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Ementa: 

Discussão introdutória sobre o que é a filosofia e sua
história considerando as questões que lhe são
próprias. A partir disso, trataremos da relação entre os
principais tipos de discurso (científico, poético, retórico
e ético) e a noção de verdade. Em seguida,

estudaremos alguns dos principais discursos
modernos sobre a origem do Estado e a relação entre
estado de natureza e estado civil, lei natural e lei
positiva, privilegiando o projeto kantiano de paz
perpétua e a distinção concebida pelo filósofo 

alemão entre uso público e uso privado da razão. Com
esse arcabouço conceitual, buscaremos discutir o
alcance filosófico do entendimento de que o ser
humano é portador de direitos universais bem como o
alcance da garantia histórica do direito público. O
negociador e a perspectiva ética das relações
internacionais. Poder e moralidade na política
mundial. A ética negocial aplicada às relações
transnacionais. A geopolítica clássica, sua crise e a
emergência de novas geopolíticas. A democracia
liberal e os direitos humanos. Cosmopolitismo e
intervenções humanitárias. 
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Metodologia: 

Aulas expositivas. Apresentação expositiva e dialogada, discussão de textos
teóricos, simulação de negociações internacionais. 

Critério de avaliação: 

Leitura, discussão de textos teóricos, participação em simulação de negociações
em organismos multilaterais (MUNs) e avaliações escritas. 

Programa: 

Filosofia: o que é? como surgiu? por que filosofar? Introdução à História da
Filosofia: períodos e questões. Ciência: método e crítica. Poética e estética.

Retórica: argumentação e persuasão. Ética, moral e direito. Estado e natureza. Da
geopolítica clássica. Das transformações do período entre guerras. Da Guerra Fria
e as transformações sistêmicas. Das novas geopolíticas. Da discussão ética e o 

desenvolvimento dos direitos humanos. Das disputas econômicas e sociais. Dos
choques culturais. Da globalização e descentralização internacional. Da
democracia liberal e os direitos humanos. Das disparidades norte/sul, 
desigualdade sistêmica e o sistema-mundo. Dos conflitos éticos em um contexto 

multicultural. Terrorismo, intervenções humanitárias e a pós-modernidade: das
implicações éticas. 

Objetivos: 
Apresentar as características dos problemas filosóficos, bem como uma visão
geral da História da Filosofia, problematizando seus pressupostos históricos e
filosóficos. Discutir a relação entre os saberes teóricos e práticos. Investigar as
principais formulações modernas sobre a relação entre o indivíduo e o Estado; os
conceitos de direito natural e direito positivo; os projetos modernos de paz
perpétua entre indivíduos e entre Estados. Oferecer subsídios conceituais para a
discussão e crítica dos problemas concernentes ao Estado de Direito e às relações
internacionais. 
Compreender o desenvolvimento histórico e teórico acerca das discussões éticas,
dos valores democráticos e dos direitos humanos; 
Analisar criticamente a ética negocial aplicada às relações internacionais; 
Interpretar, através de perspectivas teóricas e conceituais, as estruturas do poder
político mundial, seus limites e sua transformação; 

Refletir acerca do poder e da moralidade nas relações internacionais
contemporâneas. 
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