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ESCOPO DA DISCIPLINA 

 

Discutir diferentes abordagens da análise do consumo em uma economia capitalista contemporânea e 

como políticas públicas podem figurar em tais análises. A discussão é pautada em aspectos econômicos, 

sociológicos e psicológicos da tomada de decisão do consumidor e a relação do consumo com o 

desenvolvimento da sociedade.  
  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E BIBLIOGRAFIA 

 

As leituras não estão em ordem alfabética, mas sim na ordem na qual seriam discutidas. Não existem 

bibliografias ou temas específicos associados à Aula_00, pois seria pauta na apresentação do escopo da 

disciplina. 
 

 

Aula_00 – Apresentação 

 

 

Aula_01 – Sociedade, cultura e consumo I  
 

Leituras: 

 

(1) Veblen. T. (2007) [1899] The theory of the leisure class. Oxford: Oxford University Press [Capítulos 1, 2, 3, 4 e 

5] 

 

(2) Cosgel, M. (1992) Rhetoric in the economy: consumption and audience. The Journal of Socio-Economics 

21(4):363-377 

 

 

Aula_02 – Sociedade, cultura e consumo II  

 

Leituras: 

 

(1) Bourdieu, P. (2008) [1979/1982] A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo e Porto Alegre: Edusp e 

Zouk [Capítulos 2, 3, 4, 5 e 7] 

 

(2) Trigg, A. (2001) Veblen, Bourdieu, and Conspicuous Consumption. Journal of Economic Issues, 35(1):99-115 

 

(3) Douglas, M.; Isherwood, B. (2004)[1979] O mundo dos bens: para uma antropologia do consumo. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ [Capítulo 4] 
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(4) Khalil, E. (2004) The gift paradox: complex selves and symbolic goods. Review of Social Economy, 62(3): 379-

392 

 

 

Aula_03 – Empresário Institucional e Consumidor 

 

Leituras: 

 

 

(1) Beckert, J. (1999). Agency, entrepreneurs, and institutional change: the role of strategic choice and 

institutionalized practices in organization. Organization Studies, 20(5): 777-799. 

 

(2) Almeida, F.; Pessali, H. (2011) Institutions, Firms and Consumers’ Choice: Extending Neoschumpeterian 

Competition to Consumption. Evolutionary and Institutional Economics Review, 7(2): 373–394 

 

(3) Munir, K.; Phillips, N. (2005) The birth of the “Kodak moment”: institutional entrepreneurship and Adoption of 

new technologies. Organization Studies, 26(11): 1665-1687. 

 

(4) Dolfsma, W. (2004) Institutional economics and the formation of preferences: the advent of pop music. 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited [Capítulo 3] 

 

 

Aula_04 – Consumidor, empresário e ação do Estado  

 

Leituras: 

 

(1) Hodgson, G. (2003). The Hidden Persuaders: Institutions and Individuals in Economic Theory. Cambridge 

Journal of Economics, 27(2): 159-175. 

 

(2) Almeida, F. ; Pessali, H. ; De Paula, N. (2012). A certificação independente no mercado agroalimentar: o 

consumo de OGMs. Estudos Sociedade e Agricultura, 20: 217-247. 

 

(3) Almeida, F. ; De Paula, N. ; Pessali, H. . Institutional entrepreneurship in building the Brazilian market of 

functional yogurts. British Food Journal, no prelo 

 

 

Aula_05 – Motivações e Neuropsicológica  

 

Leituras: 

 

(1) Bettman, J. (1979) An information processing theory of consumer choice. Boston: Addison-Wesley [Capítulos 

1, 2, 3 e 4] 

 

(2) Scitovsky, T. (1992) [1976] The joyless economy: the psychology of human satisfaction. Oxford: Oxford 

University Press [Capítulos 2, 3, 4 e 6] 
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Aula_06 – Motivações e Neuropsicológica e decisões de políticas públicas  

Leituras: 

 

(1) Bettman, J. (1979) An information processing theory of consumer choice. Boston: Addison-Wesley [Capítulo 

10] 

 

(2) Hirschman, O. (1982) Shifting involvements: private interest and public action. Princeton: Princeton University 

Press [Capítulos 1, 4 e 5] 

 

 

Aula_07 – Consumo Sustentável 

 

Leituras: 

 

(1) Galbraith, J. (1998) [1958].The affluent society. Nova York: Mariner Books [Capítulos 1 e 10] 

 

(2) Katona, G. (1964) The mass consumption society. Nova York: McGraw-Hill [Capítulo 7] 

 

(3) Durning, A. (1992) How much is enough? The consumer society and the future of the earth. Nova York: W. W. 

Norton & Company [Capítulo 4] 

 

(4) Hirsch, F. (1979) [1976]. Os limites sociais do crescimento. Rio de Janeiro: Zahar Editores [Capítulo 3] 

 

 

 

DINÂMICA DAS AULAS 

 

As aulas giraram em torno de uma discussão crítica das leituras. Existirão dois tipos de discussão. O primeiro tipo 

diz respeito à leitura principal da aula, nesse tipo a participação de todos é similar. O segundo tipo se associa as 

“leituras secundárias”, nesse tipo existirão alunos pré-selecionados para conduzir o debate.  Ao final da aula haverá 

uma discussão maior sobre a relação entre as leituras selecionadas para aquele encontro.  

 

 

AVALIAÇÃO  

 

A avaliação do aluno na disciplina será composta pela quantificação de dois elementos distintos associados à 

disciplina (1) participação do aluno, que se subdivide em três aspectos: (a) condição do debate das leituras as quais 

ficou responsável; (b) participação no debate sobre os textos; e (c) entrega de uma ficha de cada leitura. Essa ficha 

de leitura corresponderá ao estabelecimento de qual é a(s) principal(is) pergunta(s) do texto, o motivo pela qual 

essa(s) é(são) a(s) principal(is) pergunta(s) do texto e a(s) sua(s) resposta(s); (2) a entrega de um artigo científico ao 

final da disciplina. Será exigido um artigo reduzido, que corresponderia à um texto entre 5.000 e 6.000 palavras, 

sobre um dos temas debatidos na disciplina. A data limite para a entrega do artigo é o primeiro dia de aula do 

próximo semestre. 

 
 


