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Objetivo geral:  
Problematizar as questões relacionadas ao consumo na cidade e o consumo 
da cidade, a partir de teóricos contemporâneos de diferentes campos de 
conhecimento. 
 
Objetivos específicos: 
Discutir os conceitos de consumo e consumismo sob a ótica contemporânea. 
Contextualizar a violência como argumento de consumo nas cidades. 
Aprofundar as recentes produções teóricas sobre os megaeventos nas 
metrópoles. 
Refletir a respeito do consumo oralizado e o consumo letrado de narrativas nas 
paisagens comunicacionais urbanas. 
 
 
UNIDADE I - Sobre a metrópole comunicacional e a metrópole do consumo 
1.1 - Apresentação do programa e das formas de avaliação 
1.2 - Consumo e consumismo. 
1.3 - Mercantilização do medo. Indústria de seguros.  
1.4 - O medo e o desenho das cidades. Condomínios fechados. shopping 
centers. 
 
UNIDADE II - A reinvenção do Rio diante dos megaeventos 
2.1 - As Exposições Universais e o Rio do início do século XX. 
2.2 - Os megaeventos e sua função midiática. 
2.3 - Megaeventos e plataformas comunicacionais. 
 
UNIDADE III – Corpo e consumo de narrativas 
3.1 – Bakhtin, Rabelais e o grotesco como estética do consumo oral 
3.2 – Corpos letrados: desejo, apropriação e acesso à cultura escrita 
3.3 – O “homo festivus” e o “homo laborans” nas territorialidades 
contemporâneas  
 
UNIDADE IV – Meios, ecologias cognitivas e consumo 
3.1 – Meios e paisagens comunicacionais urbanas 
3.2 – Oralidades, letramentos e estéticas da comunicação contemporânea 
3.3 – O consumo como apropriação de narrativas oralizadas e letradas 
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