
 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CURSO DE EXTENSÃO 

NECROPOLÍTICA E RACISMO ESTRUTURAL  

 
 

 

Coordenação: DR. VICENTE BARRETO, ME. ANDRÉ TREDINNICK E MA. LUCIANA VANONI 
 

Objetivo do curso: Atualização e aprimoramento dos profissionais do Direito e de outras áreas. 
 
Público-alvo: Profissionais do Direito, Advogados, Serventuários da Justiça e Estudantes. 
 
 

INFORMAÇÕES 
 
 
Início: 21/10/2021 
Término: 18/11/2021 
Horários: 18:00h as 20:00h (5ª feira) 
Carga horária: 10h  
 
 
Valor do Investimento: R$ 150,00 (parcela única) 
 
Inscrições no site da EMERJ: 
Até 18/10/2021 ou preenchimento das vagas 
 
Prazo final para pagamento: 19/10/2021 
 
 
Documentação para inscrição:  
- Identidade/ Carteira funcional e CPF 
 
 
 

As aulas serão on-line pela Plataforma Zoom. 
 

 
 
Importante: 
 
 - O participante SOMENTE terá direito ao certificado do curso, caso obtenha 75% DE 
FREQUÊNCIA nas aulas, seja ao vivo, gravada ou de forma hibrida, até uma semana após 
o término do curso.  
 
- As aulas gravadas e materiais de apoio, quando houver, ficarão disponíveis na 
plataforma virtual, até uma semana após o término do curso. Sendo este prazo irrevogável. 
 
 - Por se tratar de curso de curta duração, NÃO HAVERÁ ABONO DE FALTAS, sob 
qualquer hipótese. 
 
 
 
 



PROGRAMAÇÃO* 
 
*Programação sujeita a alteração. 
 
 

 

EMENTA 
 
   

DATA 
DIA DA 

SEMANA 
HORÁRIO TEMA DA AULA PROFESSOR 

04/10/2021 2ª 10:00/12:00 
Webinar de abertura do curso Necropolítica e 

Racismo Estrutural 
Jornalista Flávia Oliveira 

Prof. Dr. Júlio Cesar de Sá Rocha 

21/10/2021 5ª 18:00/20:00 
Dos condenados da terra à necropolítica: diálogos 
filosóficos entre Frantz Fanon e Achille Mbembe  

Prof. Dr. Renato Noguera 

04/11/2021 5ª 18:00/20:00 Necropoder: Mundos de Morte e Mercado  Prof. Dr. Renato Noguera 

11/11/2021 5ª 18:00/20:00 Necropolítica das prisões Prof. Philippe de Almeida 

18/11/2021 5ª 18:00/20:00 Necropolítica dos hospícios Prof. Philippe de Almeida 

Conteúdo Programático Professor (a) 

DOS CONDENADOS DA TERRA À NECROPOLÍTICA:DIÁLOGOS FILOSÓFICOS ENTRE FRANTZ 
FANON E ACHILLE MBEMBE 
 
O objetivo da aula é apresentar Frantz Fanon como um precursor de um debate desenvolvido 
por Achille Mbembe, em sua tese de doutorado Pele negra e máscaras brancas e, 
principalmente, em Condenados da terra, o filósofo martinicano teve o mérito de propor a 
África como ponto de partida, criticando o “espírito europeu” que justificou seus crimes 
coloniais e a escravização em nome de um projeto universal de civilização. O camaronês 
Achille Mbembe prossegue com meditações fanonianas e leituras de Michel Foucault, 
argumentando que a escravização negra é um retrato incontornável da experimentação 
biopolítica, um tipo de relato histórico da emergência do terror moderno. Entretanto, para 
uma leitura das relações de poder nas sociedades contemporâneas, Mbembe introduz um 
novo conceito: necropolítica. Os conceitos de biopoder e biopolítica não são suficientes para 
uma compreensão do cenário político contemporâneo. Nesta aula enfrentamos questões 
como, “mundos de morte” e populações de “mortos-vivos” sitiadas em certas topografias 
sociais. Uma questão relevante está numa triangulação entre Fanon, Foucault e Mbembe, a 
fim de analisar em que medida necropoder e necropolítica estão relacionados com a tese 
fanoniana presente nos condenados da terra tanto quanto com o biopoder e a biopolítica 
foucaultiana, no intuito de averiguar se Fanon e Mbembe têm o mesmo ponto de partida. 

Prof. Renato Noguera 

 
NECROPODER: MUNDOS DE MORTE E MERCADO 
 
A partir de uma afirmação feita por Achille Mbembe no ensaio Necropolítica, situando a 
palestina como o exemplo mais bem organizado do necropoder. Nós vamos analisar o seu 
duplo opositor, o Estado de Israel enquanto projeto filosófico-político da Terra prometida. O 
pano de fundo implícito de sustentação teórica de um dos conceitos mais célebres da filosofia 
mbembeana, a necropolítica, está nas contribuições decisivas da tese de Frantz Fanon 
presente nos  Condenados da terra. O objetivo da aula é apresentar aspectos de uma 
investigação acerca dos processos de colonização, assentados sob uma fantasia responsável 
pelo surgimento da raça, analisando sua conexão com o capitalismo neoliberal e, em paralelo, 
como o estabelecimento de uma tribo eleita com direito natural de habitar a Terra prometida 
vincula-se ao exercício de necropoder. 

Prof. Renato Noguera 



 
 

 
NECROPOLÍTICA DAS PRISÕES 
 
Divisão internacional do trabalho e (neo)colonialismo. Racismo de Estado, biopolítica e 
necropolítica. Modernização kemalista, favelização e criminalização de negros e pobres. 
Violência policial, seletividade penal e Guerra às Drogas. Militarização do cotidiano e guerra 
infraestrutural permanente: UPP’s e milícias. Corpos dóceis e corpos indocilizáveis no 
cárcere. 
 

Vídeos indicados: 
*Sistema prisional, inumanidade e necropolítica: as vozes do cárcere*, mesa com Ana Elisa 
Bechara, Philippe Oliveira de Almeida e Bruno Rotta - 
https://www.youtube.com/watch?v=AR5r8E5yP4U&t=1156s  
*As caravanas e os camburões: Chico Buarque, Copacabana e a necropolítica*, palestra de 
Philippe Oliveira de Almeida no ConfrontArt - 
https://www.youtube.com/watch?v=MLvuTXlQurU&t=2477s  
*Achille Mbembe, o neocolonialismo e a necropolítica das epidemias*, aula de Philippe 
Oliveira de Almeida 
 

Prof. Dr. Philippe Oliveira de 
Almeida 

NECROPOLÍTICA DOS HOSPÍCIOS 
 
Racismo científico e a herança de Lombroso nas políticas de segurança hodiernas. Teoria 
Racial Crítica da D/eficiência: articulação entre racismo e capacitismo. Franz Fanon e a 
construção social da loucura. Diferenças entre o Norte e o Sul globais, no exercício do poder 
disciplinar. 
   

Prof. Dr. Philippe Oliveira de 
Almeida 


