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Sofrimento social: (in)justiças e desigualdades

Por que “Sofrimento Social"?  Mobilizando certo aparato da tradição da teoria

crítica da sociedade ao lado de uma interpretação dos textos de Emmanuel Renault,

a proposta deste curso é a de apresentar as potencialidades analíticas, descritivas e

críticas do conceito de "sofrimento social". Retomar a dimensão social do

sofrimento, será argumento, aumenta nossa  percepção  analítica  dos  pontos e  das

estruturas de dominação e de exploração social, além de auxiliar na percepção dos

processos de subjetivação das  vítimas das  formas de  injustiças  sociais  mais

agudas - como é o caso das pessoas que vivem em situação de pobreza extrema. O

que está em jogo na experiência "simplesmente intolerável" vivida cotidianamente

pelas pessoas em situação de pobreza não se reduz ao problema da quantidade do

que é distribuído. As várias formas de desrespeito, humilhação e silenciamento são

parte dessa realidade e, será discutido, o conceito de sofrimento social pode nos

oferecer um caminho analítico-descritivos para a tarefa de analisar criticamente  a

realidade vivida em contextos marcados pela pobreza e pela injustiça social.

Bibliografia básica

Renault, E. Souffrances sociales. Sociologie, psychologie et politique. Paris: La



Découverte, 2008. Tradução - Social Suffering: Sociology, Psychology, Politics. London: Rowman &
Littlefield International, 2017.

Renault, E. 2009. “Political Philosophy of Social Suffering”. In Boudewijn de Bruin and Christopher
Zurn, New Waves in Political Philosophy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Renault, E. A Critical Theory of Social Suffering.Critical Horizons  A Journal of Philosophy and Social
Theory, V. 11, n. 2., 2015.

Margalit, A.  El Concepto de  Humillación, In La Sociedad  Decent. Paidós. Barcelona.2010.

Rego, W. Pinzani, A. Vozes do Bolsa Família. São Paulo: ed. Unesp, 2013.




