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TEMAS FUNDAMENTAIS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS II

AULA DE 27.04.2020
A aula da disciplina Temas Fundamentais de Relações Internacionais II de
27.04.2020 será dedicada à discussão de conferência proferida em 26.09.2011 pelo Prof.
Celso Lafer, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP),
em sessão pública de grande relevância, que foi presidida pelo diretor daquela Unidade,
Prof. Antonio Magalhães Gomes Filho, e também contou com a presença do pró-reitor de
Pesquisa da Universidade, Prof. Marco Antonio Zago. Com o tema “Desafios da
globalidade: as assimetrias da sociedade internacional”, o vídeo da conferência se encontra
disponível em:
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=7576
A conferência fez parte de um amplo ciclo – intitulado Conferências USP –
, iniciado em 2011 e que se prolongou por três anos. Promovido pela Pró-Reitoria de
Pesquisa (PRP), por iniciativa justamente do então pró-reitor Marco Antonio Zago, que
posteriormente veio a se tornar reitor da Universidade, o ciclo objetivou a reflexão sobre
temas relevantes daquele momento, contemplando, para tal, inclusive a produção
decorrente da atividade de pesquisa conduzida na própria USP.
Estando o ciclo organizado em grandes áreas, no amplo espectro de
interesses da USP, um conjunto específico de conferências, sob a denominação geral
“Desafios da globalidade”, foi concebido para agregar, ao longo dos três anos, especialistas
das áreas de Ciência Política, Direito, Economia e Relações Internacionais dedicados ao
estudo desse tema e dos múltiplos aspectos a ele associados. Os responsáveis pela
coordenação e estruturação do ciclo trienal das Conferências correspondentes a essas
áreas estabeleceram que, em 2011, a ênfase das conferências seria no exame das
“assimetrias da sociedade internacional”, em 2012, na apreciação do estado dos “regimes
internacionais” e, em 2013, na consideração da dimensão da “governança internacional”.

Na condição de professor do Instituto de Relações Internacionais e da
Faculdade de Direito, tive a oportunidade de integrar esse grupo de coordenação, em
companhia dos professores Nicolau Reinhard (FEA), Joaquim Guilhoto (FEA) e Marta
Arretche (FFLCH), e do acadêmico e doutorando do IRI Gerson Damiani, que o secretariou.
Assimetrias da Sociedade Internacional possível com o apoio da PRP e da Editora da USP
(Edusp). Assim, dois livros, disponíveis nas bibliotecas da USP e para aquisição junto à
Edusp, congregam a transcrição de diversas das conferências realizadas, com revisão
efetuada por seus autores, e se constituem em importância fonte de conhecimento sobre o
fenômeno da globalização e seus múltiplos aspectos. São eles:
•

Assimetrias da Sociedade Internacional. Nicolau Reinhard, Marta
Arretche, Pedro Dallari e Gerson Damiani (organizadores); São Paulo:
Edusp, 2012. ISBN 13: 9788531413971

•

Impasses nos Grandes Regimes Internacionais: Relações de Poder e
Meio Ambiente. Nicolau Reinhard, Joaquim Guilhoto, Pedro Dallari e
Gerson Damiani (organizadores); São Paulo: Edusp, 2013. ISBN 13:
9788531414565

A conferência de Celso Lafer, revista por seu autor, foi publicada no
primeiro desses dois livros publicados pela Edusp – com o título “Desafios da globalidade:
assimetrias da Sociedade Internacional” (páginas 15 a 30) – e, também – com o título “A
máquina do mundo – desafios da globalidade: assimetrias da sociedade internacional” –,
na coletânea de artigos do Prof. Lafer que têm servido de referência para este curso de
2020: Relações internacionais, política externa e diplomacia brasileira: pensamento e ação,
Brasília: FUNAG, 2018, volume I, p. 461-479, disponível em:
http://funag.gov.br/biblioteca/download/relacoes-internacionais-politica-externadiplomacia-brasileira-volume-1.pdf

(P. Dallari, 25.04.2020)

