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HZ054A - SOCIOLOGIA DAS DESIGUALDADES I

PROFA. BÁRBARA CASTRO

Ementa:

Os fundamentos sociológicos e históricos das noções de diferença e desigualdade. O problema da desigualdade e dos direitos
na história da cidadania burguesa. Possibilidades analíticas a partir da história social e política. Exploração, dominação e
distinção na sociologia contemporânea.

Retirada de: https://www.dac.unicamp.br/sistemas/catalogos/grad/catalogo2020/TiposDisciplinas.html

Programa:

A disciplina irá abordar o tema da desigualdade a partir do pressuposto que ela se caracteriza pela
distribuição desigual de recursos de poder, prestígio e/ou riqueza entre grupos de indivíduos. O
percurso de leituras mobiliza textos que debatem "diferença" e "desigualdade"; os processos históricos
de produção da desigualdade a partir da marcação de diferenças de gênero e raça; os desafios de
mensuração das desigualdades; e, por fim, o debate sobre redistribuição.
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Observações:

O programa final da disciplina será disponibilizado no 1o dia letivo.


