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TEMAS FUNDAMENTAIS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS II

AULA DE 04.05.2020
A aula da disciplina Temas Fundamentais de Relações Internacionais II de
05.04.2020 será dedicada à análise de conferência proferida em 27.04.2010 pelo
Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa no âmbito de curso que o Prof. Celso Lafer
ministrou no Instituto de Relações Internacionais (IRI) no primeiro semestre daquele ano.
Com o tema “O Barão do Rio Branco: missão em Berlim, 1901/1902”, o vídeo da conferência
se encontra disponível em:
https://youtu.be/FHbzlpIHuZY
Seixas Corrêa havia acabado de publicar pela Fundação Alexandre de
Gusmão (Funag) livro dedicado justamente ao exame do período em que Rio Branco esteve
à frente da missão do Brasil em Berlim, então capital do Império Alemão, em 1901 e 1902. A
pesquisa para realização da obra havia sido realizada pouco tempo antes de sua
publicação, por ocasião da permanência do diplomata no posto de embaixador na
Alemanha, iniciada em 2005 e que lhe permitiu o acesso privilegiado a arquivos de
documentos naquele país. Tendo trabalhado em grande proximidade com Celso Lafer nos
períodos em que este ocupou o cargo de Ministro das Relações Exteriores, Seixas Corrêa
foi então convidado pelo professor da Faculdade de Direito e do IRI para discorrer sobre o
livro em uma das aulas da primeira edição da disciplina Temas Fundamentais de Relações
Internacionais, há exatos dez anos.
O resgate dessa conferência no curso ministrado agora em 2020 está
associado à relevância que Celso Lafer atribui aos estudos sobre a política externa
brasileira, por força tanto de seu trabalho acadêmico como da larga vivência nessa seara.
Devidamente abrigada no programa do curso, a matéria encontra subsídios bibliográficos
nos artigos de Celso Lafer presentes na coletânea publicada pela Funag, adotada como
obra de referência (LAFER, Celso. Relações internacionais, política externa e diplomacia

brasileira: pensamento e ação, volumes I e II, Brasília: FUNAG, 2018), cabendo mencionar,
ainda, o próprio livro de Seixas Corrêa que serviu de base para a conferência, assim como
os livros de do Embaixador Fernando de Mello Barreto dedicados ao registro das
realizações dos ministros de Relações Exteriores brasileiros, alguns deles acessíveis on
line, conforme a indicação, e outros disponíveis na biblioteca do IRI:
CORRÊA, Luiz Felipe de Seixas. O Barão do Rio Branco: missão em Berlim,
1901/1902, Brasília: FUNAG, 2018. Acessível em:
http://funag.gov.br/biblioteca/download/575Barao_do_Rio_Branco_Missao_em_Berlin.pdf
BARRETO, Fernando de Mello. Os sucessores do Barão, volume 1, São Paulo: Paz
e Terra, 2001.
BARRETO, Fernando de Mello. Os sucessores do Barão, volume 2, São Paulo: Paz
e Terra, 2006.
BARRETO, Fernando de Mello. A política externa após a redemocratização, tomos I
e II, Brasília: FUNAG, 2018. Acessível em:
http://funag.gov.br/loja/download/949A_Pol%C3%ADtica_Externa_ap%C3%B3s_a_redemocratiza%C3%A7%C3%A3o_T
OMO_I.pdf
e
http://funag.gov.br/biblioteca/download/951A_Pol%C3%ADtica_Externa_ap%C3%B3s_a_redemocratiza%C3%A7%C3%A3o_T
OMO_II.pdf

(P. Dallari, 03.05.2020)

