
Utilització de llengües

NoGrup íntegre en espanyol:

SíGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Oriol.Farres@uab.catCorreu electrònic:

Oriol Farrés JusteNom:

2014/2015Política

Codi: 42534
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

4313410 Reptes de la Filosofia Contemporània OB 0 1

Equip docent

Daniel Gamper Sachse

Equip docent extern a la UAB

Anna Quintanas Freixas

Prerequisits

Cap.

Objectius

La finalitat del mòdul és presentar els problemes filosòfics de la política tal com apareixen en el pensament
contemporani. El curs es centrarà en les discussions filosòfiques actuals sobre la política tant des de la
perspectiva del realisme polític, centrado en les análisis sobre el poder, els motivos i les ideas que els
individus tienen en les situacions concretes de la política, como des dels intents de construir una teoria ideal
dels drets o la justícia. Es tracta de conjugar els enfocaments normatiu y realista fins a dibuixar una figura el
més completa possible de la filosofia política contemporània.

Competències

Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o una monografia especialitzada, així
com informació de qualitat distribuïda per Internet.
Aplicar coneixements d'autors clàssics de la tradició filosòfica occidental a qüestions filosòfiques
actuals.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Identificar i descriure els elements teòrics rellevants en la recerca ètica contemporània, especialment
els associats a la qüestió del bé, la justícia i les implicacions polítiques.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
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El mòdul s'estructura en 10 sessions de 3½ hores.

Les sessions tenen un format mixt de classe magistral i seminari. Els estudiants prenen part activa tant amb la seva
presència com amb la seva participació.

En la primera part (professora Anna Quintanas) s'analitzarà l'obra de M. Foucault prenent com a fil conductor el seu qüestionament de les teories tradicionals del poder i de les formes de resistència. S'exposaran les línies mestres del poder de sobirania i del poder disciplinari descrites al 
Vigilar i castigar. El naixement de la presó
(1975); les novetats introduïdes en el primer volum de la 

 (1976), on desenvolupa per primera vegada el concepte de "biopolítica";Història de la sexualitat. La voluntat de saber
i, finalment, s'examinarà la fecunditat de les seves darreres anàlisis sobre el concepte de "govern", encetades en el
curs del Col·legi de França sobre "Seguretat, territori i població" (1977-1978). Les sessions sobre aquesta part tindran
el següent itinerari: 1) El cercle de la lluita i la veritat, 2) Les tecnologies disciplinàries com a substrat de les llibertats
formals (sobirania i disciplina), 3) Les polítiques de la vida (anatomopolítica del cos humà i biopolítica de la població), i
4) Les formes de govern liberal: del liberalisme clàssic al neoliberalisme (govern i governamentalitat).

En la segona part (Daniel Gamper) s'estudiarà la llibertat de consciència en el marc del liberalisme polític. Es
resseguirà la problemàtica en torn d'aquest problema des de l'obra de Locke (Carta sobre la tolerància), fins a la de
Rawls (Liberalisme polític), tot passant per Spinoza, Voltaire i Bayle. El fenomen de la llibertat de consciència
s'enfocarà des de la perspectiva de la filosofia política, però també des de la jurídica, amb especial atenció al problema
del reconeixement de les minories religioses i ideològiques en les societats actuals.

En la tercera part (professor Oriol Farrés), s'analitzaran les relacions entre el dret i la política a través del model teòric de la democràcia d'autors como Chantal Mouffe, Ernesto Laclau i Claude Lefort. Les objeccions d'aquests autors a les teories contemporànies de la justícia o la seva reflexió sobre el fenomen antipolític del totalitarisme serà la base per debatre sobre alguns dels grans temes de la filosofia política actual.

En aquest mòdul, s'analitzaran algunes controvèrsies actuals sobre el concepte i les concepcions filosòfiques de la política.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Valorar les implicacions sobre la condició humana de les noves formes ideològiques, polítiques,
econòmiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o una monografia especialitzada, així
com informació de qualitat distribuïda per Internet.
Analitzar filosòficament els conceptes, els mètodes i les teories fonamentals en la filosofia política
contemporània.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Comprendre les influències del pensament filosòfic clàssic en les principals concepcions filosòfiques
sobre la política dels segles XX i XXI.
Entendre i analitzar qüestions polítiques d'actualitat a partir de les teories descrites al mòdul.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Raonar amb rigor crític, creatiu i autònom sobre els arguments centrals en la filosofia política
contemporània.

Continguts

Metodologia

A les classes i a les tutories, els professors implicats supervisen l'elaboració del treball de mòdul.
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Bibliografia

FOUCAULT, M., , París, Gallimard, 1975 ( , Siglo XXI, Mèxic,Surveiller et punir. Naissance de la prison Vigilar y castigar
1978).

"Droit de mort et pouvoir sur la vie", dins , Gallimard, París, 1976Histoire de la sexualité I. La volonté de savoir
("Derecho de muerte y poder sobre la vida", en , Siglo XXI, Mèxic,Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber
1978).

Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France. 1977-1978, Gallimard-Seuil, París, 2004 (Seguridad,
, FCE, Buenos Aires, 2006).territorio, población. Curso en el Collège de France 1977-1978

, Gallimard-Seuil, París, 2004 (Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979 Nacimiento de la
, FCE, Buenos Aires, 2007).biopolítica. Curso en el Collège de France 1978-1979

Le gouvernement de soi et des autres (1982-1983), Gallimard-Seuil, París, 2008 (  El gobierno de sí y de los otros.
 FCE, Buenos Aires, 2009).Curso en el Collège de France 1982-1983,

Le courage de la vérité.  (1983-1984), Galimard-Seuil, París, 2009 (Le gouvernement de soi et des autres II El coraje de
 , FCE, Buenos Aires, 2010).la verdad. El gobierno de sí y de los otros II. Curso en el Collège de France 1983-1984

Dits et écrits, Gallimard, París, 1994 (traducció parcial a , 3 vols., Paidós, Barcelona, 1999).Obras esenciales

GEUSS, R., , Princeton University Press, 2008.Philosophy and Real Politics

LUCKES, S. (ed.), , Basil Blackwell, 1986.Power

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Supervisades

Tutories 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Estudi, lectura i obtenció d'informació 66 2,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Per a ser avaluat, l'estudiant haurà de lliurar un treball original escrit. La seva direcció ha de correspondre a un
dels professors amb docència al mòdul, però l'avaluació la faran tots els professors del mòdul.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració treball escrit Màxim 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Butler, J. 
Contingencia, hegemonía, universalidad: diálogos contemporáneos en la

izquierda
. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.

Laclau, E. & Mouffe, C. 
Hegemonía y estrategia socialista: hacia una radicalitzación

de la democracia
. Madrid: Siglo XXI, 1987.

Mouffe, C. 
On the Political
. London: Routlede, 2005.

Schmitt, C. 
El concepto de lo político.: texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios
. Madrid: Alianza, 1999.

Lefort, C. La incertidumbre democrática: ensayos sobre lo político. Rubí: Anthropos, 2004. 
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VÁZQUEZ, F., "«Empresarios de nosotros mismos». Biopolítica, mercado y soberanía en la gubernamentalidad
neoliberal", dins Ugarte, J. (comp.), , Barcelona, Anthropos, 2005, pp.La administración de la vida. Estudios biopolíticos
73-103.
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