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Prerequisits

Cap.

Objectius

ÈTICA I POLÍTICA EN l'ÚLTIM FOUCAULT

En aquest curs 2017-2018, el Seminari d'ètica i filosofia políticaté com a objectiu l'estudi de
l'ètica i la política en l'últim Foucault.

Entenem per  l'últim Foucault la filosofia que trobem en l'obra que Michel Foucault va fer des del
 1980 fins al 1984, any de la seva mort. Inclou dos llibres (els volums segon i tercer de la Història

 de la sexualitat), cinc cursos al Collège de France, articles, entrevistes i escrits de format breu,
  ara recollits en el volum IV de Dits et Écrits, i, finalment, altres textos d'aquest període, en

especial: dues conferències a Dartmouth, en la tardor de 1980, dedicades a l'hermenèutica de si, el
 curs Obrar malament, dir la veritat: Funció de la confessió en la justícia, impartit a Lovaina el

 1981, una conferència de maig de 1982 a la Universitat de Grenoble, sobre la parrêsía, i sis
 conferències a Berkeley en octubre i novembre del 1983, amb el títol de Discurs i veritat, la

problematització de la parrêsía.

Malgrat tot, es pot considerar que el text del curs de 1982, , recullL'hermenèutica del subjecte
de manera principal el nou enfocament de Foucault i els grans temes que l'ocuparan fins al final
de la seva vida. Farem servir, doncs, aquest text com a llibre de referència d'aquest curs.

Competències

Filosofia
Analitzar i sintetitzar els arguments centrals dels textos fonamentals de la filosofia en les seves
diverses disciplines.

Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
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Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Reconèixer i interpretar temes i problemes de la filosofia en les seves diverses disciplines.

Resultats d'aprenentatge

Comunicar de forma oral i escrita, amb correcció, precisió i claredat, els coneixements adquirits.
Construir textos normativament correctes
Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom
Discriminar els trets que defineixen el lloc d'un autor en el context d'una problemàtica i reorganitzar-los
en un esquema coherent.
Distingir i esquematitzar el contingut fonamental d'un text filosòfic.
Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria
Reconèixer, amb mirada experta, referents filosòfics del passat i del present i avaluar-ne la rellevància.

Continguts

L'assignatura es dividirà en tres blocs temàtics, que tindran una correspondència estricta amb el
calendari del curs.

Temes:

1. El govern de la vida dels homes

a. El poder

b. La governamentalitat

c. La vida

2. Maneres de subjectivació

a. La constitució del subjecte

b. L'experiència ascètica

c. La veritat

3. Tenir cura de si mateix

a.  La parrêsía

b.  La vida vertadera

c. Pràctica de la llibertat

Metodologia
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Les classes es basen en la lectura i comentari del text de referència, que és el del curs 
L'hermenèutica del subjecte. Les sessions alternaran classes magistrals, exposicions d'alumnes i
discussió de texts i problemes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

classe magistral 30 1,2 4, 7

orientació lectura de textos 15 0,6 3, 5

Tipus: Supervisades

tutories 22,5 0,9 1, 2, 3

Tipus: Autònomes

estudi i elaboració de treballs 25 1 1, 2, 6

lectura bibliografia recomanada 50 2 4, 5

Avaluació

L'avaluació es farà sobre quatre activitats: tres exàmens parcials distribuïts al llarg del curs, en
finalitzar cada apartat corresponent del temari. El valor ponderat de cadascun d'ells és del 20%.
La quarta activitat és un treball escrit sobre un tema concertat amb el professor, lliurat al final del
període de classes. El seu valor ponderat és del 40%. Es considera no avaluable l'alumne que no
es presenta a un mínim d'activitats d'avaluació que sumin un valor ponderat del 70%. En la data
establerta pel deganat, es farà una reavaluació dels exàmens a través d'un examen final, amb valor
ponderat d'un 60%. A la vegada, també es podrà recuperar el treball escrit.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examens parcials (tres) 60 % de la nota final 5,5 0,22 3, 5, 6

Treball escrit 40 % de la nota final 2 0,08 1, 2, 3, 4, 7

Bibliografia

A. Fonts

A.1 Llibres

Foucault,    Michel. L'usage des plaisirs: Histoire de la sexualité 2. París: Gallimard, 1984.

Foucault,   Michel. Le souci de soi: Histoire de la sexualité 3.París: Gallimard, 1984.
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Foucault,   Michel. Le souci de soi: Histoire de la sexualité 3.París: Gallimard, 1984.

A.2 Cursos al Collège de France

Foucault,  Michel. Du gouvernement des vivants (1980), París: Seuil, 2012.

Foucault,  Michel. Subjectivité et vérité (1981), París: Seuil, 2014.

Foucault,  Michel. L'Herméneutique du sujet (1982), París: Gallimard, 2001.

Foucault,  Michel. Le Gouvernement de soi et des autres I (1983), París: Gallimard, 2008.

Foucault,  Michel. Le Gouvernement de soi et des autres II : Le Courage de la vérité (1984),
París: Gallimard, 2009.

A.3 Articles, conferències, entrevistes i altres cursos

Foucault,   Michel.Dits et écrits vol IV, 1980-1988. París : Gallimard, 1994. [Reedició de 2001 :
Dits et écrits, 2: 1976-1988. ]

Foucault, Michel.Mal faire, dire vrai: Fonction de l'aveu en justice - cours de Louvain, 1981.
Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain, 2012.

Foucault, Michel. L'origine de l'herméneutique de soi. Conférences prononcées à Dartmouth
College, 1980. París : Vrin, coll. « Philosophie du présent / Foucault inédit », 2013.

Foucault, Michel. Dire vrai sur soi-même. Conférences prononcées à l'Université Victoria de
Toronto (1982). París : Vrin, coll. « Philosophie du présent / Foucault inédit », 2017.

Foucault, Michel. "About the Beginning of the Hermeneutics of the Self: Two Lectures at
Dartmouth", Political Theory, Vol. 21, No. 2 (May, 1993), pp. 198-227.

Fruchaud, Henri-Paul i  Bert, Jean-François. « Un inédit de Michel Foucault : « La Parrêsia ».
Note de présentation », Anabases [En línia], 16 | 2012, mis en ligne le 01 octobre 2015, consulté

 le 16 juin 2015. URL : http://anabases.revues.org/3956

Foucault, Michel. Discourse and Truth: the Problematization of Parrhesia, Edited by J. Pearson.,
1999. Permanent URL: http://foucault.info/documents/parrhesia/

Martin,      Luther H.; Gutman, Hucki Hutton, Patrick H. (eds.). Technologies of the Self. A Seminar
with Michel Foucault, Anherst: University of Massachusetts Press, 1988.

B. Traduccions

Foucault,    Michel. El uso de los placeres. Historia de la sexualidad 2. Madrid: Siglo XXI, 2005.

Foucault,   Michel. El cuidado de sí. Historia de la sexualidad 3. Madrid: Biblñioteca Nueva-Siglo
XXI, 2016.

Foucault, Michel. Del gobierno de los vivos.Curso en el Collège de France (1979-1980). Madrid:
Akal, 2016.

Foucault, Michel. La hermenèutica del sujeto. Curso en el Collège de France (1981-1982).
Madrid: Ediciones Akal, 2008.
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