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Racismo, Epistemicídio e Necropolítica:
Impactos sobre as Éticas da Vida
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 do epistemicídio e 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 metafísicos da dimensão ontológica
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 sociopolítico-econômico-epistêmica. Neste sentido, procuraremos entender como o racismo,
o epistemicídio 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 biopolítica e o epistemicídio.
3. A Necropolítica e as políticas da inimizade.
4. Impactos raciais, epistemicidas e necropolíticos para éticas da vida.
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Metodologia e avaliação:
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 da construção de ensaio final a ser entregue na penúltima
semana de aula. Os critérios de avaliação serão: apropriação crítica dos textos da
bibliografia básica, objetividade e coesão. Os textos da bibliografia básica estarão
disponíveis no endereço: https://goo.gl/kFZAJF (o endereço diferencia maiúsculas de
minúsculas!).
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