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DISCIPLINA NOME 

HZ456B Estrutura e Estratificação Social 

 

Horas Semanais 

Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 

02 02 00 02 00 00 04 

Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 

15 90 06 S 75% N 
 

 

Docente:  

Michel Nicolau Netto 

 

Ementa:  

Análise das teorias de estratificação e estrutura social. Discussão das diferentes conceituações de classe, estamento e 

castas sociais, mobilidade e conflito na sociedade industrial moderna. O problema de “ classe média” 

 

Programa: 

O programa tem por objetivo apresentar uma visão panorâmica do tratamento sociológico relativo à temática da 

disciplina. Ele será estruturado em quatro núcleos de aulas, assim dispostos:  

 

Aulas 1 – 3: Estrutura e estratificação social na teoria social clássica.  

Essas aulas serão dedicadas à teoria social clássica, apresentando os conceitos de classe, status e estamentos sociais, com 

especial dedicação a Karl Marx e Max Weber 

 

Aulas  4– 8: Estudos sobre estrutura e estratificação social 

Neste etapa tomaremos por objeto os estudos fundamentais da sociologia sobre estrutura e estratificação social, 

especialmente aqueles que tomaram objetos empíricos para a análise. Serão abordados os seguintes autores: Wright Mills, 

Pierre Bourdieu, Nicos Poulantzas e Edward Thompson. 

 

Aulas  9 – 12: Estratificação social no mundo contemporâneo 

Nesta etapa serão abordados estudos que analisam o mundo presente, tanto em relação a debates teóricos sobre 

estratificação social, quanto a análises empíricas. Especialmente, a questão de classe social será atravessada por debates 

relacionados à cidadania, migração, gênero e etnia. Serão lidos os seguintes autores: William Julius Wilson, Loïc Wacquant, 

Ulrich Beck e Nancy Fraser. 

 

Aulas 13 – 15: Classe social no Brasil contemporâneo 

As aulas desse núcleo do curso se dedicaração ao estudo de classe social no Brasil contemporâneo. Temáticas como a do 

surgimento de uma nova classe média e, ao mesmo tempo, da existência de uma classe invisível serão abordadas. Ainda, 

esses debates serão relacionados com noções de cidadia e subcidadania. Serão lidos autores como Jessé de Souza, Josué 

Pereira da Silva e Márcio Pochmann.  
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Bibliografia: 

A definir, tendo por base os autores citados acima. 

 

Observações: 

O horário de atendimento aos alunos será definido, mas serão dedicadas duas horas semanais para tanto.  

A avaliação será feita a partir da aplicação de prova e da apresentação de seminário.  

 


