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O que impede, por um lado, e permite, por outro, que uma vida se torne visível em sua 

precariedade e em sua necessidade de amparo? Quais são esses enquadramentos que 

justificam a exclusão de algumas pessoas do grupo a ter suas reivindicações 

representadas e reconhecidas? Ao definir como sujeito de análise corpos precarizados - 

migrantes, mulheres negras, mulheres brancas, pessoas LGBTQI+, minorias religiosas, 

determinados grupos étnicos – este curso pretende olhar para um espaço social - que 

poderíamos chamar de fronteira – marcado por processos de silenciamento, opressão, 

dominação, e pela produção e reprodução de precariedades e vulnerabilidades. Nosso 

primeiro passo será o de tratar o silenciamento como um tipo específico de injustiça, 

qual seja, a injustiça epistêmica. E o tema da injustiça será tratado como matéria prima 

primeira de uma teoria política preocupada com os aspectos críticos e normativos do 

seu fazer teórico. Já os processos de produção e reprodução de precariedades será tema 

do segundo momento deste curso. O foco recairá sobre o tripé analítico proposto por 

Judith Butler – norma, enquadramento e sofrimento/luto. Por fim, pretende-se 

discutir/apresentar uma literatura contemporânea que trata das possibilidades de ação, 

agência e resistência frente ao que está sendo chamado aqui como processo(s) 

continuado(s) de criação e reprodução de precariedade. 
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