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RESUMO 
 
O estudo da influência do discurso da mídia no estabelecimento de uma identidade 
cultural por meio da observação de uma mediação que permite a apropriação de 
elementos da cultura midiática. A metodologia utilizada é a análise da tatuagem 
compreendida enquanto uma prática ritual contextualizada no cenário urbano, 
perenizando imagens no corpo de seu usuário. Assim, a hipótese formulada é que a 
escolha do receptor pelo registro de imagens de produtos midiáticos ou de 
representações de suas paisagens culturais seriam indícios de uma opção por uma 
apropriação cultural dos elementos da mídia ou pela incorporação de seus valores do 
consumo. A abordagem da questão se estabelecerá na análise na leitura dos conceitos de 
mediação cultural e identidades híbridas pelos estudos de cultura latino-americanos em 
diálogo com a reflexão sobre a iconofagia conforme estudada por Norval Baitello Jr. 

 
PALAVRAS-CHAVE: cultura; identidade; iconofagia; apropriação cultural; tatuagem. 
 
Sociedade e cultura da mídia 

O avanço tecnológico no desenvolvimento dos meios de comunicação, na contramão da 

crise do discurso dos mediadores culturais tradicionais, fez da mídia massiva uma das 

mais influentes mediadoras na formação de identidades culturais. A facilidade de acesso 

aos produtos midiáticos, concomitante à longa exposição do público receptor à sua 

presença, possibilita a divulgação do discurso da mídia por uma considerável parcela da 

sociedade. Desta forma, a identidade cultural de uma sociedade sofre grande influência 

de um discurso orientado por uma lógica mercantilista que promove a avidez pelo 

consumo de bens materiais e simbólicos, suprimindo a importância de valores humanos 

e éticos no estabelecimento de sua identidade pessoal e nas relações sociais com o 

outro. A experiência do consumo e a ansiedade que provoca se refletem em identidades 

frágeis e desestabilizadas observáveis em sujeitos inseguros quanto ao seu “lugar” na 

sociedade. Os estudos culturais ingleses propõem uma análise da cultura midiática na 

                                                 
1  Trabalho apresentado no NP Comunicação e culturas urbanas do IX Encontro dos Grupos/Núcleos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2  Mestrando do Curso de Comunicação na Contemporaneidade – Produtos Midiáticos: jornalismo e 
entretenimento da Faculdade Cásper Líbero, email: ericdecarvalho@terra.com.br. 
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influência de comportamentos, sem desconsiderar sua tendência à promoção de valores 

de consumo.  

É assim que a propaganda, a moda, o consumo, a televisão e a cultura da mídia 
estão constantemente desestabilizando identidades e contribuindo para produzir 
outras mais instáveis, fluídas, mutáveis e variáveis no cenário contemporâneo. 
No entanto, também vemos em funcionamento os implacáveis processos de 
mercadorização. A segmentação do mercado em diversas campanhas e apelos 
publicitários reproduz e intensifica a fragmentação, desestabilizando as 
identidades às quais os novos produtos e as novas identificações estão tentando 
devolver estabilidade. (KELLNER, 2001 p. 329) 

Para uma melhor compreensão do impacto da influência da cultura da mídia no 

estabelecimento de identidades culturais é pertinente analisar a noção desse termo para 

os estudos culturais ingleses. Segundo o estudioso Stuart Hall, “as identidades culturais 

são pontos de identificação, os pontos instáveis de identificação ou sutura, feitos no 

interior dos discursos da cultura e história. Não uma essência, mas um posicionamento.” 

(HALL, 2006 p.70). Essa noção permite uma reflexão sobre a influência de imagens de 

produtos midiáticos, fugazes por essência, sobre uma identidade originalmente 

estabelecida “no interior dos discursos da cultura e história”; uma sociedade que 

estabelece sua identidade cultural estruturada sobre o discurso da mídia, preterindo a 

influência da história e da cultura local, prioriza a fugacidade dos produtos midiáticos à 

solidez da historicidade. É um povo sem passado. 

 

O artigo propõe o estudo da influência do discurso da mídia no estabelecimento de uma 

identidade cultural por meio da observação de uma mediação que permite a apropriação 

de elementos da cultura midiática. A metodologia utilizada é a análise da tatuagem 

compreendida enquanto uma prática ritual contextualizada no cenário urbano, 

perenizando imagens no corpo de seu usuário. Assim, a hipótese formulada é que a 

escolha do receptor pelo registro de imagens de produtos midiáticos ou de 

representações de suas paisagens culturais seriam indícios de uma opção por uma 

apropriação cultural dos elementos da mídia ou pela incorporação de seus valores do 

consumo. A abordagem da questão se estabelecerá na análise na leitura dos conceitos de 

mediação cultural e identidades híbridas pelos estudos de cultura latino-americanos em 

diálogo com a reflexão sobre a iconofagia conforme estudada por Norval Baitello Jr. 
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Mediações culturais: a mídia na cultura 

Visando o estudo da presença do discurso da mídia nas práticas culturais urbanas 

cotidianas, opta-se pela análise desse fenômeno por meio da observação da mediação 

cultural feita pelo receptor através da apropriação de elementos de uma cultura 

midiática em diálogo com sua paisagem cultural. Essas mediações são objetos de estudo 

dos estudos de cultura latino-americanos que, para evitar a superficialidade de uma 

leitura midiacentrista, analisam a recepção por meio do estudo de mediações culturais.    

A comunicação se tornou para nós questão de mediações mais do que meios, 
questão de cultura e, portanto, não só de conhecimentos, mas de re-
conhecimento. Um reconhecimento que foi, de início, operação de 
deslocamento metodológico para re-ver o processo inteiro da comunicação a 
partir de seu outro lado, o da recepção, o das resistências que aí têm seu lugar, o 
da apropriação a partir de seus usos. Porém num segundo momento, tal 
reconhecimento está se transformando, justamente para que aquele 
deslocamento não fique em mera reação ou passageira mudança teórica, em 
reconhecimento da história: reapropriação histórica do tempo da modernidade 
latino-americana e seu descompasso encontrando uma brecha no embuste 
lógico com que a homogeneização capitalista parece esgotar a realidade do 
atual. (MARTÍN-BARBERO, 2008, p. 28) 

A mediação cultural se apresenta como forma de constituição de identidades a partir da 

apropriação de elementos da cultura. Assim, os estudiosos dessa linha de pensamento 

não limitariam a análise de um panorama de profusão de imagens de produtos 

midiáticos como uma situação de risco para as identidades culturais simbolicamente 

estabelecidas; de outro modo, não obstante reconheçam a tendência manipuladora dos 

conglomerados de mídia, dirigiriam um olhar analítico para o fenômeno do surgimento 

de novas formações identitárias baseadas na hibridação de valores promovidos por uma 

cultura midiática com elementos de uma cultura popular que compõe a paisagem 

cultural de um indivíduo. Como descrito por Martín-Barbero, “a identidade local é 

assim levada a se transformar em uma representação da diferença que se possa fazê-la 

comercializável, ou seja, submetida ao turbilhão das colagens e hibridações que impõe o 

mercado”. (MARTÍN-BARBERO, 2005, p.268). 

 

Dessa forma, expondo a identidade a um turbilhão de colagens e hibridações, o discurso 

da mídia não somente promove o consumo como, a partir dele, influencia 

comportamentos e estilos de vida de uma sociedade. Teórico dos estudos culturais 

ingleses3, Douglas Kellner observa que “há uma cultura veiculada pela mídia cujas 

                                                 
3 Surgido em Birminghan, na Inglaterra, no Center of  Contemporary Cultural Studies em 1964, exerceu 
grande influência sobre os estudos de cultura latino-americanos. 
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imagens, sons e espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando o 

tempo do lazer, modelando opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o 

material com que as pessoas forjam sua identidade” (KELLNER, 2001. p.9). A ideia de 

que a cultura da mídia trama o tecido do cotidiano orientou estudos culturais que 

analisaram a presença de elementos de uma cultura massiva nas práticas urbanas. Esse 

pressuposto facilita a justificativa da escolha do objeto de pesquisa desse artigo. 

 

A opção pelo recorte da tatuagem como objeto de análise se justifica pelo fato de essa 

prática urbana perenizar a imagem tatuada no corpo de seu usuário, tornando 

indissociáveis a identidade do sujeito e a imagem que ostenta. Com o objetivo de avaliar 

a influência do discurso da mídia sobre o estabelecimento de uma identidade cultural, o 

objeto de estudo se limitará a tatuagens de produtos midiáticos, como imagens de 

personagens de filmes, desenhos, novelas e quadrinhos. A análise desse objeto permite 

um debate entre recepção e cultura por meio de uma mediação cultural que reorganiza 

os vínculos entre a paisagem cultural da sociedade e os sistemas simbólicos 

apresentados pela mídia.  

 
Incorporações midiáticas: o consumo das identidades  

Produtos midiáticos são bens simbólicos orientados por uma lógica mercantil; seu 

tempo de existência, ou seja, de veiculação nas mídias, é proporcional ao período em 

que gera lucro para os detentores de seus royalties, seja através da venda de produtos 

licenciados, seja pela promoção do consumo de produtos correlatos. São imagens 

fadadas ao ostracismo. Ao tatuar a imagem de um produto midiático, o receptor amplia 

seu “prazo de validade” aos limites de seu próprio corpo; mais objetivamente: a imagem 

“viverá” enquanto ele viver. Essa é uma imagem mental que demonstra a força do 

vínculo estabelecido entre um indivíduo e a imagem da mídia da qual se apropria.  

O advento das imagens repetidas e idênticas que se distribuem no espaço 
público (...), inaugura o trânsito das imagens em superexposição à luz. Inaugura-
se, com este trânsito, também sua transitoriedade, que por sua vez abre um 
vazio. E o correspondente déficit emocional gerado por sua ausência faz com 
que novas imagens sejam geradas para suprir a sensação do vazio e iludir a sua 
transitoriedade por meio de novas transitoriedades. (BAITELLO JÚNIOR, 
2005. p.13)  

O ato da apropriação interrompe a transitoriedade da imagem, mas não impede que a 

mídia crie novas imagens para consumo; desta forma, há uma oferta cada vez maior de 

imagens de produtos midiáticos que podem ser apropriadas e incorporadas à paisagem 
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cultural do receptor. A lógica da apropriação dessas imagens por meio da tatuagem 

subverte até mesmo uma das definições de imagens feita pelo autor, que diz que elas 

“são representações planas produzidas pelo corpo, são traduções planas de objetos não-

planos. Ademais, quando inscritas em materiais perenes, são superfícies destinadas à 

eternidade, com a vocação de suplantar a finitude dos corpos” (idem, pp.65-66). Uma 

análise dessa apropriação como sugerida por Baitello Jr revela que essa incorporação 

pode ser compreendida como a tradução plana de objetos não-planos ou mesmo de 

outros objetos planos, variando de acordo com a gênese do produto midiático 

apropriado por meio da tatuagem; a subversão dessa lógica da apropriação pode ser 

compreendida por meio do estudo da natureza das imagens incorporadas.  

 
Uma leitura em diálogo com o conceito de imagens técnicas segundo Vilém Flusser4 

pode permitir o aprofundamento dessa argumentação. A partir de uma leitura da 

perspectiva do autor é possível falar sobre quatro classificações de objetos a partir de 

suas dimensões: os objetos tridimensionais são táteis e corpóreos, aqueles de natureza 

bidimensional existem enquanto impressões, figuras e gravuras; objetos 

monodimensionais são as tecno-imagens, imagens técnicas feitas de luzes e pontos e 

percebidas pela observação de sua superfície. O autor ainda analisa os objetos 

nulodimensionais, mas esses não dialogam com a discussão proposta pelo artigo; assim, 

por ora, os exemplos se limitarão aos objetos tri, bi e monodimensionais. Retomando a 

classificação dos produtos midiáticos a partir da discussão teórica do autor, os produtos 

midiáticos poderiam ser classificados como tridimensionais (celebridades do esporte e 

do cinema, por exemplo), bidimensionais (personagens de livros e histórias em 

quadrinhos) e monodimensionais (produtos midiáticos originados na TV, cinema ou 

internet); partindo dessa leitura, a apropriação dessas imagens por meio da tatuagem não 

segue necessariamente a escalada da abstração5 proposta por Flusser, mas lhes converte 

em imagens bidimensionais destinadas à mesma finitude dos corpos de seu usuário. 

Dada a corporeidade dessa apropriação cultural, que perpetua a existência de imagens 

transitórias que “compartilham” de seus valores e de sua durabilidade com seus 

                                                 
4  Conceitos apresentados na obra “O universo das imagens técnicas. Elogio da superficialidade”. Vilém 
Flusser. São paulo. Annablume, 2008.    

5  Uma escalada de simplificação por meio da qual os objetos se tornam cada vez mais superficiais, 
destinados a se tornarem imagens. O conceito é amplamente analisado por Vilém Flusser em “O universo das 
imagens técnicas”. 
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usuários, será adotado o termo “incorporação” das imagens da mídia para nomear esse 

uso específico da tatuagem.  

 
A partir da análise do conceito de iconofagia, “a devoração de imagens, juntamente com 

a voracidade por imagens e a gula das próprias imagens” (idem, p.53), o estudioso da 

semiótica da cultura Norval Baitello Jr oferece uma possibilidade de leitura da relação 

entre produtos midiáticos e identidade. Apesar da comentada fugacidade dessas imagens 

e de sua substituição por novas imagens de consumo, o autor, em diálogo com Dietmar 

Kamper, analisa mais um motivo de desaparecimento dessas imagens: o paradoxo da 

superexposição que provoca o “padecimento dos olhos”6. 

Dietmar Kamper, porém, aponta para um outro aspecto do problema: alerta para o 
crescimento exponencial da invisibilidade, não mais por obra do esquecimento 
deliberado, por obra do descarte, mas antes por atuação excessiva e descontrolada das 
imagens, pelo descontrole e pelo excesso de reprodução, portanto, pela sua inflação. 
Trata-se aqui não mais da fadiga do objeto e seus materiais, mas da fadiga do olhar e 
do corpo, provocada pelo desmesurado abuso na reprodutibilidade da imagem (idem, 
p.18)  

                                                 
6  O cansaço do olhar causado pela alta exposição a imagens. 
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Por meio dessa análise, é possível compreender que a “morte” de uma imagem pode ser 

atribuída ao seu desaparecimento do discurso da mídia, à iconofagia pura7 ou mesmo ao 

cansaço provocado ao olhar do receptor confrontado com um excesso de imagens. A 

aplicação dessa teoria às imagens de produtos midiáticos pode ser observada quando 

uma telenovela se encerra dando lugar a outra (iconofagia pura) ou quando um filme é 

adaptado para uma versão de história em quadrinhos ou para um jogo de videogame, 

saturando a visão do receptor (excesso de reprodução).  A incorporação dessas imagens, 

porém, lhes atribui uma sobrevida, ampliando sua durabilidade aos restantes anos de 

vida do receptor8; essa análise permite concluir que a prática da incorporação subverte a 

própria lógica da imagem, impedindo que seja esquecida, substituída por outra ou canse 

                                                 
7  Imagem devorada por outra. 

8  O artigo não está considerando a hipótese da remoção da tatuagem, pressupondo que se trata de uma 
prática custosa e de difícil aplicação e, mais importante, que o usuário não possui a intenção da remoção ao se tatuar. 
Essas considerações facilitam a argumentação sobre a perenidade da incorporação das imagens. 
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seu usuário. Trata-se da iconofagia impura9 por meio da adesão do receptor ao discurso 

da mídia. 

 
Antes de aprofundar a questão o debate sobre iconofagia, faz-se necessário ressaltar 

que, embora as representações de produtos midiáticos apresentem todas essas 

características, o conceito de imagens para consumo não se limita a essas apropriadas 

no processo de incorporação. “Consumimos imagens em todas as suas formas: marcas, 

modas grifes, tendências, atributos, adjetivos, figuras, ídolos, símbolos, ícones, 

logomarcas.” (idem, p.54). Para Baitello Jr, a imagem rege a lógica da mídia. O advento 

da imagem em todos os momentos da vida cotidiana na sociedade contaminou toda a 

comunicação, promovendo o consumo de mais imagens e alimentando uma apropriação 

compulsiva pelos bens simbólicos e mercadorias. “A proliferação indiscriminada e 

compulsiva de imagens exógenas em todas as linguagens em todos os tipos de espaços 

midiáticos gera também nos receptores a compulsão exacerbada de apropriação” (idem. 

p.96). Ao afirmar que a contemporaneidade é caracterizada por um excesso de imagens 

de consumo que ditam a lógica da comunicação, o autor alerta para a ameaça de que, a 

partir do consumo voraz de imagens, o indivíduo pode ser devorado por imagens 

antropofágicas. Essa análise poderia ser aplicada ao exemplo da incorporação do 

discurso da mídia, pois a totemização10 da imagem, a supervalorização de uma figura 

apropriada, poderia inverter a hierarquia de valores entre imagem e usuário na 

afirmação de sua identidade. 

Alimentar-se de imagens significa alimentar  imagens, conferindo-lhes 
substância, emprestando-lhes os corpos. Significa estar dentro delas e 
transformar-se em personagem (recorde-se aqui a origem da palavra “persona” 
como “máscara de teatro”). Ao contrário de uma apropriação, trata-se aqui de 
uma expropriação de si mesmo. (idem, p.97) 
 

Ao inverter a lógica da iconofagia, Baitello Jr apresenta o conceito de antropofagia 

impura: o homem que consome imagens por elas também é consumido O processo de 

incorporação de imagens de consumo pode causar uma expropriação dos referenciais 

culturais que se reflete no estabelecimento de uma identidade superficial, tornando o 

                                                 
9  Imagem devorada pelo homem. 

10  Conceito utilizado pelo autor em “As núpcias entre o nada e a máquina. Algumas notas sobre a era da 
imagem”. Norval Baitello Junior in Revista científica de información y comunicación. Secretariado de Publicaciones 
de La Universidad de Sevilla, 2005. 
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sujeito mera imagem vazia e inócua, desprovida de valores, história e memórias. 

Identidade consumida por imagens. 

A grande regra é dada pelas devorações cotidianas anônimas que se perpetram a 
revelia do conhecimento público, porque rotineiras, porque em vão e sem 
caminho de volta. As rotinas que devoram, os modismos, os ideais apregoados 
pelos deuses menores da publicidade e do marketing, as novas necessidades de 
se fazer visível, o ritmo dos tempos da produtividade e muitas, muitas outras 
imagens, que julgamos possuir como troféus na parede, não fazem outra coisa 
senão nos devorar. Diariamante. (idem, p.97) 

 
Apropriações culturais: identidade pelo consumo 

Enquanto Baitello Jr faz um alerta para o risco da perda de uma identidade consumida 

por imagens da mídia, o antropólogo Néstor García Canclini analisa a possibilidade de 

resgate da identidade por meio do consumo dessas imagens. Adotando uma postura 

crítica menos fatalista que a posição das teorias críticas clássicas, os estudos de cultura 

latino-americanos dirigem seu olhar para a influência da mídia no direcionamento de 

comportamentos e na constituição de práticas culturais urbanas. 

Não se trata, é claro, de retornar às denúncias paranóicas, às concepções 
conspirativas da história, que acusavam a modernização da cultura massiva e 
cotidiana de ser um instrumento de poderosos para explorar mais. A questão é 
entender como a dinâmica própria do desenvolvimento tecnológico remodela a 
sociedade, coincide com movimentos sociais ou os contradiz. (...) os sentidos 
das tecnologias se constróem conforme os modos pelos quais se 
institucionalizam e se socializam. (GARCÍA CANCLINI, 2000. p.308). 

Como resultado do processo de transnacionalização das tecnologias, García Canclini 

observou o surgimento do fenômeno da desterritorialização, compreendida como a 

perda da relação natural da cultura com territórios geográficos e sociais. Esse 

deslocamento se reflete na perda de referências culturais, provocando no cidadão uma 

sensação de desenraizamento, de não-pertencimento a uma coletividade que incide na 

fragmentação de sua identidade. Frente a esse cenário, o autor reconhece nas próprias 

tecnologias comunicacionais a possibilidade de promoção de uma hibridação entre 

elementos de culturas midiáticas, eruditas e populares no estabelecimento de uma 

identidade multicultural, mutável e multicontextual. Chama de reterritorialização a 

“mestiçagem dos consumos engendrando diferenças e formas locais de enraizamento” 

(GARCÍA CANCLINI, 2006, p. 134). Dessa forma, García Canclini analisa a 

reconstrução de uma identidade como um processo contínuo, baseado em trocas 

simbólicas estabelecidas em co-produção com uma coletividade. Nesse panorama, o 

processo de reconstrução de identidade sofre influência da mídia massiva por meio de 
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seus produtos midiáticos que estimulam o consumo de bens industriais e simbólicos, 

orientando hábitos e comportamentos do cidadão. 

 
Sendo assim, a sociedade contemporânea, orientada por uma lógica mercantilista, 

permite ao indivíduo se afirmar como um cidadão por meio da prática do consumo de 

bens materiais e simbólicos. A própria escolha pelo consumo de um bem define parte da 

identidade do cidadão enquanto consumidor. “Os hábitos e gostos dos consumidores 

condicionam sua capacidade de se converterem em cidadãos. O seu desempenho como 

cidadãos se constitui em relação aos referentes artísticos e comunicacionais, às 

informações e aos entretenimentos preferidos” (idem, p.157). Como observado pelo 

autor, mesmo os produtos midiáticos relacionados ao entretenimento podem influenciar 

o desempenho de um cidadão a partir da relação que estabelecem entre si. 

 
Assim, anteriormente estabelecidas a partir de ritos e bens simbólicos locais, as 

identidades no ambiente urbano passam a ser constituídas de hibridações entre valores 

de uma cultura popular e de produtos midiáticos criados por uma cultura de massa. 

Influenciado pelo discurso da mídia, o indivíduo reconstrói sua identidade por meio de 

laços de afinidades estabelecidos na partilha de gostos por bens simbólicos. Nesse 

processo, a prática do consumo de bens industriais e simbólicos exerce um papel 

fundamental na construção de uma “racionalidade integrativa e comunicativa de uma 

sociedade” (idem, p. 63). Dessa forma, García Canclini destaca o papel do consumo 

como um processo comum a todo cidadão que possibilita o estabelecimento de laços de 

afinidade que podem lhe atribuir a sensação de pertença a um grupo.  

As sociedades civis aparecem cada vez menos como comunidades nacionais, 
entendidas como unidades territoriais, lingüísticas e políticas; manifestam-se 
principalmente como comunidades hermenêuticas de consumidores, ou melhor, 
como conjuntos de pessoas que compartilham gostos e pactos de leitura em 
relação a certos bens (gastronômicos, esportivos, musicais), os quais lhe 
fornecem identidades comuns. (idem, p.224) 

Religiões, agremiações esportivas, grupos de pertencimento. Ainda que existam 

agrupamentos estabelecidos sobre o consumo de mercadorias, como um clube de fãs das 

motos Harley Davidson, o consumo de bens simbólicos constitui a maior parte das 

agregações de indivíduos em comunidades estabelecidas por afinidades. Sob essa 

perspectiva é possível fazer uma releitura da prática da incorporação das imagens da 

mídia por meio da tatuagem. Ao invés de incorporar a lógica do consumo promovida 
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pelas imagens midiáticas, o receptor pode se apropriar de elementos da cultura massiva 

em hibridação com referenciais de uma cultura popular, estabelecendo um vínculo que 

permita sua identificação com a coletividade à qual pertence e permita seu 

reconhecimento como um cidadão-consumidor. Identidade estabelecida pelo consumo. 

 
 

Cultura da mídia e resistência 

Analisadas as perspectivas de Baitello Jr e dos estudos culturais ingleses e latino-

americanos, pode ser observado que há uma diferente percepção sobre a influência da 

mídia no estabelecimento de uma identidade. Ao invés de imagens que consomem a 

identidade de um sujeito, os estudos culturais revelam a possibilidade do 

estabelecimento de uma identidade por meio do consumo de imagens da mídia. Sob 

uma perspectiva dialógica, pode ser dito que Baitello Júnior recomenda atenção para 

com a tendência devoradora das imagens; alerta que possibilitaria a leitura crítica da 

cultura da mídia como proposta pela linha teórica dos estudos culturais ingleses e latino-

americanos. 

Aprendendo como ler e criticar a mídia, resistindo à sua manipulação, os 
indivíduos poderão fortalecer-se em relação à mídia e à cultura dominantes. 
Poderão aumentar sua autonomia diante da cultura da mídia e adquirir mais 
poder sobre o meio cultural, bem como os necessários conhecimentos para 
produzir novas formas de cultura. (KELLNER, 2001. p.10). 

A prática da tatuagem enquanto mediação para apropriação cultural de elementos da 

cultura midiática retoma a atenção que os teóricos dos estudos culturais latino-

americanos dirigem às formas de manifestação artística híbridas. Mais que ações, as 

práticas culturais são atuações. Representam e simulam as ações sociais, mas apenas 

eventualmente operam como uma ação; frequentemente agem como atuações 

simbólicas, prática de resistência à cultura dominante. 
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Dentre todas essas expressões, talvez seja o grafite a que apresenta uma 
transformação mais sintomática das mudanças em curso no modo de existência 
do popular urbano. Trata-se do lugar da mestiçagem da iconografia popular 
com o imaginário político dos universitários. Enquanto a tradicional doutrina 
ideológica escapa à estreiteza formal da escritura e ao simplismo panfletário, 
recuperando a expressividade e a polissemia da imagem, a “pichação” popular 
sai da clandestinidade dos sanitários e estende sua iconografia obscena e 
blasfematória pelos muros da cidade. A denúncia política se abre à poética e a 
poética popular se cobre de densidade política. Diversos modos de rebelião se 
encontram e se misturam tatuando o protesto na pele da cidade11. (MARTÍN-
BARBERO, 2008. pp.278-279). 

Analisando a tatuagem sob a perspectiva do autor, temos um gênero híbrido que permite 

uma atuação simbólica poética e polissêmica, que mescla iconografia popular ao 

imaginário político; mas, diferente do grafite, exige a presença de seu usuário na 

manifestação de resistência, a partir de hibridações que tornam o caráter privado da 

liberdade de opinião em liberdade de expressão por meio da apropriação do espaço 

público. Híbrida por natureza mistura em si ato político e atuação simbólica, ação e 

representação, configurando uma manifestação permanente de resistência, incorporação 

de ideais humanitários ou mesmo de ironia ao discurso político e midiático. A 

possibilidade de uma atuação política simbólica por meio da apropriação de elementos 

midiáticos é uma hipótese digna de avaliação por estudos futuros. 

 
Há ainda outro modo pelo qual a obliqüidade dos circuitos simbólicos permite 
repensar os vínculos entre cultura e poder. A busca de mediações, de vias 
diagonais para gerir os conflitos, dá às relações culturais um lugar proeminente 
no desenvolvimento político. Quando não conseguimos mudar o governante, 
nós o satirizamos. Nas danças do Carnaval, no humor jornalístico, nos grafites. 
Ante a impossibilidade de construir uma ordem diferente, erigimos nos mitos, 
na literatura e nas histórias em quadrinhos desafios mascarados. A luta entre 
classes ou entre etnias é, na maior parte dos dias, uma luta metafórica. Às vezes, 
a partir das metáforas, irrompem lenta ou inesperadamente práticas 
transformadoras inéditas (GARCÍA CANCLINI, 2000. p.348). 
 

                                                 
11  Expressão cunhada por Alberto Silva em La perspective estética como estrategia comunicativa em 
ciudades colombianas, mimeo., Bogotá, 1985. 
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