
Leituras complementares:

"Pós-Extrativismo e decrescimento" -  Alberto Acosta e Ulrich Brand

Alberto Acosta nasceu em um pequeno país da América do Sul rico em recursos naturais e dono
de uma das maiores biodiversidades do planeta. Brand vem da nação mais poderosa da Europa,
reconhecida pelas indústrias de alta tecnologia. As distâncias não impediram, porém, que se
juntassem para pensar alternativas complementares para o velho e o novo mundo. “O
pós-extrativismo e o decrescimento são duas faces da mesma moeda”, escrevem.

"Consumidores e Cidadãos" - Nestor Garcia Canclini

Este livro analisa as mudanças culturais nas formas de fazer política - as campanhas eleitorais
migram dos comícios para a televisão, das polêmicas ideológicas para o confronto de imagens e
para as pesquisas de ´marketing´. O autor explica estas mudanças a partir das transformações da
vida cotidiana nas grandes cidades e da reestruturação da esfera pública gerada pelas indústrias
da comunicação. Também analisa o modo neoliberal de globalização e discute sua maneira de
tratar as diferenças multiculturais agravando a desigualdade.

"O lucro ou as pessoas?" - Noam Chomsky

Reconhecido pelos críticos como um socialista libertário, Chomsky destacou-se na década de 90
por ser o principal crítico do mercado livre. Para ele, o caráter liberal do capitalismo é
estruturalmente falho e moralmente maléfico. Uma análise profunda do sistema doutrinário das
democracias capitalistas e da ameaça neoliberal encontra-se na obra O Lucro ou as Pessoas?
Neoliberalismo e Ordem Global.

"25 Years Ago I Coined the Phrase “Triple Bottom Line. Here’s Why It’s Time to Rethink It"

"Captains of Consciousness: Advertising and the social roots of the consumer culture" - Stuart
Ewen

Captains of Consciousness offers a historical look at the origins of the advertising industry and
consumer society at the turn of the twentieth century. For this new edition Stuart Ewen, one of our
foremost interpreters of popular culture, has written a new preface that considers the continuing
influence of advertising and commercialism in contemporary life. Not limiting his critique strictly to
consumers and the advertising culture that serves them, he provides a fascinating history of the
ways in which business has refined its search for new consumers by ingratiating itself into
Americans' everyday lives. A timely and still-fascinating critique of life in a consumer culture.

"Moda & sustentabilidade: Design para mudança" - Kate Fletcher

Nenhum produto recebe tanta divulgação e é tão analisado quanto o de moda. Mas a
superconsciência sobre estilos, tecidos e cores não inclui o mundo por trás dos cabideiros, a
tecnologia por trás do corte, a fibra por trás do tecido, a terra por trás da fibra ou a pessoa na terra.
O verdadeiro impacto de nossas escolhas de vestuário quase nunca é considerado ou notado.
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Este livro revelador traz a reflexão sobre a criação de um modelo de mudança que oriente as
atividades na indústria da moda.

"A loucura da razão econômica - Marx e o capital no séc XXI" -  Thomas Piketty

Nenhum livro de economia publicado nos últimos anos foi capaz de provocar o furor internacional
causado por O capital no século XXI, do francês Thomas Piketty. Seu estudo sobre a concentração
de riqueza e a evolução da desigualdade ganhou manchetes nos principais jornais do mundo,
gerou discussões nas redes sociais e colheu comentários e elogios de diversos ganhadores do
Prêmio Nobel.

"Stitched-Up – The anti-capitalist book of fashion" - Tansy E. Hoskins

Stitched Up delves into the alluring world of fashion to reveal what is behind the clothes we wear.
Moving between Karl Lagerfeld and Karl Marx, the book explores consumerism, class and
advertising to reveal the interests which benefit from exploitation.

"No Logo - No space, no choice, no jobs" - Naomi Klein

NO LOGO was an international bestseller and "a movement bible" (The New York Times). Naomi
Klein's second book, The Shock Doctrine, was hailed as a "master narrative of our time," and has
over a million copies in print worldwide.

"Descolonizar o imaginário: Debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento" -
Gerhard Dilger (Editor), Jorge Pereira Neto (Editor), Miriam Lang (Editor), Caue Seignemartin
Ameni

A promessa de desenvolvimento sempre exerceu uma espécie de fascínio à esquerda e à direita
do espectro político. Ao mesmo tempo que anunciava bem-estar e qualidade de vida, reduzia
todos os aspectos da existência humana – e a diversidade cultural dos povos – aos parâmetros
estabelecidos pelo mercado e pelo consumo. Descolonizar o imaginário propõe um debate sobre
o desenvolvimento em uma perspectiva ampla e diversa. Seus treze ensaios apresentam uma
reflexão crítica ao modelo de integração subordinada da América Latina no mercado global
neoliberal – que não foi abandonado após a ascensão dos governos progressistas.

"Introdução à economia política" - Rosa Luxemburgo

"O homem unidimensional" - Herbert Marcuse

A clássica crítica à sociedade industrial moderna. Originalmente publicada em 1964, esta obra
tornou-se rapidamente um dos textos mais importantes na década subsequente, um período de
mudança política radical.

"O Capital (Livro 1)" - Karl Marx

O Capital (Das Kapital, em seu título original, em alemão) é a obra máxima e a mais conhecida do
intelectual e revolucionário alemão Karl Marx (1818-1883). Trata-se de um minucioso exercício
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investigativo do autor acerca do funcionamento das relações econômicas, desde as duas mais
obscuras origens até os dias atuais, procurando desvendar os conceitos universais que estão por
trás da atividade econômica.

"A coragem da desesperança" - Slavoj Zizek

Para Slavoj Zizek, um dos pensadores fundamentais da atualidade, a chave está em perceber que
a luz no fim do túnel é, na verdade, o farol de um trem acelerando em nossa direção. Só quando
admitimos que a situação é absolutamente irremediável e sem esperança, diz ele, mudanças
profundas são possíveis. Zizek trata aqui de temas urgentes como migração em massa,
terrorismo, a explosão do populismo de direita e o surgimento de novas políticas radicais. Todos
expressam, cada um à sua maneira, os impasses do capitalismo global.
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