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Atualização em 03.06.2020

PROGRAMAÇÃO DAS AULAS

1.

09.03.2020
1ª Conferência do Prof. Celso Lafer – O papel da experiência na geração do
conhecimento das relações internacionais
Disponível em: https://youtu.be/SkxGsLfTIOE
Indicações de leitura:
CL, Relações Internacionais, Política Externa, e Diplomacia Brasileira – pensamento e ação –
vol. 1 – Introdução Geral
Parte I – A reflexão da experiência - (1/2/3)
Parte III – Relações internacionais
– Tópicos específicos - CL vol. 1 - A Máquina do mundo – (32)

2.

16.03.2020
2ª Conferência do Prof. Celso Lafer – O campo das relações internacionais
Indicações de leitura:
CL, vol. 1 – Parte III – Relações internacionais
- A necessidade do campo - (22/23/24).
- O campo teórico - (25 a 31)

3.

23.03.2020 (aula à distância)
Orientação para realização dos trabalhos da disciplina (fórum da plataforma Moodle).

4.

30.03.2020 (aula à distância)
Orientação para realização dos trabalhos da disciplina (fórum na plataforma Moodle).
Até às 23h59 – entrega das duas resenhas do primeiro tema selecionado (graduação) e
entrega do projeto de ensaio (pós-graduação) (tarefas na plataforma Moodle).

06.04.2020 – NÃO HAVERÁ AULA (recesso da Semana Santa)
5.

13.04.2020 (aula à distância)
Reprodução de conferência do Prof. Celso Lafer realizada em 15.08.2012 – Solenidade de
outorga do título de professor emérito do IRI a Celso Lafer
Disponível em: http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=12896
Debate sobre a conferência do Prof. Celso Lafer e comentário geral sobre as tarefas realizadas
em 30.03.2020 (fórum na plataforma Moodle).

20.04.2020 – NÃO HAVERÁ AULA (dia não letivo conforme o calendário da USP)
6.

27.04.2020 (aula à distância)
Reprodução de conferência do Prof. Celso Lafer realizada em 26.09.2011 – Desafios da
globalidade: as assimetrias da sociedade internacional
Disponível em: http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=7576
Debate sobre a conferência do Prof. Celso Lafer e orientação para continuidade da realização
dos trabalhos da disciplina (fórum na plataforma Moodle).
Até às 23h59 – entrega das duas resenhas do segundo tema selecionado (graduação) e
entrega da versão revisada do projeto de ensaio (pós-graduação) (tarefas na plataforma
Moodle).

7.

04.05.2020 (aula à distância)
Reprodução de conferência do Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa, em evento
presidido pelo Prof. Celso Lafer e realizado em 27.04.2010 – O Barão do Rio Branco:
missão em Berlim (1901-1902)
Disponível em: https://youtu.be/FHbzlpIHuZY
Debate sobre conferência do Embaixador Seixas Corrêa e comentário geral sobre as tarefas
realizadas em 27.04.2020 (fórum na plataforma Moodle).

8.

11.05.2020 (aula à distância)
Reprodução de conferência do Prof. Celso Lafer realizada em 2003 – Aula inaugural do
Curso de Bacharelado em Relações Internacionais do ano de 2003: Pensamento e ação,
experiência e conhecimento, no campo das relações internacionais
Disponível em: https://youtu.be/TqnYto7actY
Debate sobre a conferência do Prof. Celso Lafer e orientação para continuidade da realização
dos trabalhos da disciplina (fórum na plataforma Moodle).

9.

18.05.2020 (aula à distância)
Reprodução de conferência do Prof. Celso Lafer realizada em 27.04.2018 no auditório do
Instituto Rio Branco, em Brasília – proferida dentro do ciclo "Percursos Diplomáticos",
iniciativa conjunta do Instituto Rio Branco (IRBr) e do Instituto de Pesquisa de
Relações Internacionais (IPRI), da Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Csky2JNVWhk
Debate sobre a conferência do Prof. Celso Lafer e orientação para continuidade da realização
dos trabalhos da disciplina (fórum na plataforma Moodle).
Até às 23h59 – entrega das duas resenhas do terceiro tema selecionado (graduação) e
entrega da versão parcial do ensaio (pós-graduação) (tarefas na plataforma Moodle).

10. 25.05.2020 (aula à distância)
Reprodução de conferência do Prof. Celso Lafer veiculada em 22.04.2018 pela TV Cultura,
no programa Café Filosófico, produzido em parceria com o Instituto CPFL –
Desenvolvimento sustentável e novas implicações da responsabilidade
Versão veiculada pela TV Cultura, disponível em:
https://tvcultura.com.br/videos/64793_desenvolvimento-sustentavel-e-novas-implicacoes-daresponsabilidade-celso-lafer.html
Versão integral da gravação do Instituto CPFL, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=PLT8tc8k8T0
Debate sobre a conferência do Prof. Celso Lafer e orientação para continuidade da realização
dos trabalhos da disciplina (fórum na plataforma Moodle).
11. 01.06.2020 (aula à distância)
Reprodução de entrevista do Prof. Celso Lafer de abril de 2014, gravada dentro do ciclo
"o Brasil e a globalização – pensadores do direito internacional”, e de conferência por
ele proferida em dezembro de 2018, por ocasião do I Congresso Internacional da
OAB/SP, realizado em comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
Vídeos disponíveis em:
https://www.youtube.com/watch?v=pFFq2jtUiMc&t=11s
e
https://www.youtube.com/watch?v=mhFjIQPADeM
Debate sobre a entrevista e a conferência do Prof. Celso Lafer e orientação para continuidade da
realização dos trabalhos da disciplina (fórum na plataforma Moodle).
12. 08.06.2020 (aula à distância)
Reprodução de entrevista do Prof. Celso Lafer, veiculada em 25.05.2020 pela TV Cultura,
no programa Roda Viva, que versou sobre os problemas da política externa brasileira.
Disponível em: https://tvcultura.com.br/videos/75095_roda-viva-celso-lafer-25-05-2020.html
Debate sobre a entrevista do Prof. Celso Lafer e orientação para continuidade da realização dos
trabalhos da disciplina (fórum na plataforma Moodle).
Até às 23h59 – entrega das duas resenhas do quarto tema selecionado (graduação) (tarefas
na plataforma Moodle).
13. 15.06.2020 (aula à distância)
Reprodução de conferência do Prof. Celso Lafer realizada em 05.11.2013, na Academia
Brasileira de Letras (ABL), e proferida dentro do ciclo de conferências "Século XXI:
paradigmas em crise", organizado pela ABL – O desafio de pensar sem o corrimão de
categorias consagradas.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PUqs1nzr2vg
Debate sobre a conferência do Prof. Celso Lafer e orientação para continuidade da realização
dos trabalhos da disciplina (fórum na plataforma Moodle).
14. 22.06.2020 (aula à distância)
Reprodução de conferência do Prof. Celso Lafer proferida em outubro de 2012, no 36º
Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais
(Anpocs) – O campo das relações internacionais.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=b1onY-PW3hw
Debate sobre a conferência do Prof. Celso Lafer e orientação para continuidade da realização
dos trabalhos da disciplina (fórum na plataforma Moodle).

Até às 23h59 – entrega das duas resenhas do quinto tema selecionado (graduação) e
entrega da versão final do ensaio (pós-graduação) (tarefas na plataforma Moodle).
15. 29.06.2020 (aula à distância)
Encerramento do curso
Avaliação do curso e fornecimento de informações sobre o agendamento de reuniões
individualizadas das(os) alunas(os) com o Prof. Celso Lafer, bem como acerca da perspectiva de
realização de eventos acadêmicos destinados a abrigar as conferências que, por força da
pandemia, deixaram de ser proferidas presencialmente pelo Prof. Lafer (fórum na plataforma
Moodle).

RELAÇÃO ORIGINAL DE CONFERÊNCIAS DO PROF. CELSO LAFER, COM A
INDICAÇÃO DA BIBLIOGRAFIA CORRESPONDENTE

(1) O papel da experiência na geração do conhecimento das relações internacionais
Conferência proferida em 09.03.2020
(indicação: CL, Relações Internacionais, Política Externa, e Diplomacia Brasileira –
pensamento e ação – vol. 1 – Introdução Geral
Parte I – A reflexão da experiência - (1/2/3)
Parte III – Relações internacionais
– Tópicos específicos -CL vol. 1 - A Máquina do mundo – (32)
(2) O campo das relações internacionais
Conferência proferida em 16.03.2020
CL, vol. 1 – Parte III – Relações internacionais
- A necessidade do campo - (22/23/24).
- O campo teórico - (25 a 31)
(3) Diálogos/ Memórias / Personalidades
CL, vol. 1 – Parte II – Itamaraty
– Diálogos – (11 a 17 bis)
- Memórias - ( 18 a 21)
CL, vol. 2 – Parte V – Personalidades (99 a 112)
(4) Lições do Passado / Parceiros Vitais do Brasil
CL, vol. 2 – Parte IV – Lições do Passado (67 a 80)
CL, vol. 2 – Parte IV Parceiros Vitais do Brasil – (81 a 86)
(5) Itamaraty
CL, vol. 1 – Parte II – Itamaraty – (4 a 10)
(6) O Brasil no mundo
CL, vol. 2 – Parte IV – O Brasil no mundo (56 a 65)
(7) Tópicos Específicos

CL, vol. 1 – Parte III – Relações Internacionais
- Tópicos Específicos (32 a 55)
(8) Direitos Humanos
CL, vol. 1 – Parte III – Tópicos Específicos (36, 37, 48, 51 e 53)
CL, vol. 2 – Parte IV – Lições do Passado (67)
CL, Norberto Bobbio: trajetória e obra, 2013
Parte III: Direitos Humanos
CL, Direitos Humanos – Um percurso no Direito no século XXI
vol. 1, 2015
CL, Direito Internacional - Um percurso no Direito no século XXI
vol. 2, 2015 Parte I, 1
CL, Human Rights Challenges in the Contemporary World: Reflections on a personal journey
of thought and action, 2015.
Archiv fur Rechts – Beihefte 146 – pgs. 33 -67 .
CL, A Internacionalização dos Direitos Humanos: O desafio do Direito a ter Direitos - in
1948-2018 – 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, org. Eloisa de Souza
Arruda e Flávio Leão Bastos Pereira, S. Paulo: Imprensa Oficial, 2018 – pp. 114-127.
(9) Guerra, Paz, Pacifismo, Estratégia
CL, vol. 1 – Parte III – Tópicos Específicos (34 e 47)
CL, vol. 2 – Parte IV – O Brasil no mundo (56 e 64)
CL, vol. 2 – Parte IV – Lições do Passado (77)
CL, vol. 2 – Parte IV – Questões polêmicas (96)
CL, Norberto Bobbio: trajetória e obra, 2013
Parte II - Relações internacionais
Luigi Bonanate, A guerra, S. Paulo: Estação Liberdade, 2001.
Thierry de Montbrial e Jean Klein - Dictionnaire de stratégie, Paris: PUF, 2000.
Norberto Bobbio: O Problema da Guerra e as vias da Paz, S. Paulo: UNESP, 2003.
(10) Multilateralismo político e econômico / diplomacia subnacional / incertezas
CL, Insegurança Internacional (2018) - Palestra Senado Federal – C.R.E. e Defesa
Nacional.
CL, Direito Internacional – Um percurso no Direito no século XXI, vol. 2 – Parte II – Direito
Internacional Econômico.
CL, Challenges to the WTO Dispute Settlement System, in Revitalizing the Spirit of Bretton
Woods - 50 perspectives on the Future of the global economic System, 2019.
CL, Diplomacia subnacional e desafios do desenvolvimento – um ponto de vista brasileiro –
em Desenvolvimento e cooperação na América Latina, Enrique García (coordenação),
Cátedra José Bonifácio, 2020. Disponível em:
http://www.livrosabertos.edusp.usp.br/edusp/catalog/view/20/16/75-3
CL, Reflexões sobre os desafios do multilateralismo - Revista Pensamiento Iberoamericano,
2019. Disponível em: https://issuu.com/segibpdf/docs/02
Winston Lord, Kissinger on Kissinger – Reflections on Diplomacy, Grand Strategy, and
Leadership, All Points Books, 2018.
Robert Zoellick, The China Challenge in The National Interest – February, 2020

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA
As conferências terão por referência bibliográfica básica, a que se adicionam os artigos indicados,
os artigos do prof. Celso Lafer constantes da coletânea em dois volumes publicada pela FUNAG,
acessível digitalmente de forma gratuita na forma seguinte:
LAFER, Celso. Relações internacionais, política externa e diplomacia brasileira: pensamento e
ação, volumes I e II, Brasília: FUNAG, 2018. Acessível em:
http://funag.gov.br/biblioteca/download/relacoes-internacionais-politica-externa-diplomaciabrasileira-volume-1.pdf
e
http://funag.gov.br/biblioteca/download/relacoes-internacionais-politica-externa-diplomaciabrasileira-volume-2.pdf

ATIVIDADES PARA AVALIAÇÃO
A) ENSAIO COM TEMÁTICA RELACIONADA A ALGUM DOS TEMAS ABORDADOS NO CURSO
(somente para alunos de pós-graduação)
Redação de texto crítico sobre um assunto que envolva uma das temáticas trabalhadas na
disciplina. O trabalho é individual e deverá, necessariamente, se relacionar com temas abordados
em aulas, conceitos discutidos, tópicos apontados como importantes ou atividades desenvolvidas
pelos professores. O trabalho não deve estar desconectado das aulas. Portanto, o trabalho deverá
mobilizar discussão bibliográfica e utilização de fontes históricas, para apoiar a clareza da
argumentação.
FORMATAÇÃO DO TRABALHO:
O trabalho escrito terá no máximo vinte páginas (sem contar os elementos pré-textuais, tais como:
capa, página de rosto e sumário, etc.) e deverá obedecer obrigatoriamente à seguinte formatação:
Fonte Times New Roman, 12; espaçamento 1,5; margens superior e esquerda 3; inferior e direita,
2; as citações deverão vir entre aspas (até 3 linhas) ou com espaçamento de recuo de 2 cm – direita
para citações maiores, espaço simples e fonte 11; notas de rodapé contendo referência bibliográfica
completa; referências bibliográficas no final do texto. O desrespeito aos critérios formais implicará
a diminuição da nota.
PRAZOS DE ENTREGA DO TRABALHO:
• 30.03.2020: Entrega, através da página do curso na plataforma Moodle, do projeto de ensaio, com
a indicação do tema, das fontes e da bibliografia selecionadas que serão trabalhados para que os
professores avaliem a proposta e realizem as recomendações necessárias para o desenvolvimento
do trabalho.
• 27.04.2020: Entrega da versão final do projeto de ensaio.
• 18.05.2020: Entrega de versão parcial do ensaio.

• 22.06.2020: Entrega da versão final e integral do ensaio.

B) RESENHAS CRÍTICAS (somente para alunos de graduação)
Elaboração, de forma individual, de resenhas dos textos de cinco dos dez temas da relação de
conferências do Prof. Celso Lafer, devendo a(o) aluna(o) selecionar, para cada um dos cinco temas
escolhidos, dois dos textos indicados na bibliografia do tema, resultando em um total de 10 textos.
Como há textos que estão listados em mais de um tema, deve-se ter atenção para evitar a repetição
de textos na elaboração e entrega das resenhas, sendo permitido que a(o) aluna(o) faça uma única
resenha de cada texto.
PRAZOS DE ENTREGA DAS RESENHAS:
• Duas resenhas do 1º tema escolhido: 30.03.2020
• Duas resenhas do 2º tema escolhido: 27.04.2020
• Duas resenhas do 3º tema escolhido: 18.05.2020
• Duas resenhas do 4º tema escolhido: 08.06.2020
• Duas resenhas do 5º tema escolhido: 22.06.2020
(a ordem dos temas escolhidos não precisa observar necessariamente a ordem das conferências)

INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA REDAÇÃO DAS RESENHAS

Referências
• ANDRADE, Maria Lúcia C. V. O. Resenha. Coleção “Aprenda a fazer”. São Paulo: Paulistana,
2016.
• SEVERINO, Antonio Joaquim. “A resenha bibliográfica”. In: ____. Metodologia do trabalho
científico. 20ª edição. São Paulo: Cortez, 1996. Pp.107-108.
Resenha crítica – definição:
Constitui-se de um texto construído com vistas a elucidar outro texto/livro, apontando seus aspectos
organizacionais, seu contexto de publicação (área, período), sua relação com outros textos (que
tenham versado sobre o(s) mesmo(s) tema(s)) e com a obra geral do autor em questão.
Roteiro da resenha
• Cabeçalho de acordo com a ABNT (Ex.: ANDRADE, Maria Lúcia C. V. O. Resenha. Coleção
“Aprenda a fazer”. São Paulo: Paulistana, 2016.), no qual são transcritos os dados bibliográficos
completos da publicação resenhada.
• Parágrafo com breve informação sobre o autor do texto que está sendo resenhado.
• Exposição sintética do conteúdo do texto (deve-se destacar o assunto, os objetivos e a ideia
central do texto, apontando os principais passos do raciocínio lógico do autor).
• Comentário crítico (de um (1) a três (3) parágrafos contendo um balanço opinativo do resenhista
acerca do texto).

Aspectos técnicos
Cada resenha deverá conter no máximo três (3) páginas, deve estar em espaço 1,5, justificado,
fonte Times New Roman 12. Não criar títulos para as resenhas. O cabeçalho com as informações
bibliográficas (vide modelo acima) fará as vezes de título da resenha.
Observação: as indicações para elaboração dos ensaios e das resenhas críticas foram extraídas
de orientação estabelecida em 2019 pelo Prof. Wagner Pinheiro Pereira (UFRJ, Pós-doutoramento
IRI/USP) para trabalhos análogos da disciplina de graduação e pós-graduação Temas
Contemporâneos da Ibero-América (IRI/USP).
(PBAD)

