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Plano de trabalho
Michel Foucault (1926-1984), filósofo francês, pesquisou a ética de maneira
profundamente inovadora. Influenciado por Heidegger, ele iniciou um estudo da
Antropologia de Kant e rapidamente se especializou na psicologia e na história da
doença mental e do saber médico na tradição ocidental. Alargou a sua investigação para
um projeto ambicioso de uma “arqueologia” das ciências humanas, que apontou para a
sua origem recente e, talvez, o fim próximo delas. Questionou o papel do enunciado na
língua dessas disciplinas, através de uma teoria original do discurso; sublinhou também
cada vez mais a dimensão irredutivelmente normativa delas, por meio de ensaios de
leitura “genealógica” da política repressiva ou da criação da noção de biopoder. Por fim,
passou a estudar a noção de subjetividade na relação com a verdade, nos últimos livros
que enfocam sobre a Antiguidade grega.
Depois de ter estudado a figura do “homem” na filosofia de Foucault, em outro
curso, por meio de uma leitura que atravessou praticamente a obra inteira de Foucault, o
seminário desse semestre vai enfocar mais especificamente a ética que Foucault
desenvolve na última parte da obra dele. Em vez de contrastar a sua última filosofia com
a obra inicial (e intermediária), para entender melhor a coerência interna de seu
percurso, trata-se essa vez de comparar a ética de Foucault, de maneira externa, com
outras ofertas éticas, para entender melhor a originalidade de sua obra no contexto
contemporâneo.
O curso é aberto para todos os alunos de filosofia e das várias ciências sociais
interessados no assunto.
Avaliação
A avaliação inclui: participação nas discussões travadas em sala de aula (peso 1),
e um trabalho final (em torno de 10 páginas) sobre um dos temas abordados (peso 2).
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