PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
QUINTA DA BOA VISTA S/N. SÃO CRISTÓVÃO. CEP 20940-040 –
RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL
Tel.: 55 (21) 2568-9642 - fax 55 (21) 2254.6695
www://ppgasmuseu.etc.br
e-mail: ppgasmn@gmail.com

PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL
Curso: ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL (S- 205)
Prof. NEUMA AGUIAR WALKER
2º Período Letivo de 1970
3 créditos

O curso enfatizará estratificação social por status e não por classe. Visará tornar
compatível a utilização dos dois conceitos, relacionando estratificação por status com
fatores de produção, ao contrário do privilegiamento aos fatores de mercado que é
concedido pela literatura sociológica.
Ao final do curso os alunos deverão estar aptos para tomar um estudo de
estratificação social, levantar trabalhos sobre o contexto onde está estratificação se opera de
tal forma que possa formular um conjunto de hipóteses sobre a organização, divisão do
trabalho, tecnologia e estratificação social naquele contexto.
Espera-se que um plano preliminar deste trabalho seja elaborado até o dia 15 de
outubro e que o trabalho final seja entregue no último dia de aula.
Horário para consultas: quintas e sextas- feiras, de 13,30 às 15,30, ou através de
hora marcada.

Temas:
1ª aula- Introdução à controvérsia em torno dos conceitos de classe e status. As dimensões
do conceito de status. 20 de agosto.

2ª aula- Fusão e confusão dos conceitos de classe e status, o relacionamento com fatores de
mercado (Weber, Parsons, Davis, Moore, Tumin). 3 de setembro.

2
3ª aula- Modelo de ação na abordagem weberiana e implicações atuais do uso do modelo na
análise da estratificação (Nun, Merton, Reintz, Lenski, Goffman). 10 de setembro.

4ª aula- Abordagem evolucionista da estratificação social (Lenski, Stavenhagen, Hoselitz,
Smith). 17 de setembro.

5ª aula- Estados, corporações e status (Weber, Durkhein, Toennies, Dabrendorf, O.
Vianna). 24 de setembro.

6ª aula- A divisão técnica do trabalho e a estratificação social (Marx, Godelier, Althusser,
Balibar). 1º de outubro.

7ª aula- O impacto da técnica no nível da sociedade (Di Tella, Soares, Cardoso, Kahl,
Edwards). 8 de outubro.

8ª aula- A mobilidade social (Smelser, Lipset, Bendix, Hutchinson). 15 de outubro.
9ª aula- Burocracia e estratificação(Weber, Michels, Neuman). 22 de outubro.
10ª aula- Organização, contrôle de fatôres de produção e estratificação (Barnard, White,
Etzioni, Blau e Scott, Jacques). 29 de outubro.
11ª aula- Valôres da organização e seu papel na diferenciação do status (Blau, Homans,
Hamblin) 5 de novembro.
12ª aula- O número de strata e o problema de mensuração (Stavenhagen, Warner, Lynd,
Lenski, Buckley, Kahl). 12 de novembro.
13ª aula- Critérios subjetivos e critérios objetivos na estratificação. A redução da dimensão
ideológica e a contribuição da etnografia para a elucidação do problema (Duncan, Hambli).
19 de novembro.
14ª aula- a) O conceito de situs (Halt); b) Refôrço de desigualdades sociais de um sistema
de organização tecnológica por outro. Coexistência persistência de modos de estratificação
(Nash). 26 de novembro.
15ª aula- Ideologias políticas em torno do problema da estratificação (Horovitz, Goulomer,
Chomsky) 3 de dezembro.

