
Tópicos Especiais em Bioética: GUERRA E ÉTICA (PPGBIOS) 
 
Disciplina de natureza Teórica de nível de Doutorado, com carga horária 
de 30 horas e 2 créditos. 
 
 
Número de vagas: 5 – aceita alunos de doutorado externos ao 
programa. 
 
Data de início: 17.03.2017 
 
Data de término: 07.07.2017
 

Pré-requisitos 
 

Nome Código   
Nenhum item vinculado.    

 

 
 

 

 
Professores 

 
Nome Atuação   

José Luís Fiori Responsável  
 
 

 

 
 

 

 
Horários 

 
Dia Local Início Fim   

Sexta-feira Instituto de Economia da 
UFRJ – sala 102 10:00 12:30 

 

 

 
 

 

 
Ementa 

 
Nossa pesquisa sobre a formação e a história do sistema interestatal 
capitalista deu pouco espaço – até hoje - ao tratamento da questão ética, 
debruçando-se - quase exclusivamente -  sobre a relação das guerras 
com a formação e expansão do poder dos estados, e de sua riqueza 
capitalista. Estes seminários se propõem a corrigir esta falha do passado 
e abrir um novo campo de pesquisa e discussão focado na discussão da 
causa das guerras, e da relação das guerras com o processo de 
construção e difusão de valores éticos, dentro de um sistema 



internacional hierárquico, e que veem enfrentando neste século XXI, o 
novo desafio do relacionamento entre culturas e civilizações com códigos 
morais independentes e não  necessariamente convergentes. Por se 
tratar de um seminário exploratório, seu programa não segue um roteiro 
linear, nem apresenta uma argumentação conclusiva, propondo apenas a 
discussão de alguns tópicos, e a leitura crítica de alguns textos clássicos 
que sustentam – em muitos casos - posições divergentes entre si, com 
relação a interpretação dos fatos, e com relação a resposta que dão às 
perguntas fundamentais que orientam esta nossa nova pesquisa. Este 
seminário prolonga a discussão que já começou no primeiro semestre de 
2016, no curso que levava o mesmo nome. 
 
Categoria: Disciplina eletiva 
 
Pré-requisito(s): não há 
 
Programa: 

1. “Guerra, paz, e ética internacional na perspectiva do poder 
global”: José Luís Fiori – dia 17 de março 

2. “Guerra, economia e moeda. Uma reflexão teórica” – Mauricio 
Metri – 24 de março 

3. “Guerra e moral internacional na teoria de Carr, Morgenthau e 
Aron ”: Paulo Lira – dia 31 de março 

4. “Teoria das guerras hegemônicas, de Moldelski e 
Gilpin”:  Helio Farias – dia 7 de abril 

5. “Guerra e solidariedade na teoria neoevolucionista”: Tiago 
Nasser Appel – dia 28 de abril 

6. “A visão confuciana da guerra e da paz”:  Milton Reyes – dia 5 
de maio 

7. “Violência e guerra na psicologia analítica de Freud e Jung” 
Claudia Vater – dia 19 de maio 

8. “Guerra e ´cosmopolitismo´: o caso dos “médicos sem 
fronteira”:  Marisa Palácios – dia 26 de maio 

9. “As “guerras humanitárias do final do século XX”: Henrique 
Paiva – dia 2 de junho 

10. “Guerra ao terrorismo e lógica imperial” - Fabio Lima – dia 16 
de junho 

11. “Moeda e finança como instrumento de poder e arma de 
guerra” – Ernani Teixeira- 23 de junho 



12. “Geopolitica e geoeconomia do futuro:  a China e o grupo de 
Shangai  X  Eua/Otan” : Raphael Padula – dia 30 de junho 

13. “Guerra e paz num sistema estatal multicivilizacional”: José 
Luís Fiori – dia 7 de julho 

  
Bibliografia de apoio 
Cada expositor enviará no momento oportuno a bibliografia correspondente à sua 
exposição. 

 
 
 

 

 
 


