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Pré-requisitos 
  

Nome Código   

Nenhum item vinculado.    
 

 
 

 

  
Professores 

  

Nome Atuação   

Professor(a): JOSÉ LUÍS DA COSTA FIORI 
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Horários 

  

Dia Local Início Fim   

SEXTAS-FEIRAS         PRAIA VERMELHA 10:00 13:00 

 

 

 
 

 

  
  

Ementa 
 

 
  

    Todas as grandes guerras da história humana tiveram sempre dimensão ética 

mais explícita, na medida em que elas estão questionando alguma ordem 
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internacional estabelecida, e, ao mesmo tempo, estão criando as condições de 

poder, e as premissas normativas em que se baseará a convivência 

internacional depois da guerra, e sob a batuta dos seus vencedores. Foi sempre 

assim, e tudo indica que seguirá sendo assim enquanto os homens foram 

homens, e ainda mais, enquanto os homens estiverem vivendo dentro do 

sistema interestatal capitalista inventado pelos europeus. Neste momento, 

esta hipótese parece ser também um bom ponto de partida para refletir sobre 

este momento em que o sistema internacional parece estar se despedindo de 

uma ordem ética e política eurocêntrica, sem que se consiga vislumbrar no 

horizonte, as bases de poder e as coordenadas éticas e utópicas em se baseará 

a convivência internacional, durante o Século XXI.  O objetivo deste curso é 

discutir alguns aspectos deste problema contemporâneo, a partir de uma 

releitura de outros momentos em que a humanidade se enfrentou com um 

desafio análogo, ainda que fosse dentro de espaços menos extensos e globais 

do que o do atual do sistema internacional.  

      Este curso é optativo e será aberto para outros professores e investigadores 

que se interessem por este tema, em particular os que já participaram do 

Colóquio “Sobre a Guerra” que realizamos dentro do âmbito do PEPI, entre 

2016 e 2017. Por isso também, seu método de trabalhos envolverá palestras de 

alguns professores convidados para tratar de temas específicos de suas 

pesquisas atuais ou passadas. 
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