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PROGRAMA DA DISCIPLINA  

“SOCIOLOGIA DO CONSUMO” 

 

 

Área científica:       

Mestrado em Comunicação Social 

Equipa docente:__________________                                                                                    

Raquel Ribeiro (Prof. Aux.), rribeiro@iscsp.ulisboa.pt  

 

________________________OBJECTIVOS_____  __________________ 

O objectivo geral da disciplina é fundamentar cientificamente a compreensão do comportamento do consumidor e 

as suas implicações nas transformações sociais contemporâneas e futuras. Pretende-se: 

 1.Fazer compreender o aparecimento da Sociologia do Consumo no contexto histórico pós-Revolução Industrial e 

a sua pertinência no debate sociológico contemporâneo;  

2.Divulgar as principais teorias, correntes e autores no âmbito da Sociologia do Consumo; 

3.Estimular o pensamento crítico na compreensão do comportamento do consumidor, utilizando ferramentas 

teóricas multidisciplinares. 

 

A disciplina visa facultar uma preparação específica para: 

•Interpretar, comentar e investigar os fenómenos relacionados com o consumo e a sociedade de consumo, de 

forma cientificamente fundamentada; 

•Analisar e realizar estudos do consumidor e estudos de mercado (sobretudo de pendor qualitativo); 

•Facilitar e fundamentar decisões de planeamento e implementação de acções de marketing e comunicação.   

 

_________________________PROGRAMA________________________ 

1.Enquadramento histórico da Sociologia do Consumo. 

2.Estudos do comportamento do consumidor.  

3. A Sociologia do Consumo enquanto sociologia especializada. Teorias sociológicas gerais sobre a emergência das 

sociedades de consumo. 

4.O consumo na óptica da escolha racional.  

5.O consumo como produto social.  

  a. Sociologia da estratificação social e sociologia do consumo.  

  b. Estruturalismo e pós-estruturalismo.  

  c. Meios de comunicação e consumo dos objectos simbólicos. Consumo, cultura e indústria cultural. 

6.O consumo como afirmação individual  

  a.Pós-modernismo e cultura de consumo.  

  b.Consumo, identidade e subjectividade.  

  c.Globalização, localização e consumo transcultural.  

7.Apreciação crítica e novos desenvolvimentos das teorias do consumo.  

8.A “sociedade de consumo”: visões, controvérsias e interrogações. 

9.Portugal nos últimos 40 anos: sociedade e consumo. 
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__________      ____   ENSINO E  AVALIAÇÃO_____________________ 

Metodologias de ensino: exposição teórica em aula; trabalhos de grupo em aula com análise e discussão de 

situações concretas e actuais; execução de projectos de pesquisa individuais, sob orientação da docente. 

 

Dada a vocação da disciplina, o aluno será avaliado pela sua capacidade de investigação e reflexão sobre as 

matérias em estudo. À luz dos conhecimentos adquiridos, deverá saber interpretar e comentar fenómenos e 

tendências da sociedade contemporânea. Valoriza-se o espírito analítico, a capacidade de síntese, a postura crítica 

e o raciocínio independente, devidamente fundamentados, tanto nas provas escritas (incluindo os trabalhos) como 

na participação activa nas aulas (se aplicável). 

 

Avaliação contínua:  

80% trabalhos individuais (60% parte escrita + 20% apresentações orais). 

20% participação nas aulas. Os estudantes abrangidos por regimes especiais devidamente registados nos Serviços 

Académicos (artº. 2º do RACC do 2º ciclo) poderão substituir a participação nas aulas pelos trabalhos individuais, 

que passarão a valer 100% (75% parte escrita + 25% apresentações orais). 

 

Os detalhes sobre a avaliação contínua desta disciplina podem ser encontrados na Plataforma Moodle e em 

www.marketingiscsp.wordpress.com. 

  

._________________________TRABALHOS_______________________ 

Os propósitos principais da realização dos trabalhos são: 

 Ajudar o aluno a familiarizar-se com conceitos, técnicas e instrumentos de investigação científica. 

 Incentivar o aluno a enriquecer-se intelectual e tecnicamente: pesquisando e procurando ver mais longe. 

 Facultar ao aluno formas de avaliação complementar, melhorando a sua classificação final. 

 

A realização destes trabalhos deverá obedecer aos seguintes requisitos: 

 
1. Trabalho prático 

Redacção de um relatório com a actualização do estudo “Consumo e classes sociais em Portugal: auto-retratos” 

(Ribeiro, 2011).  

 Cada aluno deverá fazer entrevistas a três indivíduos (um dos 19 aos 29 anos, um dos 30 aos 34 anos e 

outro dos 35 aos 45 anos), de acordo com o guião de entrevista originalmente publicado.  

 Os resultados deverão ser comparados com o estudo original e discutidos quanto às suas implicações para 

a área da Comunicação Estratégica. 

 O relatório deverá ter até três páginas e incluir: logotipo do ISCSP; disciplina; docente, título, nome e 

contacto de email do autor; datas e cenários das entrevistas; caracterização dos entrevistados de acordo 

com os critérios indicados no estudo; principais resultados e respectiva discussão. As entrevistas deverão 

ser transcritas na íntegra e apresentadas em apêndice (sem limite de páginas). O texto deverá obedecer às 

recomendações formais especificadas. 

 Este trabalho deverá ser enviado por email até ao final da segunda semana de Novembro e apresentado 

oralmente na aula seguinte (10 minutos por aluno). 

 

  

http://www.marketingiscsp.wordpress.com/
http://www.iscsp.ulisboa.pt/images/stories/logotipo_oficial_iscsp_1.jpg
http://marketingiscsp.files.wordpress.com/2014/09/normas-para-apresentac3a7c3a3o-de-trabalhos-acadc3a9micos-em-cc-no-iscsp1.docx
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2. Trabalho teórico 

Actualização do estado da arte de um trabalho científico sobre um dos seguintes temas: consumo, poupança e 

sustentabilidade; consumo e classes sociais; consumo infantil; turismo e lazer – incluídos neste arquivo. Os 

melhores trabalhos poderão ser destacados em Comunicação INCOMUM. 

 O trabalho deverá focar-se no consumidor, na perspectiva da Sociologia do Consumo. 

 Este estado da arte deverá ter até quatro páginas e incluir: logotipo do ISCSP; disciplina; docente, título, 

nome e contacto de email do autor e bibliografia. Da bibliografia deverão constar, pelo menos, três artigos 

científicos publicados nos últimos três anos em revistas internacionais de referência, de acordo com a 

listagem fornecida. O texto deverá obedecer às recomendações formais especificadas. Este trabalho 

deverá ser enviado por email até ao final da primeira semana de Janeiro e apresentado oralmente na última 

aula (10 minutos por aluno). 

 

3. Orientação pela docente  

Todas as etapas do trabalho (quer teóricas, quer práticas) deverão ser colocadas atempadamente à apreciação da 

docente, para que esta possa orientar os alunos sobre a melhor forma de concretizá-las. Os trabalhos que não 

obedeçam à validação da docente nas suas diversas etapas serão desvalorizados. 

 

4. Formatos:  

Os trabalhos deverão ser realizados em documento escrito editável (Word ou equivalente) e enviados via email 

para rribeiro@iscsp.ulisboa.pt. 

 

5. Critérios de avaliação: 

Serão valorizados os seguintes aspectos: 

Capacidade de análise e de síntese: compreendeu e consegue explicar o tema, à luz dos ensinamentos da 

disciplina? Seleccionou o que é pertinente e adequado? A contextualização teórica está correcta? 

Esforço: revelou espírito de pesquisa, curiosidade e iniciativa?  

Criatividade: introduziu novas abordagens e novas perspectivas? Apresentou soluções e não apenas descrições?  

Rigor: demonstrou cuidado na execução metodológica (recolha de dados) e na apresentação dos documentos 

(ortografia, gramática, formatação, ilustração, etc.)? 

 

Naturalmente, espera-se de alunos de Mestrado em Comunicação Social que produzam trabalhos originais e 

apelativos, mas também criteriosamente revistos e cuidados (do ponto de vista estético, ortográfico e 

metodológico). Todos estes aspectos serão critérios de avaliação. Pense no seu trabalho como um cartão de visita, 

que pode inclusivamente mostrar aos seus empregadores.  

 

6. Notas importantes:  

Note por favor que, para realizar o trabalho, terá que familiarizar-se com conteúdos da disciplina mesmo antes de 

estes serem dados nas aulas. Cabe-lhe a si fazer a pesquisa necessária, de acordo com o programa e a orientação 

que receber. Os docentes estarão disponíveis para ajudar em qualquer questão – não hesite em fazer perguntas! O 

trabalho a realizar deve ser exequível para o aluno, não só em termos orçamentais e temporais, como em termos 

de acessibilidade ao tema (dá muito mais trabalho explorar algo sobre o qual nada ou ninguém se conhece, embora 

o desafio possa ser compensador - tudo depende dos objectivos pessoais de cada um). Deve também constituir 

uma fonte de realização e motivação para o aluno, pelo que se incentiva a escolha de uma temática com a qual o 

aluno sinta empatia. Por fim, pense neste trabalho como uma oportunidade de desenvolver e transmitir ideias 

próprias – a sua iniciativa será certamente valorizada, nestas disciplinas como no futuro. 

http://marketingiscsp.wordpress.com/2013/09/30/programa-de-sociologia-do-consumo-2/
http://comunicacaoincomum.wordpress.com/
http://www.iscsp.ulisboa.pt/images/stories/logotipo_oficial_iscsp_1.jpg
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgUgw-POhS60dENSRkR0ZGhrSGZ6ajlZLUE4OFl1TVE&usp=drive_web#gid=0
http://marketingiscsp.files.wordpress.com/2014/09/normas-para-apresentac3a7c3a3o-de-trabalhos-acadc3a9micos-em-cc-no-iscsp1.docx
mailto:rribeiro@iscsp.ulisboa.pt
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________________________BIBLIOGRAFIA_______________________ 

Livros principais: 
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Revistas científicas: 

São publicações de referência para a disciplina o Journal of Consumer Culture e o Journal of Consumer 

Research. Várias publicações científicas no âmbito dos estudos culturais e das ciências sociais e económicas (veja-
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Imprensa especializada: 

Atenta a articulação da disciplina com a vertente de Comunicação Estratégica, é aconselhado o acompanhamento 

atento da imprensa especializada, a título de exemplo, Marketeer, Exame, Meios&Publicidade, Briefing, Diário 
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É possível subscrever newsletters gratuitas de muitas destas publicações: é uma boa forma de actualização. 

 

Dados secundários e sítios de internet: 
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CHAN, Tak Win., ed. (2010), Social status and cultural consumption, Cambridge, Cambridge University Press. 
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