
Disciplina: DESIGN, CULTURA E CONSUMO (DCC) 

Modalidade: Disciplina optativa 
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EMENTA: 

Os estudos da cultura de massa no século XX e XXI. Discussão crítica sobre as práticas de 

consumo e de identificação social. A desmaterialização do consumo no século XXI. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Fomentar reflexões acerca das transformações culturais no século XX e XXI, a partir da 

transformação no meio técnico-científico-informacional. Pensar as transformações sociais e 

econômicas que mudaram as formas de consumo no século XX e seus desdobramentos no 

século XXI e os impactos sobre a prática do design. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Entender os processos de constituição e disseminação da cultura de massas no século XX e 

a sua transformação, a partir dos novos aparatos tecnológicos no século XXI; 

• Perceber as transformações nos processos de produção de bens e de consumo a partir da 

segunda metade do século XX; 

• Entender a distinção de grupos sociais que se configuram a partir dos elementos de idade, 

identidade de gênero e classe social; 

• Perceber como o design se transforma na ferramenta de identificação social com os bens e 

com a cultura de massas; 

• Entender a integração entre o planejamento de produto, as estratégias de posicionamento 

e identificação social; 

• Promover reflexões e análises sobre práticas dos consumos de cultura e bens que 

transitam entre os vários níveis do processo conceitual do design. 

 

CONTEÚDO: 

Unidade 1 

Sociedade do Consumo 

Unidade 2 

Consumo como Experiência  

Unidade 3 

Design e Identidades 

Unidade 4 

Tempo e Consumo 

 

METODOLOGIA: 

Aulas expositivas com uso de recursos de imagem e realização de seminários para discussão de 

textos teóricos previamente recomendados. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 



A avaliação discente será a partir da produção de texto científico em forma de artigo, 

elaborado individualmente e apoiado na literatura e conteúdo teórico da disciplina. Serão 

consideradas ainda na avaliação individual a participação e apresentação do alunado nos 

seminários previstos. 
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