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Apresentação

Páginas sobre o consumo: publicidade, 
literatura e outras artes

João Anzanello Carrascoza

Sabe-se que todo texto, se recordamos sua etimologia, é um tecido. 
Para sua composição, é preciso tomar a matéria-prima – uma linha ou 
múltiplas – e, com ela, fazer cruzamentos, laços e nós, para que a teia se 
forme. O resultado pode ser tanto a estopa (grosseira) quanto a (fina) 
seda. 

Até duas décadas atrás, a concepção de consumo, compondo uma 
trama de estudos sobre o tema, era formada por uma só linha – que o 
definia como simples ato de aquisição de mercadorias. Estopa, portanto.

Tal trama, monocromática do consumo, bordada pelos estudiosos 
do marketing, da economia e da administração, ganhou a sofisticação 
de tapeçaria multicolorida com as reflexões de pesquisadores da área 
da antropologia, sociologia, psicologia e – em especial, para nós – da 
comunicação. 

No Brasil, vêm se destacando as pesquisas dos docentes do Pro-
grama de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas do Consumo da 
ESPM, que, há doze anos, investigam variados objetos teóricos e empíri-
cos da comunicação e suas conexões com o consumo. Consumo, então, 
entendido como um fenômeno complexo que envolve as relações socio-
culturais e se consubstancia num sistema simbólico, amplificado pelos 
meios de comunicação. 

O tecido teórico gerado pelos numerosos estudos do PPGCOM da 
ESPM resulta, assim, numa “obra” na qual se enlaçam linhas de refina-
das espessuras e variados matizes – espécie de seda.
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Como integrante dessa equipe de pesquisadores, venho focando 
meus estudos nas estratégias de produção discursiva das narrativas do 
consumo, como a publicidade, e, também, nos imbricamentos do con-
sumo com a arte em geral – a literatura, em específico.

Com o intuito de investigar mais profundamente o enlace entre a 
comunicação, o consumo e a arte, demos início, em 2015, às atividades 
de um grupo de pesquisa, com registro no CNPq, centrado nesses eixos. 

O Grupo de Pesquisa Comunicação, Consumo e Arte, o qual co-
ordeno, é formado por meus orientandos de mestrado e doutorado, 
mestres formados pelo PPGCOM da ESPM sob minha orientação e 
pesquisadores externos com os quais mantenho parceria acadêmica: 
Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, da Universidade Federal de 
Goiás, no âmbito nacional; Maria Luisa Garcia Guardia, da Universidad 
Complutense de Madrid, e John Sinclair, da Universidade de Melbour-
ne, na esfera internacional.

Propus ao grupo, em nosso projeto inaugural, investigar questões 
atinentes à concepção da arte, sua produção e consumo (daquilo que é 
sensível) e seus contornos em dimensão expandida – desdobramento 
advindo de sua gênese (toda arte é em algum grau contaminada por 
outra arte). 

Assim, ao longo de 2015, buscamos investir nosso labor coletivo nas 
malhas do sensível, que estruturam as mais diversas linhagens artísticas.

A presente obra advém dos desafios enfrentados por nós nesse pri-
meiro ano de “laboratório”, e está dividida em duas partes, correspon-
dentes às linhas de pesquisas do grupo: 1) Consumo, arte e poética mi-
diática e 2) Consumo, literatura e comunicação publicitária.

Cada pesquisador produziu um texto – apresentado em congresso 
nacional ou internacional –, e a reunião de todos nas páginas a seguir 
revela as múltiplas possibilidades de estudarmos a rica intersecção co-
municação, consumo e arte. No somatório, temos um retalho singular 
do tecido que os pesquisadores – e, sobretudo, os apaixonados – dessa 
tripla e inspiradora combinação vêm ultimamente urdindo.


