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TEMAS FUNDAMENTAIS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS II

AULA DE 13.04.2020

A aula da disciplina Temas Fundamentais de Relações Internacionais II de
13.04.2020 será dedicada à discussão da conferência proferida em 15.08.2012 pelo Prof.
Celso Lafer, na ocasião em que recebeu o título de Professor Emérito do Instituto de
Relações Internacionais (IRI) da USP. O vídeo da solenidade em que foi proferida a
conferência encontra-se disponível em:
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=12896.
Tendo sido saudado pelo ex-presidente da República Fernando Henrique
Cardoso, professor aposentado da FFLCH-USP, e recebido o título de Professor Emérito
da então diretora do IRI, Profa. Maria Hermínia Tavares de Almeida, o Prof. Lafer discorreu
em sua conferência sobre a compreensão do campo das relações internacionais, tema que
orienta as abordagens deste curso ministrado por ele em 2020. Proferida na ocasião em
que o IRI celebrava os 10 anos do início do curso de Bacharelado em Relações
Internacionais, iniciado em fevereiro de 2002, o Prof. Lafer também tratou da criação do
curso e do advento, um pouco mais tarde, do próprio IRI, processos em que teve
participação intensa.
Dois aspectos muito relevantes para a concepção do campo das relações
internacionais adotada na USP aparecem na digressão do prof. Lafer e devem merecer
especial atenção. Diferenciando-se da concepção dominante no Brasil – que considera
relações internacionais como como especialidade da área da ciência política, sendo
sinônimo da subárea política Internacional –, prevaleceu na USP o entendimento de que o
estudo das relações internacionais compreenderia uma abordagem multidisciplinar. Por

força inclusive das unidades da USP que participaram de sua criação, desde seu início o
ensino de relações internacionais esteve respaldado na aquisição de elementos de ciência
política, direito, economia e história, em condições de igualdade. Um segundo aspecto diz
respeito justamente ao papel da experiência – ou da dimensão prática – na produção de
conhecimento em relações internacionais, enfoque que o Prof. Lafer adota como elemento
central na fundamentação do curso atual.
A conferência foi publicada na revista Política Externa (v. 21, n. 2,
set./out./nov. 2012, p.173-179) e, também, na coletânea de artigos do prof. Lafer que têm
servido de referência para este curso de 2020: Celso Lafer, “Discurso de agradecimento
como professor emérito do IRI-USP (2012), em Relações internacionais, política externa e
diplomacia brasileira: pensamento e ação, Brasília: FUNAG, 2018, volume I, p. 349-361,
disponível em:
http://funag.gov.br/biblioteca/download/relacoes-internacionais-politica-externadiplomacia-brasileira-volume-1.pdf
Com a finalidade de complementar a abordagem do Prof. Lafer, sugere-se
a leitura de obra em que o Embaixador Gelson Fonseca discorre sobre a relação entre
teoria e prática em relações internacionais sob a ótica da diplomacia brasileira. Elaborada
originalmente como tese ao Curso de Altos Estudos, em 1981, a obra teve uma segunda
edição em 2012, mesmo ano da conferência do Prof. Lafer aqui resgatada, justamente pela
evidência da permanência da reflexão nela consubstanciada: Gelson Fonseca, Diplomacia
e academia: um estudo sobre as relações entre o Itamaraty e a comunidade acadêmica,
Brasília: FUNAG, 2012, disponível em:
http://funag.gov.br/biblioteca/index.php?route=product/product&product_id=911
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