveria constituir, a categoria das mulheres. Os domínios 
da “representação” política e linguística estabeleceram a priori o critério 
segundo o qual os próprios sujeitos são formados, com o resultado de a 
representação só se estender ao que pode ser reconhecido como sujeito. 
(BUTLER, 2003, p. 18) 

 

 Butler (2003) explica que as qualificações do “ser sujeito” têm que ser atendidas – só 

assim essa representação pode ser expandida. Para que o “sujeito” tenha seu local de “sujeito 

político” legitimado, sua construção deve ser vinculada a certos objetivos de legitimação e 

exclusão. Ainda conforme a autora, é importante destacar que “a crítica feminista também deve 

compreender como a categoria das ‘mulheres’, o sujeito do feminismo, é produzida e reprimida 

pelas mesmas estruturas de poder por intermédio das quais busca-se a emancipação” (BUTLER, 

2003, p. 19). Entende-se que acontece uma emancipação por parte de mulheres que, sem 

sustentar-se em bases feministas – as vezes até sem compreendê-las –, acabam lutando pelos 
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mesmos ideais do discurso feminista, e o principal deles seria o fim da objetificação da mulher.7 

Essas mulheres também fazem parte da categoria de “sujeito do feminismo” ainda que não 

sejam ou não compreendem o que, de fato, significa ser feminista.   
 

A presunção política de ter de haver uma base universal para o feminismo, a 
ser encontrada numa identidade supostamente existente em diferentes 
culturas, acompanha frequentemente a ideia de que a opressão das mulheres 
possui uma forma singular, discernível na estrutura universal ou hegemônica 
da dominação patriarcal ou masculina. A noção de um patriarcado universal 
tem sido amplamente criticada em anos recentes, por seu fracasso em explicar 
os mecanismos da opressão de gênero nos contextos culturais concretos em 
que ela existe. (BUTLER, 2003, p. 20) 

 

 

Butler (2003) critica a teoria feminista ao afirmar que no feminismo existe um esforço 

em “categorizar” a opressão sofrida pela mulher, conferir um status universal ao patriarcado, a 

fins de fortalecer a aparência de representatividade das reivindicações do feminismo. Ela pontua 

que, embora afirmar que exista um patriarcado universal não tenha mais a mesma credibilidade 

do passado, “a noção de uma concepção genericamente compartilhada das ‘mulheres’ [...] tem 

se mostrado muito mais difícil de superar” (BUTLER, 2003, p. 21). De fato, existem traços 

comuns entre as mulheres, preexistentes à sua opressão, mas Butler (2003) se questiona se essas 

mulheres não estariam ligadas apenas em virtude dessa opressão.  

 

Há uma especificidade das culturas das mulheres, independente de sua 
subordinação pelas culturas masculinistas hegemônicas? Caracterizam-se 
sempre a especificidade e a integridade das práticas culturais ou linguísticas 
das mulheres por oposição e, portanto, nos termos de alguma outra formação 
cultural dominante? Existe uma região do “especificamente feminino”, 
diferenciada do masculino como tal e reconhecível em sua diferença por uma 
universalidade indistinta e consequentemente presumida das “mulheres”? 
(BUTLER, 2003, p. 21) 

 

 

Mais uma vez, a “especificidade” do feminino é totalmente descontextualizada, analítica 

e politicamente, separada das constituições de relações de poder, como classe, raça, etnia, etc – 

que constituem a identidade do ser –, quando reconhecida a noção binária do 

masculino/feminino (BUTLER, 2003). Nesse caso, Butler (2003) sugere que o sujeito do 

																																																													
7	Pode também ser considerada objetificação sexual, que é quando a mulher, na visão do machismo, serve apenas 
para suprir as necessidades sexuais do homem.	
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feminismo é minado pelas restrições do discurso representacional em que funciona. Butler 

(2003) afirma que, num sujeito estável do feminismo, definido como uma suposta categoria una 

das mulheres, gera recusas a aceitar essa categoria e que esses domínios de exclusão “revelam 

as consequências coercitivas e reguladoras dessa construção, mesmo quando a construção é 

elaborada com propósitos emancipatórios” (BUTLER, 2003, p. 22). Neste caso, a fragmentação 

no interior do feminismo e sua oposição paradoxal, ou seja, o sujeito feminino que o feminismo 

afirma representar, sugerem os limites da política e da identidade. A hipótese do feminismo 

buscar uma representação mais ampla para o sujeito que o movimento constrói gera a 

consequência de que os objetivos feministas possam vir a fracassar, justamente por sua 

resistência em levar em conta os poderes constitutivos de seus próprios objetivos, discurso e 

reivindicação representacional (BUTLER, 2003). Em outras palavras, a autora sugere que o 

feminismo ainda sofre com sua própria ideologia tornando-a paradoxal e limitado quando se 

refere ao sujeito feminino. Butler (2003) afirma que, apelar à categoria das mulheres por 

propósitos estratégicos não resolve nada, pois as estratégias têm significados distintos e se 

extrapolam de seus propósitos, e que nesse caso, existem consequências quando a própria 

exclusão pode restringir como tal um significado inintencional: “por sua conformação às 

exigências da política representacional de que o feminismo articule um sujeito estável, o 

feminismo abre assim a guarda a acusações de deturpação cabal de representação” (BUTLER, 

2003, p. 22). Lembrando que, não há recusa à política representacional que constitui o campo 

contemporâneo do poder, consequentemente não há posição fora desse campo, apenas uma 

crítica às suas práticas de legitimação. 

Entendemos aqui que, conforme a explicação de Butler (2003), o feminismo possibilita 

uma oportunidade de reflexão a partir de uma perspectiva feminista sobre a construção de um 

sujeito feminino, ou o sujeito do feminismo, mas que, pelas próprias contradições do discurso 

feminista, pode se dizer que estamos vivendo um período “pós-feminista”, em que as ideologias 

são aplicadas e reformuladas para uma política representacional que legitima todas as mulheres, 

e não só as que o feminismo categoriza como seu sujeito construído. Butler (2003) pontua que 

“parece necessário repensar radicalmente as construções ontológicas de identidade na prática 

política feminista, de modo a formular uma política representacional capaz de renovar o 

feminismo em outros termos” (BUTLER, 2003, p. 23).  

A autora desafia as construções do sujeito feminino quando afirma que é tempo de 

empreender uma crítica radical que liberte a teoria feminista da necessidade de se categorizar 

por uma base única e permanente, “invariavelmente contestada pelas posições de identidade ou 
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anti-identidade que o feminismo invariavelmente exclui” (BUTLER, 2003, p. 23). Butler 

(2003) deixa o questionamento de que “será que as práticas excludentes que baseiam a teoria 

feminista numa noção das “mulheres” como sujeito solapam, invariavelmente os objetivos 

feministas de ampliar suas reivindicações de ‘representação’?” (BUTLER, 2003, p. 23). Como 

se o movimento feminista se aprisionasse em seus próprios fundamentos, quando deveria ser 

um movimento para todas as mulheres se sentirem acolhidas e representadas.  

Butler (2003) problematiza ainda mais: “seria a construção da categoria das mulheres 

como sujeito coerente e estável uma regulação e reificação inconsciente das relações de 

gênero?” (BUTLER, 2003, p. 23), e se isso não seria contra os objetivos feministas. A autora 

coloca o questionamento de que talvez um novo tipo de política feminista seja desejável para 

contestar as essas reificações de gênero e identidade, no caso, uma política feminista que 

assuma a construção variável da identidade como metodologia e requisito normativo, senão 

como um objetivo político (BUTLER, 2003). 

 

Ao longo do esforço de questionar a noção de “mulheres” como sujeito do 
feminismo, a invocação não problematizada dessa categoria pode obstar à 
possibilidade do feminismo como política representacional. Qual o sentido de 
estender a representação a sujeitos cuja constituição se dá mediante à exclusão 
daqueles que não se conformam às exigências normativas não explícitas do 
sujeito? Que relações de dominação e exclusão se afirmam 
inintencionalmente quando a representação se torna o único foco da política? 
(BUTLER, 2003, p. 23) 

 

O que a autora questiona e continua sendo um questionamento pontual quando se trata 

da teoria do feminismo é que, a identidade do sujeito feminista, em tese, não deve ser o 

fundamento da política do feminismo, já que a formação desse sujeito ocorre no interior de um 

campo de poder encoberto pela afirmação desse fundamento, portanto, a ideia de 

“representação” se o sujeito “mulheres” não for presumido em parte alguma. (BUTLER, 2003) 

O feminismo, em suma, deve servir como movimento de solidariedade da identidade, 

acolhimento, buscar sororidade e união entre as mulheres, e lutar pelo fim da hierarquia de 

gênero (ou desigualdade de gênero), sempre priorizando e valorizando o poder de voz e escolha 

das mulheres. Existe aquela máxima na teoria feminista: “meu corpo, minhas regras” – e é a 

partir desse pensamento que as feministas lutam pelos seus ideais.  
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2.3 EMPODERAMENTO 

 

Empoderamento, do termo em inglês empowerment, representa o processo da conquista 

de autonomia e autodeterminação, e também, ao mesmo tempo, representa “um 

instrumento/meio e fim um em si próprio” (SARDENBERG, 2006, p. 2). Segundo Sardenberg 

(2006), para as feministas, empoderamento implica na libertação das mulheres das amarras da 

opressão de gênero e patriarcal, e o objetivo é destruir essa ordem patriarcal vigente nas 

sociedades contemporâneas e assumir o controle de seus corpos e suas vidas.  

Sardenberg (2006) cita Shirin RAI (2002) para pontuar que no feminismo, o termo 

empoderamento é usado em preferência a “poder” por muitas razões, tais como: o foco nos 

oprimidos, não nos opressores; enfatiza o “poder para” e não “sobre” (algo/alguém); na 

insistência do uso do poder como algo que capacita (SARDENBERG, 2006). A palavra 

“empoderamento” não existe no dicionário do Brasil. “Trata-se, na verdade, de um neologismo, 

um anglicismo” (SARDENBERG, 2006, p. 4)  

Sardenberg (2006) ainda complementa que, de acordo com o livro “Desenvolvimento, 

Crises, Visões Alternativas”, de Gita Sen e Caren Grown, publicado em 1985 e distribuído na 

II Conferência Mundial da Mulher que aconteceu em Nairobi, no Quênia, o empoderamento 

feminino “implicava numa transformação das estruturas de subordinação através de mudanças 

radicais na legislação, direitos de propriedade, e outras instituições que reforçam e reproduzem 

a dominação masculina (SEN; GROWN, 1985, p.129)” (SARDENBERG, 2006, p. 5). A autora 

coloca alguns pontos para explicar o conceito do termo aplicado à teoria do feminismo:  

 

Nesse sentido, empoderamento é, simultaneamente, processo e o resultado 
desse processo, sendo que, no caso das mulheres, esse processo tem como 
objetivos: (1) questionar a ideologia patriarcal; (2) transformar as estruturas e 
instituições que reforçam e perpetuam a discriminação de gênero as 
desigualdades sociais; e (3) criar as condições para que as mulheres pobres 
possam ter acesso – e controle sobre – recursos materiais e informacionais. 
(SARDENBERG, 2006, p. 6) 

 

Essas noções básicas sobre empoderamento nos ajudam a entender que a enunciação 

das mulheres nas redes sociais, principalmente no Instagram com a hashtag #girlswithtattoos, 

dá força para que as mulheres se desprendam das amarras da sociedade machista e patriarcal, e 

sobretudo, as dá poder e voz para serem exatamente da forma que querem ser, e não seguir 

padrões instituídos por uma sociedade que oprime e discrimina o gênero feminino, a partir do 
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momento em que elas se colocam para serem contempladas, performando e legitimando sua 

força, enunciando suas batalhas sociais de seus corpos. 

 

2.3.1 EMPODERAMENTO NAS REDES SOCIAIS 

 

 Nos últimos anos, muito se tem falado sobre sororidade e empoderamento nas redes 

sociais. Existe uma página no Facebook chamada Mulheres Empoderadas, criada em agosto de 

2014, que representa, nas palavras da autora da página, “doses de amor e forças diárias de 

mulheres para mulheres” (BADERNA, 2014, s.p.). Tanto essa página como tantos outros canais 

feministas nas redes sociais vêm introduzindo o feminismo na vida de muitas mulheres, 

ajudando cada vez mais essas mulheres a lutarem por igualdade, incentivando-as a não 

abaixarem a cabeça para opressão, lutarem para ter voz e dando forças para que, a cada dia, 

mais e mais mulheres compreendam que o “o lugar da mulher é onde ela quiser”8. Essa página 

traz enunciações em forma de depoimentos e manifestações artísticas de mulheres que sofreram 

ou sofrem opressão, mas que através do feminismo, suas vidas vêm melhorando, elas vêm 

aprendendo a se amar, se respeitar, gostar de seus corpos da maneira que são, aprendendo sobre 

amor próprio, liberdade, autoconhecimento. Um dos relatos extraídos da página Mulheres 

Empoderadas é o seguinte:  
 

Eu nunca me tornei algo, parece que tudo o que eu sou nasceu comigo e foi 
florescendo ao mesmo tempo que eu exercitei minha auto-liberdade. Um dia 
meu pai me disse que eu não deveria querer ser mais uma no mundo, outro dia 
minha mãe falou que eu não deveria depender de ninguém além de mim 
mesma e eu mesma me impus a regra de nunca ir contra a minha verdade para 
seguir padrões e regras sociais. Eu nunca tive uma beleza de revista, nunca 
tive namoradinhos na escola e tive poucos amigos na adolescência, fui zoada 
como qualquer menina esquisita no meio escolar, mas isso só me fez ver de 
fora o mundo que tentava me engolir. Eu fui uma privilegiada por ter uma 
base emocional muito forte, por não ligar, mas eu sempre penso em como tudo 
poderia ter sido muito pior. Quando eu conheci o feminismo foi como se 
qualquer tipo de algema que ainda me prendesse se soltasse de vez, encontrei 
irmãs que sempre se dispõe à me ajudar em qualquer situação, libertei meu 
corpo, minha alma e minha sexualidade. Agradecer ao movimento é pouco, 
eu me sinto na obrigação de fortalece-lo todos os dias e nunca desistir dessa 
guerra de libertação. (CAZAGRANDE, 2015, s.p.) 

 

																																																													
8	Famosa frase feminista de autoria desconhecida.	
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 Nos relatos como o do exemplo acima, as mulheres mostram o papel que o feminismo 

teve na vida de cada uma delas e, com isso, ao falarem sobre suas batalhas pessoais, ajudam 

mais mulheres a quebrarem algumas barreiras que enfrentam simplesmente pelo fato de serem 

mulheres. É uma corrente de união, força, empatia e solidariedade, que aos poucos, vai fazendo 

com que mulheres não aceitem a opressão que sofrem na sociedade. A imagem principal da 

página (imagem de capa), traz palavras de força e incentivo: “Comece uma revolução e se 

empodere”, conforme mostra a figura 8. 

 

 

Figura 8 
Autor: Ana Baderna 

Fonte: Facebook “Mulheres Empoderadas” 
 
 

Outro exemplo popular no Facebook é a página “Empodere Duas Mulheres” que, na 

mesma proposta, traz imagens informativas, vídeos, relatos, fotos, tudo relacionado ao universo 

feminista a fins de, como o próprio título se propõe, a partir do compartilhamento de uma 

mulher, empoderar mais duas, formando uma corrente de mulheres livres e empoderadas. A 

página expõe situações reais e cotidianas em que as mulheres sofrem opressão direta e 

indiretamente, todos os dias. A Figura 9, publicada na página no dia 07 de agosto de 2016 e 

extraída do perfil “Beyoncé Feminista”, contesta com ironia e humor a situação em que, nas 

Olimpíadas de 2016, homens postavam em seus Twitters que os atletas estavam jogando “como 

uma menina”. 
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Figura 9 
Foto: Beyoncé Feminista 

Fonte: Facebook “Empodere Duas Mulheres” 
 

Ainda nessa linha de pensamento de corrente empoderadora de mulheres é que 

analisamos as imagens da hashtag #girlswithtattoos no Instagram. A hashtag é usada por 

meninas e mulheres que exibem seus corpos tatuados, legitimando-o ao publicar suas fotos e, 

por consequência, empoderando-se. 

 

 

2.4 HASHTAGS 

 

 O ciberespaço se tornou palco e local de fala para diferentes grupos sociais, adeptos de 

diferentes discursos que circulam pelas redes sociais, inseridos ou não em comunidades 

virtuais. Ao longo da pesquisa, falamos muito da palavra hashtag sem identificar o seu 

verdadeiro significado. “Uma hashtag é criada quando o símbolo # (hash, em inglês9 ) é 

associado a uma palavra, formando uma tag (etiqueta)” (SILVEIRA, 2013, p.1).  Entende-se 

																																																													
9	Em português o símbolo # é chamado de várias formas e, dependendo do contexto em que é utilizado, pode ser 
chamado de cerquilha, jogo da velha, e, na música é chamado de sustenido. Embora a hashtag já tivesse sido 
utilizada em outros ambientes virtuais anteriores ao Twitter, como o IRC2, e, atualmente, seja utilizada em diversos 
ambientes digitais para organizar dados e informações, seu uso foi popularizado pela apropriação que os usuários 
do Twitter fizeram desse recurso técnico. Muitas vezes, serve apenas para expressar estados emocionais como 
espanto, alegria, tristeza, comicidade.  
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que a hashtag existe para representar uma palavra-chave, e encontra-se nas redes sociais. Sua 

função é linkar10 os usuários e direcioná-los para os assuntos (palavras-chave) pesquisados.  

 Silveira (2013) pontua que as hashtag já existiam com o surgimento das primeiras 

enunciações nas redes sociais, mas foram assumir o papel que representam atualmente a partir 

do seu uso no Twitter.  

É interessante observar, ainda, que a hashtag não é um mecanismo pensado 
pelos criadores do Twitter e não fazia parte de sua interface inicial. É uma 
apropriação que os próprios usuários acrescentaram ao sistema para melhorar 
as possibilidades de criar grupos de pessoas em torno de um tema ou assunto 
determinado. Enquanto a primeira hashtag foi usada no Twitter pela primeira 
vez ainda em 2007, a transformação das hashtag em hiperlinks e sua listagem 
em uma barra lateral, organizadas como trending topics, ou “assuntos do 
momento”, só foi apresentada pelo Twitter em 2009. A transformação de uma 
hashtag em hiperlink permite que o usuário, ao clicar na hashtag, vá direto 
para a página de resultados do site, na qual são listadas as publicações que 
utilizam aquela hashtag (SILVEIRA, 2013, p.1). 
 

 Entende-se que a hashtag surgiu conforme a necessidade que os usuários tinham de 

gerar links e concentrar os assuntos relacionados ou com o mesmo tema em um lugar só. No 

Instagram funciona da mesma maneira, já que esse mecanismo da hashtag tornou possível a 

associação de fotos e temas em comum. Se queremos buscar fotos de meninas tatuadas pelo 

mundo todo, fazemos a pesquisa da palavra em inglês (worldwide): girls with tattoos. O 

artifício da hashtag torna possível elencar todas as fotos que possuem garotas tatuadas em um 

lugar só (Figura 10).  

																																																													
10 Verbo coloquial para a expressão “fazer um link” ou até mesmo “ligar” uma coisa na outra. 
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Figura 10 
Foto: Interface Instagram Sessão Tags 

Fonte: Instagram  
 

  

 Para a busca mais direta, o Instagram disponibiliza sessões em suas abas, dividindo-as 

por: Principais, Pessoas, Tags, Locais.  Dessa forma, o aplicativo possibilita com que seu 

usuário tenha diversas opções de localizar o que quer que esteja procurando, sejam tags, outros 

usuários, locais (restaurantes, bares, cidades, países, etc), facilitando e agilizando o processo de 

busca e localização. Outra opção interessante do aplicativo, é que ao pesquisar uma hashtag, 

no topo das imagens encontradas, o Instagram disponibiliza hashtags semelhantes, 

possibilitando assim que o usuário, quando não encontrar o que procura, tenha links de fácil 

acesso que o direcione para outras opções de busca (Figura 11). Ao pesquisar #girlswithtattoos, 

o aplicativo também sugere #girlswithink, #chickswithtattoos, #girlswithtats, e infinitas outras 

possibilidades. 
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Figura 11 
Foto: Interface Instagram #girlswithtattoos 

Fonte: Instagram  
 
 

 

2.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Para tratar desse comparativo entre fotografias publicadas no Instagram com a hashtag 

#girlswithtattoos não há uma regra ou uniformidade no método de análise que nos ofereça 

restrições quanto aos corpos tatuados. O que há é a busca por elementos que, de alguma forma, 

contemplem e forneçam um cruzamento no método de análise para estabelecer essa relação. Se 

tratando da parte teórica, há sempre uma base que consiga mostrar, conforme os autores 

abordados, os diferentes tipos de performances e enunciações por parte dessas mulheres que 

buscam seu lugar ou seu território social a partir do uso do seu corpo, tanto quanto mostram-se 

empoderadas. 
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Por ser uma hashtag com aproximadamente 10 milhões de publicações, as fotos 

selecionadas para análise foram extraídas da categoria “Principais Publicações” (conforme 

exemplo da figura abaixo) de cada dia, que fazem parte de um grupo de nove fotos selecionadas 

entre todos os posts como mais relevantes pelo Instagram, coletadas nos períodos de 01 de 

novembro de 2016 a 30 de novembro de 2016, todas salvas diariamente às exatas 18h do dia. 

Todas as fotos selecionadas são retratos, ou autorretratos de perfis próprios, das próprias 

usuárias do aplicativo, já que existem muitos perfis criados com propósito de expor a arte da 

tatuagem em si e acabam usando a hashtag como chamariz de curtidas.  

 

 

Figura 12 
Foto: Screenshot Principais Publicações 

Fonte: Instagram #Girlswithtattoos 
 

Foram selecionadas 30 fotos para retratar a análise abordada nesta pesquisa. Não existe 

especificação de nacionalidade das autoras das imagens, nem de região. As mulheres das fotos 

não contemplam uma faixa etária específica. Todo tipo de tatuagem é válido, caso se encaixe 
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no contexto da análise.  No universo dessa hashtag, existem fotos publicadas que não se 

encaixam no propósito da própria hashtag, como fotos pornográficas ou de anúncios de vendas 

de produtos diversos. Portanto, a análise contempla apenas as fotografias que julgamos dialogar 

e estabelecer conexões com as propostas aqui apresentadas nesta dissertação, e que fazem o 

papel ideal para a identificação da performance, experiência estética, questões de gênero e 

empoderamento feminino.  

Para chegar nesse nicho específico, foi necessário analisar a hashtag da seguinte 

maneira:  

 

Conforme o processo especifica, as “Fotos que usam a hashtag para uso diverso” são 

todas que, de alguma forma, no grupo das publicações, não servem para o que a hashtag se 

propõe: que é exibir imagem de meninas com tatuagens. Muitos perfis usam a hashtag, por ser 

um link popular e muito acessado, para chamariz de curtidas, como por exemplo, perfis falsos 

de sites pornôs que estão buscando usuários para acessarem o site, e esse grupo não nos 

interessa discutir aqui. O que nós buscamos ao analisar cada fotografia são meninas usando 

seus corpos tatuados como local de enunciação, e usam a hashtag como hospedeira do seu 

discurso corporal.  

Nas 30 fotos selecionadas, conseguimos separa-las em alguns grupos de características 

específicas em comum: 

TABELA 1 – CARACTERÍSTICA GERAL DAS FOTOS 

Característica Quantidade 
Nudez total/parcial 6 
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Lingerie/biquini 14 
Selfie 11 
Retrato  19 
Esconde o rosto 3 

 

 Constatamos então que, embora nenhuma foto ou postagem seja relacional à outra, elas 

apresentam características em comum, tais como o jeito e estilo de fotos das usuárias, 

resultando em fotos com: a) nudez total ou parcial; b) fotos de lingerie ou biquíni; c) selfies; d) 

retrato feito por terceiros; e) foto ou selfie escondendo o rosto. Observa-se uma padronização 

de imagem ao usar a hashtag #girlswithtattoos.  

 Acreditamos que o levantamento dessas imagens seja razoável para a discussão sobre o 

corpo feminino como território social, e apresentem pontos que reafirmem e validem a 

aplicação da teoria da performance e a luta feminista. Não houve qualquer intenção de solução 

para os problemas enfrentados pelo universo feminino, apenas a necessidade e vontade de 

mostrar, a partir de um objeto comunicacional, que a desigualdade de gênero e o preconceito 

existem, mas que unidas, essas mulheres tatuadas enfrentam alguns paradigmas de suas vidas 

cotidianas.  

 A tarefa aqui foi apenas possibilitar que outras pessoas conhecessem e entendessem a 

respeito desse universo.   
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1. #GIRLSWITHTATTOOS 

 

Compreender e entender o corpo não é simples. Corpo este, local de projeções, escritura, 

produtor e lugar de desejos, de experiências. Tampouco é simples compreender os corpos 

femininos enunciados em uma batalha social, como no feminismo, por exemplo. Nesta análise, 

buscamos evidenciar como forma assumida pela emancipação a maneira com que as mulheres 

enunciam o que sentem e desejam, trabalhando suas formas de linguagem, próprias e singulares.  

Foucault (1987) defende que os principais objetos da sujeição são o corpo e as vivências 

que ele produz, tais como gestos, comportamentos, então no caso da hashtag #girlswithtattoos, 

as tatuagens representam enunciados criados e performados como técnica de si, indo além da 

resistência e permitindo que se crie um novo modo de viver e existir, criando assim uma ruptura 

com o padrão existente. 

 

 
Figura 13 

Fonte: Instagram @t_lilytaylorr 
 

Vivemos em uma época que se discute muito sobre o real versus o virtual, 

principalmente na vida dos jovens. Então, para essas meninas das fotos, o Instagram acaba se 

tornando um refúgio, e ao mesmo tempo, um local seguro para todos os conflitos e batalhas da 
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vida cotidiana do sujeito feminino. Ao usar a hashtag #girlswithtattoos, essas meninas 

automaticamente já são empoderadas, porque elas se sentem fortes, seguras, livre de 

julgamentos, lindas; no Instagram elas não são silenciadas. Lá, cada uma delas tem voz.  

 Voz essa evidenciada quando vemos uma foto como a Figura 11 ou a Figura 12, que 

mostra claramente que as meninas das fotos se amam, se sentem poderosas e não estão nem um 

pouco incomodadas com o julgamento alheio. Uma prova disso é que elas publicam as fotos 

com os corpos expostos e colocam legendas que não têm nada relacionado à imagem. A legenda 

da Figura 11 é algo relacionado ao programa futuro da usuária do perfil, “indo para Las Vegas 

amanhã para @semashow [evento de carros], eu estou tão empolgada”, enquanto que a legenda 

da Figura 12 é um simples “bom dia!” e a usuária @paulamoraes_suicide está posando em uma  

fotografia profissional, exibindo seu corpo tatuado e junto a ele, todo seu poder.  

 

 
 

Figura 14 
Fonte: Instagram @paulamoraes_suicide 

 

 

 Cada uma, do seu modo, exibe sua performance enquanto seus corpos são colocados 

para contemplação na rede social. Nessa análise performática entra muito da teoria feminista e 
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coloca essa exposição do corpo como uma das possibilidades de manifestação de opressão – 

assim como os opressores se referem à saia curta, o batom vermelho, decote, etc. Isso só 

reafirma o pensamento de que a mulher, quando silenciada, sofre opressão pela hierarquia de 

gênero. Isso porque a mulher, enquanto mulher, não é aceita, mas sua feminilidade é. Entra 

naquela grande discussão pragmática sobre o papel da mulher na sociedade machista, patriarcal 

e heterossexual: mulher deve se dar ao respeito, deve se resguardar, não falar palavrões, falar 

baixo, estar sempre depilada, maquiada, com a unha feita, etc; uma padronização de 

feminilidade que não faz parte da mulher livre, como a mulher da Figura 13, que com certeza 

não se incomoda em postar uma foto de suas pernas abertas.  Ela é tatuada, empoderada, 

despudorada, livre.  

 

 
 

Figura 15 
Fonte: Instagram @daizhamorgann 

 

 Muito se fala sobre a importância dessa enunciação para uma quebra de certos 

paradigmas e conflitos sociais, como o machismo. Um dos principais objetivos dessa análise é 

mostrar maneiras diferentes de pensar o corpo; não como um objeto sexual, não como um 

produto, mas sim como uma prática performática, um local de poder, um local de voz, um 

campo de batalha. Butler (2003) defende que a identidade de gênero é fragilmente construída 

conforme anos de repetições de atos estilizados e/ou estilização (padronização) do corpo. 
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Talvez seja por isso que é tão difícil descontruir essa imagem do Sexo Frágil. E essa hashtag 

#girlswithtattoos é muito empoderadora a começar pelo fato de que as tatuagens são, num geral, 

agressivas à pele.  

 

 
Figura 16 

Fonte: Instagram @sicgrrl 
 

 
Figura 17 

Fonte: Instagram @johannafschulz 
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Figura 18 

Fonte: Instagram @misfitmarceline 
 

 

 Em um primeiro momento, diante da banalização do corpo, forma-se uma necessidade 

de nos reapropriarmos desse corpo “e expressar nossa singularidade em relação aos demais” 

(PIRES, 2005, p. 19). Pires (2005) afirma que o corpo, considerável erroneamente como uma 

obra da natureza, por sua consequência “intocável”, passa a representar um misto entre o inato 

e o adquirido, pertencendo a uma sociedade globalizada que torna cada vez mais difícil a 

sobrevivência das características próprias do indivíduo, sejam estas individuais ou sociais, onde 

tudo é descartável e mutável, e o corpo se constrói conforme seu desejo.  

 É fato que a tatuagem, em um primeiro momento, pode causar estranhamento, 

desconforto, até mesmo repulsa, principalmente entre indivíduos menos descontruídos. Pires 

(2005) comenta que o nosso sentido mais desenvolvido é o da visão, portanto a primeira forma 

com que um indivíduo reconhece o outro está ligada à imagem. “Assim que a captamos, esta é 

analisada e “codificada” conforme os elementos socioculturais que cada um de nós possui” 

(PIRES, 2005, p. 20).  Por ser um procedimento invasivo, a tatuagem ainda hoje é associada à 

sangue e dor, e por ser um procedimento (quase) irreversível, o indivíduo tatuado tem que ter 

“muita coragem”: primeiro pela dor, segundo pela eternização da imagem da pele. Então, 

quando pensamos em tatuagem, é quase unânime o comentário “eu não tenho coragem”. E é 

por isso que associamos a tatuagem ao empoderamento feminino.  
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Figura 19 

Fonte: Instagram @alleskleinundzusammen 
 

São vários elementos aqui que conferem poder ao corpo feminino: o fato dele ser tatuado e a 

mulher – o “Sexo Frágil” – ter coragem de sentir dor, eternizar desenhos em sua pele e, depois 

disso, enunciar-se mostrando seu corpo no Instagram, seja ele gordo, magro, bonito, feio, muito 

ou pouco tatuado, etc. A tatuagem rouba da mulher a sua fragilidade e confere a ela poder.  

Figura 20 
Fonte: Instagram @nazy_oohlala 
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 Enunciar-se através do Instagram é uma maneira que essas mulheres encontram de 

discursar, e por consequência, estabelecer relações de poder com seus seguidores. Foucault 

(1987) determina o poder como uma relação de força, exercido como práticas sociais. Essa 

enunciação é subjetiva, esse discurso é não-falado, porque quando analisamos as legendas 

dessas imagens, na maioria das fotos não conseguimos estabelecer relações que reforcem 

qualquer objetivo. Temos nas Figuras 18, 19 e 20 os primeiros exemplos de menção de qualquer 

relação entre imagem e texto, ainda que a legenda “Feliz Domingo! Não tenho certeza porque, 

mas estou sempre seminua e no mato. Bom, não posso reclamar”, não explica, nem denuncia a 

intenção da usuária do Instagram ao postar essa imagem. Esse conjunto de informações 

agregadas forma o que chamamos de “discurso”. Veiga-Neto (2007) afirma que uma prática 

discursiva não é um ato de fala, tampouco uma ação concreta e individual de pronunciar 

discursos, e sim, o conjunto como um todo de enunciados que “formam o substrato inteligível 

para as ações, graças ao seu duplo caráter de judicativo e veridicativo” (VEIGA-NETO, 2007, 

p. 93).  

 

 
 

Figura 21 
Fonte: Instagram @dirtythickbunny 
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 Sendo assim, a 

intepretação que temos ao 

analisar qualquer uma das 

figuras em que as legendas são 

desassociadas às intenções da 

imagem é que essas mulheres 

estão querendo falar: “eu não 

estou nem aí para o que você 

pensa de mim”. Isso é poder. 

 

 
Figura 22 
Fonte: Instagram @kkarolinep 
 

 Para Butler (2003), são nessas práticas performativas de reiteração que se dão as 

relações que tornam os corpos passíveis de serem pensados. A associação entre a análise do 

discurso dessas publicações, e as questões de gênero e empoderamento, aumenta a possibilidade 

de compreensão da luta do universo feminista, que busca quebrar paradigmas, tabus, 

preconceitos e luta pela igualdade de gênero e relações sociais.  Quando nos atentamos a 

imagens como as Figuras 20 e 21, conseguimos analisar nos semblantes das meninas, o quanto 

elas se sentem seguras de si, poderosas, bonitas, fortes, e que elas gostam de evidenciar isso 

através de suas tatuagens, por 

isso usam a hashtag 

#girlswithtatoos e todas as 

outras variações de hashtags 

sobre tatuagens, para que os 

espectadores da foto e 

usuários do Instagram as 

contemplem não só por elas, 

mas por suas modificações 

corporais também.     

 
Figura 23 

Fonte: Instagram @pia.sativa 
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Figura 24 
Fonte: Instagram @andymolinab 

 

 Nas muitas variações 

fotográficas, também temos as 

selfies (Figura 22), que por si só 

já são analisadas como umas 

das formas de empoderamento, 

como uma ferramenta de 

politização do corpo feminino. 

Elas são narrativas que 

representam uma apropriação 

da internet para enunciação e 

quebra de um “conceito” 

enraizado referente ao corpo feminino através de um viés masculino e machista. As selfies com 

as hashtag #girlswithtattoos ajudam a desmarginalizar a nudez, a exposição do corpo da 

mulher, e principalmente, a desobjetificar o corpo e transformá-lo em um campo de batalha.  

 As selfies representam superação, amor próprio, conquistas, objetivos alcançados, 

segurança, liberdade, autoafirmação. É mais fácil encontrar uma selfie com um texto ou legenda 

compartilhando uma conquista, uma vitória, do que com um texto vago. Para a mulher, 

compartilhar sua imagem é mais do que simplesmente isso, é mostrar que ela está satisfeita e 

segura de si. Por isso 

encontramos várias fotos aqui 

nessa análise acompanhadas 

de textos em que as mulheres 

e protagonistas da imagem 

dividem conosco suas 

superações, como mudar o 

corpo ou o estilo de vida, por 

exemplo.  
 

Figura 25 
Fonte: Instagram @torrieblake 
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Figura 26 
Fonte: Instagram @aagata_h 
 

As Figuras 24 e 25 são 

imagens que reafirmam 

alguns argumentos nesta 

análise: as tatuagens não são 

tão aparentes como nas 

demais e também são umas 

das poucas em que as 

usuárias do Instagram não 

estão com pouca roupa ou 

parcialmente nuas, mas 

ainda assim, elas usam a 

hashtag. Simplesmente porque elas sentem que as tatuagens que possuem lhe conferem poder 

e autoconfiança, então elas usam a #girlswithtattoos para legitimar esses elementos de suas 

personalidades.  

 Falamos muito de nudez porque a representação da imagem da mulher vem da arte, tal 

como a objetificação de seu corpo para contemplação masculina. Historicamente, as mulheres 

sempre foram representadas pela ótica masculina. A começas pelas pinturas e tantas obras de 

arte do período do Renascimento, 

por exemplo, em que o olhar 

patriarcal, controlador e opressor 

do homem era o único que 

reproduzia o olhar artístico para o 

corpo da mulher. Ou seja, a beleza 

feminina, o seu nudismo, e seu 

corpo era uma representação do 

olhar sexualizado do homem.   

 
Figura 27 

Fonte: Instagram @cheyennezxo 
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Figura 28 
Fonte: Instagram @jordyn_ryder 
 

Uma constatação interessante 

feita na coleta de imagens é 

que, a grande maioria das 

fotos presente nessa análise, 

apresenta nudez parcial 

(Figura 26). A questão do nu 

feminino é muito mais do que 

simplesmente um ensaio de 

nudez; o nu feminino é um 

protesto, usado como 

ferramenta política. Ele 

permeia os limites do que é permitido expor e o que se deve esconder. Ensaios assim ainda são 

vistos com olhares preconceituosos, como se a mulher estivesse querendo se mostrar ou se 

expor, mas por que a imagem de um corpo nu de uma mulher pintado por um artista e pendurado 

no museu é arte, e não obscenidade? Porque foi feito por um homem. Porque essa mulher é 

silenciada e está alí, através de um olhar masculino, para ser contemplada – um objeto. Porque 

vivemos em uma sociedade machista em que a mulher que mostra seu corpo sem a aprovação 

legitimada do homem é vulgar.    

 Ferramentas como a internet, o Facebook, o Instagram, abrem espaço para uma 

ressignificação da imagem da 

mulher na sociedade; elas 

permitem que haja uma 

autorrepresentação por parte 

dessas mulheres. As redes sociais 

passaram a ser uma curadoria das 

identidades contemporâneas, 

validando todas as novas 

representações no mundo social. 

 
Figura 29 

Fonte: Instagram @themelusina 
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Figura 30 
Fonte: Instagram 

@paulamoraes_suicide 

 

 Imagens como as Figuras 

27 e 28 trazem o real retrato da 

mulher moderna; sua 

performance enuncia seu estilo, 

atitude e chama seus seguidores 

para legitima-las através das 

curtidas no Instagram. Essa é a 

mulher moderna, tatuada, que 

quebrou os paradigmas em cima 

da imagem do “Sexo Frágil”, e 

expõe com naturalidade e sem máscaras a pessoa que ela realmente é. Com delicadeza e ao 

mesmo tempo agressividade, elas geraram uma modificação estética. Isso só foi possível porque 

as mídias sociais permitem que o indivíduo assuma a identidade que bem entender, mas mais 

do que isso, permite que os outros indivíduos possam contemplar e legitimar essas identidades 

– ou suas performances.  

 Conseguimos, em uma visão macro, analisar o quanto a sociedade evoluiu ao longo dos 

anos e as mulheres foram ganhando local de fala. Se tratando de arte, as mulheres renascentistas 

eram objetos de satisfação sexual dos homens; eram pintadas por homens, seus padrões de 

beleza definidos por homens. 

Durante todo esse tempo de 

evolução e mudança dos 

movimentos artísticos, o corpo 

feminino sofreu diversas 

pressões para se adequar, 

comportamental e esteticamente 

falando. A arte foi um dos 

principais pilares dessa 

evolução.  

 
Figura 31 

Fonte: Instagram @annagerbino 
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Figura 32 
Fonte: Instagram @kncfit 
 

  Mas nada disso seria 

possível sem o feminismo. Essas 

mulheres não estariam exibindo 

seus corpos se não existisse um 

movimento que busca por 

igualdade de gênero, respeito e 

liberdade para com as mulheres. 

Não teríamos mulheres tatuadas, 

não teríamos mulheres nas redes 

sociais, em cargos importantes, na 

política, não teríamos mulheres mostrando seus corpos e suas perfeições em uma rede como o 

Instagram. Não poderíamos acompanhar Instagram fitness e nem conhecer a história de 

superação dessas mulheres (Figura 30, 31 e 32) em relação a seus corpos, seus medos, suas 

inseguranças.  

 O feminismo permitiu também que essas mesmas mulheres mostrassem que suas 

fraquezas e inseguranças aos poucos são substituídas por poder, ao longo do processo de 

empoderamento, que pode ser mais lento para umas do que para outras, mas que ele acontece 

da forma que tem que acontecer, e a hashtag #girlswithtattoos dá suporte nesse processo: 

quando uma mulher ainda não empoderada vê uma foto como qualquer uma das Figuras 

colocadas aqui como exemplo, 

ela se sente mais confiante; ou 

quando vê o processo de 

emagrecimento da Jessie da 

Figura 31 e pensa “eu posso ser 

assim também” ou “eu posso 

fazer isso também”.  É uma 

corrente de apoio e suporte. 
 
 
 
 

Figura 33 
Fonte: Instagram @jessiegfitness 
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Figura 34 
Fonte: Instagram @kncfit 
 
 
 O processo de 

empoderamento é individual e 

consiste na libertação da mulher 

das amarras da sociedade 

machista. A hashtag 

#girlswithtattoos serve como um 

reforço positivo para um 

comportamento e uma postura 

que já vem, de alguma forma, 

acontecendo no inconsciente da 

mulher. Se ela deseja fazer um 

ensaio sensual para mostrar suas tatuagens, ao ver a foto da Figura 33 no Instagram, ela vai se 

sentir mais confiante para fazer uma também. É uma corrente, uma irmandade; uma puxa a 

outra.  

 A parte interessante é que as usuárias fazem questão de mostrar seu lado mais humano 

– seja ele com uma postura “eu não me importo”, ou com uma legenda que relate um processo 

de superação. A figura 33 é puro empoderamento, e a user @meganmagnet reforça isso quando 

diz que seu fotógrafo sempre capta seus melhores ângulos (“@drikdurkah always gets my best 

angles”). É evidente que ela está se sentindo linda e poderosa. Essa é a postura de “não me 

importo” de Megan, que está 

com pouquíssima roupa, 

praticamente nua, posando em 

uma rede de infinitos acessos, 

utilizando uma hashtag com 

mais de 10 milhões de 

publicações e se permitindo ser 

contemplada por quem quiser 

olhar.  
 

Figura 35 
Instagram: @meganmagnet 
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Figura 36 
Fonte: Instagram @marisalarenfit 

 
 

 
 O relato da Figura 34 é diferente; quando vemos a user @marisalarenfit, não 

esperávamos que ela escreveria uma legenda assim: “Eu fico bem nervosa durante os ensaios 

fotográficos. Eu não fico confortável em frente à câmera. Eu não tenho nem ideia do que fazer 

e tenho que ser guiada o tempo todo. Isso não mudou. Enquanto fui crescendo, tive problemas 

constantemente com a minha autoconfiança. Eu não tinha curvas e não era tão magra, eu era 

bem mais ou menos. Aí eu ganhei muito peso (de uma forma ruim). A vida saudável [o fitness] 

me permitiu construir o corpo que eu queria, e com isso, veio a confiança. Eu ainda tenho 

problemas com isso até hoje. Mas saber que eu tenho a habilidade de me moldar na pessoa que 

eu quero ser é muito poderoso. Não deixe que as pessoas digam como você deve ser ou o que 

você deve sentir. Seja como você quer ser. No final do dia, você deve a você ser a melhor versão 

de você mesmo. E só você pode decidir qual vai ser!”.  

 É uma narrativa rica e empoderadora em todos os aspectos: temos na imagem uma 

mulher linda, musculosa, estilosa e tatuada tentando mostrar seu lado humanizado e incentivar 

que as pessoas que estão alí contemplando-a no Instagram não desistam de ser quem elas 

desejam, pois segundo sua história, ela era sobrepeso e batalhou para conquistar seus músculos 

e autoconfiança. E ao compartilhar seu resultado e sua história, ela aumenta aquela corrente do 
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bem que já mencionamos acima, 

empodera mais tantas outras 

mulheres, as incentivando a fazer 

o mesmo que ela: tomar alguma 

atitude.  

 

 
Figura 37 
Fonte: Instagram @cheyennezxo 
 
 
Fazer uma análise de 30 dias das 

fotografias publicadas no 

Instagram com a hashtag 

#girlswithtattoos trouxe alguns pontos específicos na compreensão dessa ferramenta: a) 

nenhuma das imagens selecionadas foram publicadas com algum objetivo em comum, e é isso 

que faz da hashtag algo tão rico; nós podemos ver milhares de meninas e mulheres usando-a 

com finalidades completamente diferentes, mas com um elemento em comum, a tatuagem. 

Enquanto a user da Figura 35 coloca uma selfie sua para expressar tristeza pela morte de 

parentes, a user da Figura 36 coloca uma foto para mostrar sua tatuagem nova pronta. E as duas 

se encontram no mesmo universo e dividem o mesmo espaço na internet; b) não existe um 

assujeitamento da mulher para com padrões estéticos. A autora Naomi Wolf (1992) aponta a 

mídia como principal difusora do ideal de beleza corporal, sendo responsável também exclusão 

de certos corpos estigmáticos. 

Na sociedade moderna existe 

uma valorização excessiva de 

certos aspectos físicos do corpo 

feminino, o que felizmente, não 

ocorre aqui.  

 

 
Figura 38 

Fonte: Instagram @fuchsmaedchen_ 
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Figura 39 
Fonte: Instagram @mistyycosplay 
 

Wolf (1992) pontua que, na 

medida em que as mulheres 

foram obtendo sucesso 

profissional e conquistando 

cargos de importância no 

mercado de trabalho, mais 

rígidas e sistemáticas se 

tornaram as então “imagens de 

beleza”, padrões considerados 

ideais e apropriados, dignos de 

serem tidos como modelo. No 

universo dessa hashtag, esse argumento é desmitificado. O “culto ao corpo” que encontramos 

aqui é, na realidade, a busca por singularidade e liberdade de expressão. O corpo se tornou, de 

fato, um campo de batalhas no feminismo.   

 Em termos gerais, a hashtag serve como um suporte de auto definição. A performance 

presente em cada foto ressalta a singularidade e liberdade de cada mulher que busca sua voz e 

seu espaço na sociedade, afastando qualquer padrão estético imposto pela mídia – sem 

manifestar desigualdades –, reforçando as individualidades. Sabemos que cada pessoa é única, 

mas o que mais as torna diferentes? A menina da Figura 37 pode ser lembrada pela sua pele 

branca e seu braço fechado 

carregado de cores, enquanto 

que a da Figura 38 chama 

atenção pelas suas tatuagens no 

peito e no abdômen. Se elas não 

postassem fotos assim, com a 

hashtag, elas estariam privando 

os outros de conhecerem as suas 

singularidades.  

 

Figura 40 
Fonte: Instagram @brudnaheroina 
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Figura 41 
Fonte: Instagram @graczi 
 
 
Ainda existe muito tabu em cima 

do corpo tatuado feminino. 

Ainda existe quem olhe com 

olhar de repulsa, ou queira 

vulgarizar, atribuir 

promiscuidade aos motivos de 

se tatuar. Existem olhos 

preconceituosos que olham para 

as mulheres das Figuras 39, 40 e 

41, principalmente as últimas 

duas, por terem seus corpos cobertos de tatuagem. Isso tudo, além de sofrerem opressão pelo 

simples fato de serem mulheres. Por isso, a existência dessa hashtag é essencial: para 

enunciação e legitimação dos corpos tatuados, para empoderar uma rede de mulheres tatuadas, 

para unir cada vez mais mulheres e lhes conferir autoconfiança, amor próprio, autoestima; para 

mostrar que todo corpo é bonito, independente de padrão ou se é colorido ou não. Se o mundo 

é colorido, por que a pele não pode ser?  

 
 

Figura 42 
Fonte: Instagram @tiana_bailey_ 
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Figura 43 
Fonte: Instagram @torrieblake 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Todo parecer é imperfeito; oculta o ser; é a partir dele que se constroem um 
querer-ser e um dever-ser, o que já é um desvio do sentido. Somente o parecer, 
enquanto o que pode ser – a possibilidade – é vivível (GREIMAS, 2002, p. 
19). 

 
 Com essa frase, Greimas (2002) consegue proporcionar um contato com as relações 

sensíveis no mundo, misturando a realidade da vivência (real) e da vivência criada ou mostrada 

a partir de uma figuratividade, chamando a atenção para a relevância do dia-a-dia e a construção 

de valores. Em plena pós-modernidade, ainda vivemos em uma sociedade machista, mesmo em 

uma perspectiva cultural, que segue ainda o modelo patriarcal. As relações de poder sofrem um 

desequilíbrio, se tratando de gênero. 

 
Ainda hoje, pese todas as transformações ocorridas na condição feminina, 
muitas mulheres não podem decidir sobre suas vidas, não se constituem 
enquanto sujeitos, não exercem o poder e principalmente, não acumulam este 
poder, mas o reproduzem, não para elas mesmas, mas para aqueles que de fato 
controlam o poder. As pequenas parcelas de poder ou os pequenos poderes 
que lhes tocam e que lhes permitem romper, em alguns momentos ou 
circunstâncias, a supremacia masculina, são poderes tremendamente 
desiguais. (COSTA, 2008, p. 3) 

 

 Durante mais de um século, as mulheres se articularam em um movimento buscando 

por “igualdade” sem ao menos perceberem que, o então conceito de igualdade, existia, na 

realidade, a partir de um modelo masculino e patriarcal de organização política.  Somente a 

partir dos anos 30, após conquista dos direitos civis, que a tal igualdade foi conquista, mas as 

mulheres acabaram se dando conta de que não era suficiente a conquista legal, e que esse 

conceito de igualdade deveria ser reestruturado e repensado (COSTA, 2008, p. 3). Essa 

reestruturação deu início à tônica do movimento feminista dos anos 80. 

 Antes um pouco dessa nova perspectiva do feminismo, nos anos 70, as mulheres 

americanas se apropriaram do termo “empoderamento” – que surgiu com os negros, na intenção 

de auto valoração da raça e conquista por uma cidadania plena –, que basicamente, compreende 

na alteração dos processos e estruturas que reduzem a posição de subordinação da mulher 

enquanto gênero. “As mulheres tornam-se empoderadas através da tomada de decisões 

coletivas e de mudanças individuais” (COSTA, 2008, p. 7). 
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O empoderamento das mulheres representa um desafio às relações patriarcais, 
em especial dentro da família, ao poder dominante do homem e a manutenção 
dos seus privilégios de gênero. Significa uma mudança na dominação 
tradicional dos homens sobre as mulheres, garantindo-lhes a autonomia no 
que se refere ao controle dos seus corpos, da sua sexualidade, do seu direito 
de ir e vir, bem como um rechaço ao abuso físico e a violação sem castigo, o 
abandono e as decisões unilaterais masculinas que afetam a toda a família. 
(COSTA, 2008, p. 8) 

  

 A autora Ana Alice Costa (2008) menciona um ponto que gostaríamos de destacar: 

“controle dos seus corpos, da sua sexualidade, do seu direito de ir e vir”. A hashtag 

#girlswithtattoos é, principalmente, sobre essas conquistas. Ela representa uma cadeia de 

empoderamento e apropriação do corpo. 

 Foi a partir da performance assumida por essas mulheres nas fotografias que foi criada 

a possibilidade de ativação dessa cadeia de empoderamento coletivo; essa performance 

empoderadora enunciada em uma rede social de grande acesso, com uma hashtag com mais de 

10 milhões de publicações, pode ser responsável por livrar muitas meninas e mulheres das 

amarras da sociedade machista, e fazer com que cada vez mais, mais mulheres se unam em 

busca da verdadeira igualdade de gênero.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 44 

Fonte: Instagram @undertatts_girl 
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 Sabemos que essa luta ainda está só no começo, mas imaginar que através das tatuagens 

e marcas corporais as mulheres vão se sentir lindas, poderosas e livres, é incrível. Ver que as 

tatuagens e o empoderamento fazem com que uma mulher com uma doença que afeta a 

autoestima e desafia os “padrões” estéticos de beleza impostos pela sociedade (vitiligo) como 

na Figura 42 não tenha vergonha, nem medo ou receio, de mostrar seu corpo nos traz esperança. 

Esperança de que todo e qualquer tipo de corpo, colorido ou não, seja aceito, seja lindo, seja 

empoderado, seja livre.  
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APÊNDICE 

 

 Não foi mencionado nessa pesquisa o sitio virtual conhecido como “Suicide Girls”, que 

existe, de acordo com o próprio site (e até a data dessa pesquisa), há 15 anos, 7 meses e 1 dia. 

Este site, consiste em, basicamente, expor fotos de nudez parcial ou total e fotos sexualizadas 

de meninas estilo pin-ups, bem tatuadas, com piercings e/ou cabelos coloridos. Atualmente, o 

“Suicide Girls” existe também no Facebook, com 6.337.541 fãs, no Instagram com 5.956.874 

seguidores, e também em outras redes sociais de alto acesso, como o Tumblr, por exemplo 

(SUICIDE GIRLS, 2017).  

 

 

Figura 45 
Foto: Print Screen da interface do Suicide Girls 

Fonte: SuicideGirls.com 
  

 No começo do Suicide Girls, o site foi visto como problema. Isso porque a proposta do 

site é hospedar imagens e propagar o corpo feminino tatuado erotizado, em ensaios sensuais e 

provocativos. A erotização incomodava, enquanto as meninas que estavam alí, só queriam fugir 

da normalidade e das definições plásticas impostadas cultural e socialmente.  
 

Em uma cultura construída sobre o silêncio das mulheres e empenhada em 
manter a parte essencial da relação entre os corpos das mulheres e a escrita 
cultural, as regras foram simples: o corpo escrito só pode falar de forma 
patriarcal, que tenta limitar a voz e os corpos das mulheres a papéis de apoio 
e cenário. Assim, no corpo de uma mulher, qualquer tatuagem se torna o 
símbolo de excesso corporal. Quando o corpo de uma mulher é um objeto 
sexual, o corpo de uma mulher tatuada é um objeto sexual lascivo; quando o 
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corpo de uma mulher é natureza, o corpo de uma mulher tatuada é primitivo 
(BRAUNBERGER, 2000, p. 1). 
 

 Todavia, o “fugir da normalidade” não significa refúgio ou isolamento do mundo real, 

significa o surgimento de algo que, anos depois, passou a ser visto e categorizado como 

empoderamento feminino. Diferente do aprisionamento que as meninas da Playboy sofrem em 

relação a padrões estéticos, de corpo e beleza, a erotização do Suicide Girls sempre foi livre e 

aberto a todo tipo de personalidade e beleza. “Os espaços virtuais, exercendo esse papel de 

educador dos corpos, abre um leque de possibilidades para que esses [...] estejam inseridos 

dentro de seus contextos [...], produzindo maneiras de viver” (DOMINGUES; SANTOS, 2013, 

p. 2) 

 A proposta do Suicide Girls é bem parecida com a ideia da hashtag #girlswithtattoos, a 

diferença é que esse canal de disseminação do corpo feminino tatuado foi monetizado e 

desenvolvido para fins de entretenimento. Para o usuário conseguir acessar um ensaio 

fotográfico completo, ele deve pagar por ele. 

 

Figura 46 
Foto: Print Screen do Instagram do Suicide Girls 

Fonte: Instagram @suicidegirls 
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 Por ser um serviço monetizado, o site faz uma seleção das modelos que vão ou não 

aparecer nele (não é aberto a todas), e os ensaios que são selecionados. Para cada ensaio 

selecionado, é paga uma quantia de U$500 para a Suicide Girl e U$200 para o fotógrafo 

(SUICIDE GIRLS, 2017). Conforme a Figura 45, o recrutamento é feito a partir de alguns itens 

específicos. Traduzido, “Suicide Girls são mulheres únicas, fortes, sexys e confidentes. Essa é 

você? Como funciona: 1) se inscreva, 2) fotografe e envie seu set, 3) as fotos serão avaliadas 

pela equipe e pelos membros, 4) você se torna uma SuicideGirl!” 

 

Figura 47 
Foto: Imagem de Recrutamento de uma Suicide Girl 

Fonte: Blog Uma Feminista Cansada 
 

 O site traz a ideia de que o diferencial é a beleza feminina retratada livre de estereótipos, 

“O que algumas pessoas acham que nos tornam estranhas, ou esquisitas, ou fodidas, nós 

achamos que é o que nos torna lindas. Essa é a nossa ideia de beleza redefinida11” (SUICIDE 

GIRLS, 2017). As meninas do Suicide Girls se enquadram em todos os conceitos aqui 

abordados sobre o corpo feminino tatuado como local de inscrição e escritura, mas o fato das 

imagens serem alocadas em uma plataforma comercial, se distancia um pouco da possibilidade 

desses corpos no site serem pensado como agentes ativos em um local de enunciação ou um 

																																																													
11	“What some people think makes us strange, or weird, or fucked up, we think is, what makes us beautiful.THIS 

IS OUR IDEA OF BEAUTY REDEFINED” (SUICIDE GIRLS, 2017) 
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campo de batalhas social, ou como o próprio território social, quando colocados como um 

produto e existe a possibilidade de se lucrar com eles. Deixando bem claro, falamos desses 

corpos contemplados especificamente no site, mas não excluímos a possibilidade de análise 

desses corpos longe da plataforma e enunciados no Instagram com a hashtag #girlswithtattoos, 

por exemplo, que já foi o caso nessa pesquisa. A menina da Figura 46 é uma SuicideGirl 

(@paulamoraes_suicide), tem suas fotos no site e no Instagram do Suicide Girls, e aparece na 

análise dessa pesquisa nas Figuras 12 e 28 utilizando a hashtag #girlswithtattoos em seu 

Instagram pessoal.  

 

Figura 48 
Fonte: Instagram @suicidegirls 

 
 

 O que tentamos expor aqui é que esses corpos comtemplados no Suicide Girls como 

produtos, ainda assim geram possibilidades enunciativas quando analisados separadamente. 

Foucault (2008) afirma que a objetificação do corpo erótico e sexualizado colocado como 

produto e resposta do desejo de cada um pelo seu próprio corpo. 

 
O corpo se tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e os pais, 
entre a criança e as instâncias de controle. A revolta do corpo sexual é o 
contra-efeito desta ofensiva. Como é que o poder responde? Através de uma 



	 86	

exploração econômica (e talvez ideológica) da erotização, desde os produtos 
para bronzear até os filmes pornográficos. (FOUCAULT, 2008, p. 147) 

 

 De qualquer maneira, o objeto da imagem é o mesmo, mas são identificados em 

plataformas diferentes, com propósitos diferentes. No fim, esses corpos, individualmente, 

conseguem passar a mesma mensagem: de que as mulheres são lindas, fortes, corajosas, 

empoderadas, abrindo possibilidade de empoderar mais mulheres. 

 

 
 
 
 


