
Nome da Disciplina: Políticas sobre a vida e morte: 
biopolítica e necropolítica/tanatopolítica 

  

Disciplina de natureza Teórico-prática de níveis Doutorado e Mestrado Acadêmico, 

com carga horária de 45 horas e 3 créditos.   
 

Categoria: Eletiva  

 

Número de vagas: 10 (com alguma margem de ampliação) 
  

Data de início: 21/03/2019 
  

Data de término: 04/07/2019 
  

Pré-requisitos   

Nome Código   

Tópicos especiais: Não há pré-requisito   

 
 

 

 

  

Professores   

Nome Atuação   

Professor(a): Murilo Mariano Vilaça 

                        
 

 

 

 

 

  

Horários   

Dia: Quinta-feira Local: ENSP/FIOCRUZ 

Início: 

21/03/2019 

Fim: 

04/07/2019   
 

 

 

  

Ementa 

 

           O presente curso tratará do governo da vida na modernidade (incluindo a 

produção política seletiva da vida e da morte) e seus desdobramentos na 

contemporaneidade. Nele, abordarei os conceitos de biopolítica e 

necropolítica/tanatopolítica, a fim de compreender suas diversas formulações (análise 

conceitual), identificar suas lógicas operativas ao longo do tempo (aplicações 

analíticas), o que pode ajudar, inclusive, a pensar o tempo presente.  

           Biopolítica (especialmente as formulações de Michel Foucault) é uma espécie 

de conceito-chave para compreender os modos de exercício do poder (logo, das 

modalidades de governo) na chamada modernidade (idade clássica, nos termos 

foucaultianos). A vida, sob o regime do biopoder, é tomada como um objeto de 

controle, sobre o qual o poder é exercido com variadas finalidades: mantê-la, 

promovê-la, potenciá-la, estendê-la (longevidade), utilizá-la (extrair sua força 

econômica), docilizá-la (controlar sua força política), normalizá-la, medicalizá-la, 

melhorá-la e, ao mesmo tempo, nalguns casos, excluí-la, eliminá-la. As facetas fazer 

viver/fazer morrer permitem-nos inferir (ou, pelo menos, excogitar) que haja duas 

dimensões do biopoder (das estratégias de governo da vida) que são fundamentais para 

entender a política, as sociedades tidas como democráticas. Dito de outro modo, 

biopolítica e necropolítica/tanatopolítica seriam como faces de uma mesma ‘moeda’.  

       A famosa formulação foucaultiana de que caberia ao biopoder “fazer viver ou 
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deixar morrer” (ao contrário do poder soberano, no qual vigoraria a lógica “fazer 

morrer ou deixar viver”) precisa, portanto, ser reanalisada, uma vez que, para alguns 

autores, a lógica da soberania segue em curso num contexto biopolítico, de modo que 

tais modalidades de poder se entremeiam, buscando a maior eficiência do exercício do 

poder, que é governar os homens. Isto é, fazer morrer nunca saiu da cena política. 

      O biopoder pode ser compreendido, nesse sentido, como um tipo de governo que 

se exerce determinando aqueles devem viver (as vidas consideradas dignas) e, ao 

mesmo tempo, os que devem morrer (as vidas consideradas indignas, que não 

merecem ser vividas). Perceba-se que não é deixar morrer, mas fazer morrer.  

      Ou seja, o campo biopolítico – aparentemente, ao contrário de uma interpretação, 

por assim dizer, predominante, do pensamento foucaultiano – prevê alguns casos 

(indivíduos) que devem ser mortos, que podem ser violentados (sobretudo pelo 

Estado), inclusive até a morte, muitas das vezes, em nome do bem coletivo, em defesa 

da sociedade, por vezes, até mesmo, pelos ‘bons costumes’ (feminicídio, violência 

contra minorias, por exemplo, LGBT+, etc.). 

      Dito isso, no curso, por meio de uma ampla revisão de literatura, pretendo: 

 

1) Identificar a emergência do conceito de biopolítica nas obras de Michel 

Foucault (fase da genealogia do poder), buscando compreender: os elementos 

históricos que ele destaca; as contraposições e relações que estabelece; o 

modo como conceitua o termo e os elementos (conceituais) atrelados; as 

diferentes formulações/aplicações que propõe. Esta leitura pretende por em 

destaque uma modalidade de governo o qual Foucault denomina de 

governamentalidade biopolítica.  

 

 

Biopolítica segundo Michel Foucault 

Texto Parte(s) Páginas 

Número de 

aulas(s) 

previsto 

 

Apresentação do curso 

e introdução à 

genealogia do poder em 

Michel Foucault 

 

 

 

 

Texto de apoio 

 

Sobre a analítica do 

poder em Foucault 

 

http://www.revistas.us

p.br/ts/article/view/852

08/88047 

 

------- 1 

 

FOUCAULT, M. 

Segurança, território, 

população: curso no 

Collège de France (1977-

1978). São Paulo: 

Martins Fontes, 2008. 

 

A definir Idem 1 ou 2 

 

FOUCAULT, M. Em 

defesa da sociedade: 

curso no Collège de 

France (1975-1976). São 

Paulo: Martins Fontes, 

2005. 

 

 

Aula de 17 de março 

de 1976 

 

 

 

285-315 

 
1 

http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/85208/88047
http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/85208/88047
http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/85208/88047


 

FOUCAULT, M. 

História da sexualidade 

I: A vontade de saber. 

Rio de Janeiro: Edições 

Graal, 2003. 

 

 

Parte V – Direito de 

morte e poder sobre a 

vida 

 

 

 125-149 

1 

    

 

 

Total de 

aulas 

(previsto) 

4 a 5 

 

 

2) Analisar o desenvolvimento (críticas, reformulações e atualizações) do 

conceito de biopolítica noutros autores. Selecionei, a princípio, Roberto 

Esposito (seu paradigma imunitário), Antonio Negri (seu conceito de 

multidão), Giorgio Agamben (seu conceito de homo sacer e vida nua) e 

Nikolas Rose (sua descrição da biopolítica no século XXI). 

 

Referências: 

 

Biopolítica segundo outros autores 

Texto Parte(s) Páginas 

Número de 

aula(s) 

previsto 

 

AGAMBEN, Giorgio. Homo 

Sacer: o poder soberano e a 

vida nua. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2002. 

 

 

Parte 2 – 

Homo Sacer  
79-124 1 ou 2 

 

ESPOSITO, Roberto. Bios. 

Biopolítica e filosofia. Lisboa: 

Edições 70, 2004. 

 

Cap. 1 O 

enigma da 

biopolítica,  

 

Cap. 2 O 

paradigma da 

imunização,  

 

Cap. 3 

Biopoder e 

biopotência 

 

29-158 1 ou 2 

 

NEGRI, Antonio (com 

contribuição de Michael Hardt 

e Danilo Zolo). Cinco lições 

sobre Império. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2003. 

 

Lição 3 

Sujeitos 

políticos: entre 

a multidão e o 

poder 

constituinte; 

por uma 

definição 

ontológica de 

multidão 

 

139-178 1 



 

 

ROSE, Nikolas. A política da 

própria vida. Biomedicina, 

poder e subjetividade no século 

XXI. São Paulo, Paulus, 2013. 

 

 

 

Cap. 1 

Biopolítica no 

século XXI 

23-67 

 

 

 

1 

    

 

 

Total de 

aulas 

(previsto) 

5 ou 6 

 

 

 

3) A partir das etapas anteriores, analisarei a função da morte na política sobre a 

vida, por meio da análise dos conceitos de necropolítica/tanatopolítica. 

 

Referências: 

 

Além de trechos/capítulos/conceitos presentes dos textos/autores supracitados 

(Racismo de Estado, em Foucault; Tanatopolítica, em Esposito; Vida que não 

merece viver, em Agamben, por exemplo) darei especial atenção ao texto de 

pensador camaronês Achille Mbembe, bem como contarei com alguns textos 

complementares (caso seja necessário/oportuno).  

 

Obs: a questão da necropolítica/tanatopolítica pode aparecer antes dessa parte do 

curso. Mas a ideia é abordá-la detidamente apenas nesta. 

 

Necropolítica/Tanatopolítica 

Texto Parte(s) Páginas 

Número de 

aula(s) 

previsto 

 

MBEMBE, Achille. 

Necropolítica. São Paulo: N-1 

Edições, 2018. 

 

Completo ----- 2 

 

ESPOSITO, Roberto. Bios. 

Biopolítica e filosofia. Lisboa: 

Edições 70, 2004. 

 

 

Cap. 4 

Tanatopolítica 

(o ciclo do 

ghenos) 

 

159-208 

 
1 ou 2 

 

AGAMBEN, Giorgio. Homo 

Sacer: o poder soberano e a 

vida nua. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2002. 

 

Parte 3 – O 

campo como 

paradigma 

biopolítico 

moderno 

 

125-194 1 

    

 

 

Total de 

aulas 

(previsto) 

3 ou 4 

  



         O propósito do curso é fazer uma análise comparativa e aprofundada dos 

conceitos e autores citados, de modo a contribuir para o desenvolvimento das 

pesquisas dos que pretendem utilizá-los, exigindo uma carga de leitura 

significativa.  

 

         Os instrumentos de avaliação serão dois:  

 

(1) Trabalho escrito, a ser entregue ao final da segunda parte da disciplina, 

em que o(a) aluno(a) comparará a perspectiva foucaultiana à de outro 

autor abordado na disciplina. O que será avaliado é a capacidade de 

identificar os elementos fundamentais das linhas argumentativas dos 

autores (premissas, hipóteses, postulados, conceitos, teses, correlações 

argumentativas, exemplos dados para subsidiar os argumentos/teses, bem 

como, se for o caso, equívocos argumentativos – exercício de crítica). 

 

(2) Trabalho escrito, a ser entregue em até um mês após a conclusão do curso 

(por e-mail, cuja entrega será confirmada com uma mensagem de 

recebimento), em que o(a) aluno(a) mostrará como o autor, cuja 

perspectiva mais se afine com sua dissertação/tese, servirá para o 

desenvolvimento da mesma (do seu tema/problema de pesquisa). 

 

 

Obs: o segundo trabalho, caso o(a) aluno(a) deseje, poderá ser produzido com 

vistas à publicação em periódico científico. Nesse sentido, o objetivo ou 

problema de pesquisa do(a) aluno(a) deverá ser analisado por meio de uma 

(ou mais) das teorias abordadas na disciplina. Contudo, isso exigirá a 

ampliação da revisão de literatura, o que poderá contar com meu auxílio, caso 

haja necessidade. Nos casos em que o(a) aluno(a) optar por essa possibilidade, 

o prazo de entrega poderá ser expandido, haja vista a complexidade que ela 

implica. 

 

        Cumpre destacar que os trabalhos têm conexão entre si, são 

complementares. Assim, o primeiro servirá de base para o segundo.  

        Os propósitos das avaliações são: (a) aferir a capacidade de 

compreensão de um autor/teoria/vertente; (b) estimular a produção de 

um material que auxilie o(a) aluno(a) a desenvolver sua pesquisa. 

        A nota final será a média aritmética entre as duas avaliações. 
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