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Ementa
A desigualdade social apresenta diversos aspectos e interfaces que se acumulam e se potencializam, estando
presentes ao longo de todo o ciclo de vida. Elas englobam a dimensão socioeconômica (como renda,
propriedade, riqueza e consumo), mas, também, aquelas relacionadas a gênero, etnia e raça, geração,
território, classe, bem como as desigualdades de direito, poder, oportunidade, capacidade e autonomia. Sem
contar as chamadas desigualdades de risco no sentido de que mesmo estes podem ser distribuídos de forma
desigual (como desabamento de casas, enchentes, doenças). Por sua vez, estas situações sociais estão
relacionadas, ainda, às de injustiça, exclusão, vulnerabilidade, iniquidade, dominação e exploração.
Para o entendimento da situação atual, faz-se necessária a análise dos diversos processos que produziram e
produzem tais desigualdades, partindo-se do pressuposto de que estas não são estáticas nem naturais (sendo
continuamente criadas, recriadas, destruídas e transformadas). É necessário, ainda, identificar os aspectos
que estabelecem a mediação entre os processos macrossociais e o perfil dos diferentes grupos.
Mesmo que a sociedade capitalista tenha sido precedida por outros modos de produção caracterizados por
fortes desigualdades, as condições políticas, sociais e econômicas desenvolvidas com o seu advento, tais
como as péssimas condições de labor da classe trabalhadora, acabaram por fortalecer antigas desigualdades,
além de criar novas formas. No caso dos países com histórico de longo regime escravocrata e
industrialização tardia, caso do Brasil, a situação torna-se ainda mais complexa.
Neste curso, teremos como foco um dos principais determinantes da desigualdade, que é o trabalho. Este
entendido como uma construção social e, portanto, fruto da relação entre atores sociais em diferentes
momentos históricos. Analisaremos de que forma as relações de trabalho na sociedade capitalista podem
reproduzir, superar, sustentar, aprofundar, criar e/ou justificar as desigualdades sociais. Indagando sobre a
estruturação do “mercado de trabalho” e o papel dos diferentes atores, priorizando o caso da sociedade
brasileira contemporânea, ainda que em diálogo com outros momentos históricos e experiências de outras
sociedades.
Metodologia
O curso será composto por aulas expositivas e dialogadas, palestras de convidados, bem como seminários
realizados pelos estudantes.
Avaliação
A avaliação considerará todo o percurso desenvolvido pelos alunos durante o curso, que inclui a
participação em aula, a apresentação de seminários, a produção textual coletiva e individual. Esta úlitma terá
como foco “alguma forma de relação social” mediada digitalmente.
Sessões
Sessão 1 Configurações da desigualdade e do mercado de trabalho no contexto atual – “A desmedida do
capital” (Danièle Linhart):
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https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/2019_Bem_Publico_ou_Riqueza_Privada_ptBR.pdf?utm_source=site&utm_medium=social&utm_campaign=davos2019_davos2019-leadssite&utm_content=visitantes-site&utm_term=botao-baixe_botao-baixe_cpc_botao-site_baixar
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Sessões 2 e 3 A abordagens teóricas sobre a desigualdade e seus diálogos com os conceitos de injustiça,
exclusão, vulnerabilidade, iniquidade, diferença, dominação e exploração – “A problemática instituição
da sociedade privada” (Jean -Jacques Rousseau):
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Sessões 4 e 5 Sociedade, trabalho e desigualdades sociais na sociedade capitalista – “O trabalho como
fim absoluto em si mesmo, como uma vocação” (Max Weber):
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Sessão 6 - Primeiro momento para discussão e preparação da produção textual
Sessões 7, 8 e 9 Retorno ao Brasil - um país que não é pobre, mas que tem muitos pobres (Ricardo Paes de
Barros):
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Sessão 10 Ainda desigualdades – “Diversos aspectos e interfaces da desigualdade que são transversais, que
se acumulam e se potencializam” (CEPAL):
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Sessão 11 - Educação, trabalho e desigualdade - “Educação. É por isso que eu lhe digo que a sua é a sua e
a minha é a sua. Só que a sua lhe fez. E a minha?” - Cíço, Lavrador de sitio em MG.
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Sessão 12 Segundo momento para discussão e preparação da produção textual
Sessões 13 e 14 Trabalho e desigualdade hoje – “Hoje a modernização dissolve os contornos da sociedade
industrial e, na continuidade da modernidade, surge uma outra configuração” (Ulrich Beck):
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15 Perspectivas futuras: “O desenvolvimento como expansão de liberdades substantivas” (Amartya Sen).
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Sessões 16 e 17 – Discussões finais da produção textual
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