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Programação de leituras aula-a-aula: 

 

- 01/04 – consumo como processo - Textos: 

 

- DOUGLAS, Mary e ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens. Para uma 

antropologia do consumo. Rio de Janeiro, ed. UFRJ, 2006. “Prefácio” (pp. 25-36), 

“Introdução à edição de 1996” (pp. 37-50), Cap.1 da parte I, “Por que as pessoas 

querem bens” (pp. 51-62), Cap. 3 da parte I, “O uso dos bens” (pp.101-118). 

- CAMPBELL, Colin. “Eu compro, logo sei que existo: as bases metafísicas do 

consumo moderno”. IN: BARBOSA, Lívia e CAMPBELL, Colin (orgs.). Cultura, 

consumo e identidades. Rio de Janeiro, FGV, 2006, pp. 47-64. 

 

- 08/04 – consumo e modernidade – Textos: 

  

- SLATER, Don. Cultura de consumo e modernidade. São Paulo, Nobel, 2002, 

Introdução, cap.1 “Cultura do consumo e modernidade” e Cap. 2 “As liberdades do 

mercado” (pp. 11-66). 

- SEVCENKO, Nicolau. "A capital irradiante: técnica, ritmos e ritos do Rio". 

IN: SEVCENKO, Nicolau (org.). História da vida privada no Brasil, vol. 3 - República: 

da Belle Époque à era do rádio. São Paulo, Companhia das Letras, 1998, pp. 513-619. 

 

- 15/04 – consumo e distinção social – textos: 

  

- BOURDIEU, P. A Distinção. São Paulo, EDUSP, 2007. Segunda parte 

completa, “A economia das práticas”, com os caps. 2, 3 e 4 (pp. 93-239) e cap. 5 da 

Terceira parte, “O senso da distinção”, pp. 241-297. 

- ELIAS, Norbert. “A etiqueta e a lógica do prestígio”. IN: A Sociedade de 

Corte. Lisboa, Editorial Estampa, 1985. 

 

- 29/04 – consumo, hedonismo e romantismo – textos: 

 

 - WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo, 

Companhia das Letras, 2004, parte 1, cap. 2 “O espírito do capitalismo” (pp.41-70) e 

parte 2, cap.2 “Ascese e capitalismo” (pp. 141-168). (disponível também on-line) 

- CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno. 

Rio de Janeiro, Rocco, 2001. “Introdução” (pp.9-30), Primeira parte completa “O 

espírito do consumismo moderno” (pp.31-142) e Cap. 9 da segunda parte, “A ética 

romântica” (pp.243-282) 

 

- 06/05 – consumo e espaço urbano – Textos: 

 

 - MILLER, Daniel. “Making love in supermarkets”. IN: A Theory if shopping. 

New York, Cornell University Press, 1998, pp. 15-72. 

- PADILHA, Valquíria. Cap. 1, “Shopping Center: a “cidade artificial” ontem e 

hoje” (pp. 35-82) e cap. 2, “A sociedade de consumo” (pp.85-142). IN: Shopping 

Center. A catedral das mercadorias. São Paulo, Boi Tempo, 2006. 
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- SENNETT, Richard. O declínio do homem público. As tiranias da intimidade. 

São Paulo, Companhia das Letras, 1988. Cap. 7, “O impacto do capitalismo industrial 

na vida pública” (pp.166-189) 

 

- 13/05 – consumo e cultura de massa – Textos: 

 

- LIPOVETSKY, Gilles. “Cultura à moda mídia”. IN: O império do efêmero. A 

moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo, Companhia das Letras, 1989, 

pp. 205-237. 

- COHEN, Lizabeth. Parte 2, cap. 3 “Reconversion: the emergence of the 

Consumer’s Republic” (pp.112-165) e Parte 3, cap. 6 “Commerce: reconfiguring 

community marketplaces” (pp.257-290). IN: A Consumer’s Republic. The Politics of 

Mass Consumption in Postwar America”. New York, Vintage Books, 2003. 

 

- 20/05 – consumo e mídia – textos: 

 

- FONTENELLE, Isleide Arruda. O nome da marca: McDonald’s, fetichismo e 

cultura descartável. São Paulo, Boitempo Editorial, 2002. Parte III, “Mcdonald’s: a 

marca como fetiche” (pp.277-332). 

  - KELLNER, Douglas. “Televisão, propaganda e construção da identidade 

pós-moderna”. IN: A cultura da mídia. São Paulo, EDUSC, 2001, pp. 295-334. 

– RAPPAPORT, Érika. “Uma nova era de compras: a promoção do prazer 

feminino no West End Londrino, 1909-1914”. IN: CHARNEY, Leo e SCHWARTZ, 

Vanessa (orgs.). O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo, Cosac & Naify, 

2004, pp. 157-183. 

- KLEIN, Naomi. “A marca se expande: como a logomarca conquistou o papel 

principal”. IN: Sem Logo. A tirania das marcas em um planeta vendido. Rio de Janeiro, 

Record, 2008, pp. 51-86. 

 

- 27/05 – ENECULT – não tem aula 

 

- 03/06 – COMPOS – 

 

- estudo de caso 1: apresentação e debate do texto de Rafael Fortes, com a 

presença do mesmo: 

 

- SOARES, Rafael Fortes. O surfe nas ondas da mídia. Um estudo de Fluir nos 

anos 1980. Tese de doutorado em Comunicação pelo PPGCOM/UFF. Niterói, 2009. 

 

- 10/06 – consumo e contemporaneidade – Textos: 

 

- LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. Ensaio sobre a sociedade de 

hiperconsumo. São Paulo, Companhia das Letras, 2007. Primeira parte, “A sociedade de 

hiperconsumo” (pp. 21-150). 

 - BAUDRILLARD, Jean. Segunda parte: “Teoria do consumo”. IN: A 

Sociedade de Consumo. Lisboa: Edições 70, 1991, pp. 59-152. 

- FEATHERSTONE, Mike. Cultura do consumo e pós-modernismo. São Paulo, 

Studio Nobel, 1995, Cap. 2 “Teorias da cultura de consumo” (pp. 31-50) e cap.8, 

“Cultura de consumo e desordem global” (pp.157-178) 

- BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. A transformação das pessoas em 

mercadoria. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 2008 (o livro todo). 

 



 

- 17/06 – (banca de concurso) –  

 

- estudo de caso 2: apresentação e debate do texto de Jacimar Gomes, com a 

presença da mesma: 

 

- GOMES, Jacimar Silva. Paixão em estado bruto. Movimento hip hop: 

palco e projeto de uma juventude. Dissertação de mestrado em Comunicação 

pelo PPGCOM/UFF. Niterói, 2009. 

 

- 24/06 – feriado: não tem aula 

 

- 30/06 - consumo e identidade – Textos: 

 

- BAUMAN, Zygmut. “Turistas e vagabundos”. IN: Globalização, as 

conseqüências humanas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1999, pp. 85-110. 

- FEATHERSTONE, Mike. Cultura do consumo e pós-modernismo. São Paulo, 

Studio Nobel, 1995, cap. 6, “Estilo de vida e cultura de consumo” (pp. 119-134). 

 - JARVIS, Brian. “Monsters Inc.: serial killers and consumer culture”. IN: 

Crime. Media. Culture. Sage Publications, 2007 (vou mandar por email). 

 

- 01/07 - cultura como “modos de fazer” – Textos: 

 

- CANCLINI, Nestor. “Consumidores do século XXI, cidadãos do século 

XVIII”. IN: Consumidores e cidadãos. Conflitos multiculturais da globalização. Rio de 

Janeiro, Editora da UFRJ, 1997, pp. 13-47. 

- CERTEAU, Michel. “Introdução geral” (pp.37-53) e “Fazer com: usos e 

táticas” (pp. 91-106). IN: A invenção do cotidiano. Artes de Fazer. Vol.1. Petrópolis, 

Vozes, 1994,; e CERTEAU, Michel. “O fim de semana”. IN: A invenção do cotidiano, 

vol. 2 (Morar, cozinhar). Petrópolis, Vozes, 1994, pp. 150-165. 

 

- 08/07 – Estudo de caso 3 – Textos: 

 

- BARRAL, Etienne. Otaku. Os filhos do virtual. São Paulo, SENAC, 2000 (o 

livro todo) 

- ENNE, Ana Lucia. “À perplexidade, a complexidade: caminhos para pensar a 

relação entre consumo e identidade nas sociedades contemporâneas”. IN: Comunicação, 

Mídia e Consumo. v. 3, p. 11-29. São Paulo, ESPM, 2006 (vou mandar por email) 

 

 

– encerramento com visita ao mercadão de Madureira – textos a serem indicados pela 

prof. Adriana Facina – data ainda a combinar 

 

 

OBS.: Essa listagem de textos ainda pode ser modificada, com acréscimo de alguns outros 

autores, no decorrer do curso. 

 


