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Apresentação
Rose de Melo Rocha e Luiz Peres-Neto

Em “Elegia da lembrança impossível”, o poeta argentino Jorge Luis
Borges nos convida a meditar sobre o desejo de ter vivido aquilo que
não presenciamos, de vivificar os sonhos. De ter amado, guerreado,
presenciado instantes que existem na memória – real ou plagiária – do
presente passado. Porque a memória é a temporalidade dos lugares pretéritos. Tempo e espaço que comprimem e esculpem o devir do real. No
desvanecer do tempo, vivemos. E consumimos a vida enquanto o tempo
nos consome.
Tempo. Lugar da memória onde também habitam os imaginários
do consumo, reconfigurando as promíscuas relações entre o desejo do
passado e as sutilezas do presente. Ao tensionar a relação tempo-espaço,
acreditamos que o estudo da memória sobre o fenômeno do consumo
se revela como um objeto de pesquisa relevante para o campo da comunicação. Pelas linguagens do consumo comunicamos nossos pertencimentos, identidades, sonhos, desejos. Partilhamos experiências.
Lembranças do passado. Vestígios no presente. Potências. Nas teias da
cultura, as tramas da memória constituem elemento-chave para desvendar as pegadas comunicacionais das práticas de consumo e a ontologia
do nosso ser. Conhecer é, de certo modo, lembrar.
Com esta obra queremos convidar os/as leitores/as para um diálogo sobre as interfaces entre comunicação e consumo pelos trânsitos da
memória. Uma viagem sem ponto de chegada, ainda que tenhamos um
claro ponto de partida: trata-se da terceira obra da coleção Comunicação e Consumo, da Editora Sulina, coordenada por Rose de Melo Rocha
e Tânia Hoff.
Dezoito autores brasileiros e estrangeiros perfilam diferentes propostas para pensar, nas pegadas da memória, as relações entre comu9 |

nicação e consumo, represadas a partir de temas e objetos específicos,
ainda que não estanques. Por essa razão, não oferecemos uma rota de
leitura. Trata-se de leituras próprias, pequenas janelas que dialogam rizomaticamente entre si. Convidamos, assim, a todos e todas que tenham
o tempo e o prazer de se perder pelas páginas que seguem. Sem bússolas. Livres de mapas, fórmulas ou bulas. Cobiçamos que os/as leitores/as
possam degustar as diversas propostas que esta obra traz para, a partir
da memória, indagar o lugar do consumo nos estudos em comunicação.
A incumbência da organização e a sua subsequente exigência cartesiana nos compeliu a uma divisão. Incomensurável, diria Feyrabend
(2003). Cinco partes. Seccionadas pelo arbítrio dos organizadores, ainda que não separadas pela trama que as une. Pelo fio da cultura, da
cidadania e da participação, em uma primeira parte, Jerusa Pires Ferreira, Maria Aparecida Baccega, Marcia Perencin Tondato e Thomas Tufte
problematizam temas como a importância da memória como cultura,
agenciamentos, representações da cidadania e a educação.
Na segunda parte, alinhavamos o debate proposto nesta obra pelas
contribuições de Rosário Pestana, Simone Luci Pereira e Mônica Rebecca Ferrari Nunes. A partir dos consumos da memória e as memórias do consumo, presentes nas cenas culturais e midiáticas, as autoras
entrelaçam as memórias juvenis com paisagens midiáticas e sonoridades constitutivas de sociabilidades singulares e mutantes. Porque, como
bem afirmam Alberto Chillón e Lluis Duch (2012, p. 401), “mais do
que um container seguro, a memória é uma faculdade em permanente
metamorfose”. Tempos passados que abraçam a construção do presente
pelas reconfigurações memorísticas.
Dentro das astúcias que o tempo ensina, o já citado Borges nos lembra que, “se a realidade é precisa, a memória não o é”. Imprecisões com
as quais abraçamos o cotidiano e gestamos os afetos que imprimem os
sentidos do presente. E tais afetos do presente nos compelem a leituras
críticas sobre a televisão e seu consumo cultural, indissociáveis do dia a
dia de milhões de brasileiros e objeto de discussão, na terceira parte desta obra, nas contribuições de Isabel Orofino – a partir da exposição das
crianças à programação da TV aberta –, e Gisela G. S. Castro e Tatiana
Amendola Sanches, que problematizam a televisão a partir do encontro
entre autoajuda e religião.
| 10

Afetos do cotidiano que nos remetem a pensar as afetações performáticas, usos e regimes de visibilidade do corpo-mídia, instrumento biopolítico de poder, resistências e negócios, que compõem a quarta
parte da presente obra, a partir das propostas de Tânia Hoff e Beatriz
Beraldo.
Por fim, na quinta e última parte, Leandro Stevens, João Anzanello
Carrascoza, Rafael Cruz e Silva, Vander Casaqui e Luiz Peres-Neto
entrelaçam questões relativas a discursos e representações sociais que
constituem na trama cultural os sentidos sociais do consumo. Sentidos
apropriados, criados, disputados, negociados nas pegadas da memória.
Afinal, nada está dado. Ante a contingencialidade do tempo nos espaços
das memórias do consumo, tudo é possível. Impossível – como nos recorda o poema de Borges – nem mesmo a não memória o é.
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