
318906 – Seminário de Metafísica, Vida e Conhecimento

TITULO DA DISCIPLINA: Racismo e Necropolítica: Impactos sobre as Éticas da Vida 
DOCENTE: Prof. Wanderson Flor do Nascimento - wandersonn@gmail.com
NÚMERO DE CRÉDITOS: 4
DIAS DA SEMANA: Quintas-feiras 
HORÁRIO: 14h-17:50h
LOCAL: a designar

EMENTA:

O objetivo desta disciplina é discutir algumas das dimensões através das quais o racismo se
verte  como  um dos  pilares  da  construção  epistemológica  e  ontológica  da  Modernidade,
articulando suas dimensões políticas e morais, avaliando o impacto da presença do racismo
na  elaboração  da  necropolítica,  essa  faceta  da  biopolítica  ocidental  que  elabora  um
escalonamento  populacional  hierarquizado  tornando  algumas  vidas  mais  propensas  que
outras à uma mortandade politicamente provocada. 

O percurso  da  disciplina  seguirá os  impactos  políticos,  epistemológicos  e  metafísicos  da
construção  violenta  de  um  não-ser  como  substrato  para  a  formulação  de  identidades
modernas, passando à dimensão de que o capitalismo estruturado que se configura agora no
século  XXI segue tanto  a  lógica  de uma necropolítica  quanto  de  políticas  da  inimizade,
estruturando formas de relação com a alteridade, alicerçando uma metafísica da destruição
que calce sobre uma sociedade de objetos. Nesse cenário encontramos a ideia de que nessa
hierarquização social, constituem-se atores que decidem que deve viver e quem deve morrer
em função de projeções políticas da economia, tencionando menos a obtenção de territórios
ou submissões populacionais, mas alinhavando benefícios econômicos e recursos estratégicos
com consequências violentas para as camadas do mundo/povo que ocupam os estratos mais
baixos  dessa hierarquia  sócio-político-econômico-epistêmica.  Neste  sentido,  procuraremos
entender  como  o  racismo  e  a  necropolítica  oferecem  contornos  que  permitam  entender
melhor  e  de  modo  mais  aprofundado  os  desenvolvimentos  da  ideia  foucaultiana  de
biopolítica. 

Conteúdos: 

1. O racismo e a constituição da Modernidade. 
2. A Necropolítica e as políticas da inimizade. 
3. Impactos nos processos de subjetivação. 
4. Impactos raciais-necropolíticos para éticas da vida. 

Bibliografia básica (de leitura obrigatória)
MBEMBE, Achille. Políticas da Inimizade. Lisboa: Antígona, 2017. 

Metodologia e avaliação: 

mailto:wandersonn@gmail.com


O curso será ministrado através de aulas expositivas dialogadas, que exigem a leitura dos
textos de leitura obrigatória e, também, o engajamento nas discussões em sala de aula. A
avaliação ocorrerá através de dois instrumentos: 1. Construção de um ensaio sobre o texto da
bibliografia básica a ser entregue até o dia  09/05/2019. Os critérios de avaliação do ensaio
serão:  apropriação  crítica  dos  textos  da  bibliografia  básica,  objetividade  e  coesão.  2.
Apresentação  de  um  seminário  em  grupo  de  até 7  pessoas  sobre  um  dos  textos  da
bibliografia  complementar  assinalado  com  asterisco.  Cada  grupo  deverá apresentar,  na
semana anterior  à apresentação do seminário,  uma resenha crítica  que  tenha  entre  5 e  7
páginas (Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, seguindo as normas da
ABNT de citação e referências) para a turma e professor. Ela pode ser impressa ou enviada
por  arquivo para  que  o  professor  disponibilize  no  endereço  dos  materiais  do  curso).  Os
critérios de avaliação do seminário serão: capacidade de organização das ideias principais de
modo  objetivo  e  crítico.  Estes  critérios  serão  observados  tanto  no  que  diz  respeito  à
apresentação quanto da resenha crítica. É obrigatória a participação em ambas as atividades
avaliativas. A menção final será obtida por meio da média aritmética simples entre a nota do
ensaio e do seminário (desde que satisfeita a condição de participar de ambas as atividades
avaliativas). 

Os  textos  da  bibliografia  básica  e  os  referentes  aos  seminários  estarão  disponíveis  no
endereço: https://goo.gl/kFZAJF (o endereço diferencia maiúsculas de minúsculas!). 

Tanto o ensaio quanto a resenha deverá ser entregue ao professor em versão impressa E em
arquivo digital (formato editável “*.rtf”, “*.doc” ou “*.docx” a ser remetido para o e-mail
wandersonn@gmail.com). 

Trabalhos plagiados (ensaio ou resenha), total ou em parte, não serão aceitos e a eles será
atribuída a menção II, sem a possibilidade de refazê-los. Estudantes que tenham entregue
trabalhos  de  sua  autoria  e  tenham problemas  com a  menção,  poderão  realizar  avaliação
complementar a combinar com o professor. 

Para saber mais sobre plágio, visite os endereços: 

http://www.noticias.uff.br/arquivos/cartilha-sobre-plagio-academico.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/plagio_academico.pdf  https://goo.gl/bQ4z9K
(o endereço diferencia maiúsculas de minúsculas) 

Bibliografia  Complementar
BYOGO, Grégoire. Histoire de la philosophie africaine. Livre IV – La postmodernité et le
néo-pragmatisme. Paris: L’Harmattan, 2006. 

BERNASCONI,  Robert;  COOK,  Sybol.  Race  and  Racism in  Continental  Philosophy.
Bloomington: Indiana University Press, 2003. 

CARNEIRO, Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. Tese
(Doutorado  em Filosofia  da  Educação).  São Paulo:  Universidade  de  São Paulo:  FEUSP,
2005. (*6) 



COLAS, Dominique.  Races et racismes de Platon à Derrida: Anthologie critique.  Paris:
Plon, 2001. 

COMAROFF, Jean; COMAROFF, John L. Theory from the South: or, How Euro-America
is Evolving toward Africa. Boulder: Paradigm Publishers, 2012. 

HAN, Byung-Chul. Sociedade do Cansaço. Petrópolis: Vozes, 2017. (*1) FANON, Frantz.
Pele  negra,  máscaras  brancas.  Salvador:  EDUFBA,  2008.  (*3)  FANON,  Frantz.  Os
condenados da Terra. Juiz de Fora: EdUFJF, 2013. 

FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo negro caído no chão: O sistema penal e o projeto
genocida do Estado brasileiro. Dissertação (Mestrado em Direito). Brasília: Universidade de
Brasília, 2006. (*2) 

FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

FOUCAULT, Michel. Os anormais. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

LEVINE, Michael P.; PATAKI, Tamas (orgs.). Racismo em mente. São Paulo: Madras, 2005. 

MEZZADRA, Sandro (comp.). Estudios poscoloniales: Ensayos fundamentales. Madrid: Traficantes de 
Sueños, 2008. 

MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. Lisboa: Antígona, 2014.(*5) 
MUDIMBE,V.Y.África.Pensamientoycontroversias.México,DF:CentrodeEstudiosde Asia 

y África, 2013. 

PORTO, Marta (coord.). Racismos contemporâneos. Rio de Janeiro: Takano Editora, 2003. 

SANTOS, Gislene Aparecida dos. A invenção do ser negro. Um percurso das ideias que naturalizaram a 
inferioridade dos negros. São Paulo/Rio de Janeiro: EDUC;FAPESP/Pallas: 2005. (*4) 

SILVA, Rosana Maria Nascimento Castro. Precariedades oportunas, terapias insulares: Economias políticas 
da doença e da saúde na experimentação farmacêutica. Tese (Doutorado em Antropologia Social). Brasília: 
Universidade de Brasília, 2018. (*7) 

Outras referências complementares poderão ser indicadas no decorrer do curso. 
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