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TEMAS FUNDAMENTAIS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS II

AULA DE 11.05.2020

A aula da disciplina Temas Fundamentais de Relações Internacionais II de
11.05.2020 será dedicada à discussão de conferência proferida no início de 2003 pelo Prof.
Celso Lafer, na Sala da Congregação da Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade da USP (FEA). Trata-se de evento marcante dos antecedentes da história do
Instituto de Relações Internacionais (IRI), que só veio a ser criado em 2005.
À época, havia apenas o Bacharelado em Relações Internacionais, iniciado
no ano anterior, vinculado diretamente à Pró-Reitoria de Graduação e que funcionava em
instalações da FEA. A conferência do Prof. Celso Lafer se constituiu na aula inaugural do
segundo ano de funcionamento do Bacharelado. Na mesa do evento estavam presentes,
além do conferencista, a Pró-Reitora de Graduação, Profa. Sonia Penin, o diretor da FEA
e coordenador do grupo multidisciplinar que dirigia o curso, Prof. Carlos Roberto Azzoni, e
dois integrantes daquele grupo, o Prof. Guido Soares, da Faculdade de Direito (FD) e já
falecido, e a Prof. Maria Hermínia Tavares de Almeida, da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas (FFLCH), que viria a ser a segunda diretora do IRI.
As imagens da conferência, dispersas em diferentes arquivos, foram
localizadas no acervo de CDs da biblioteca do IRI e recuperadas pela competente equipe
de informática do IRI, que as agrupou em um único vídeo. Visto pelo Prof. Celso Lafer, que
o considerou bastante adequado para o curso atual – dando à conferência o título de
“Pensamento e ação, experiência e conhecimento, no campo das relações internacionais”
– o vídeo se encontra disponível em: https://youtu.be/TqnYto7actY

Proferida pelo Prof. Celso Lafer logo após o término de seu segundo
período como Ministro de Relações Exteriores, ocorrido em dezembro de 2002, a
conferência está plena de referências a passagens concernentes ao exercício dessa função
pública. Nessa sua manifestação de 2003, o Prof. Lafer cuida de aspectos do estudo e da
prática de relações internacionais que viriam a ser retomados 17 anos depois, na primeira
aula do curso deste ano de 2020: a relação entre pensamento e ação, entre experiência e
conhecimento. Será interessante cotejar as duas conferências, estando a mais recente
disponível em: https://youtu.be/SkxGsLfTIOE
O fato de que a aula inaugural de 2003 já tenha ressaltado a dimensão da
ação e da experiência como aspecto essencial da formação de internacionalistas pela USP
é indicativo dessa marca que, juntamente com a multidisciplinaridade, se tornou distintiva
do curso de Bacharelado e, posteriormente, do IRI em relação à ampla maioria dos cursos
e centros de estudos de relações internacionais existentes no Brasil, calcados em
aproximações de viés teórico, amparadas quase que exclusivamente na doutrina da Ciência
Política. No IRI, essa perspectiva diferenciada se materializou em várias inciativas, como a
instituição da posição de professor colaborador, destinada a practitioners de relações
internacionais, ou a instituição da Cátedra José Bonifácio, voltada a abrigar na USP grandes
personalidades da vida pública ibero-americana.
Nessa linha, cabe resgatar, da ampla produção da Cátedra, as coletâneas
de artigos coordenadas por antigos estadistas que, assim como fez Celso Lafer no curso
que ministrou em 2010 e faz no curso atual, vieram ao IRI desenvolver atividades
acadêmicas à luz de sua expressiva vivência política. Por meio dos artigos da própria lavra
e da seleção dos demais artigos, as obras que, respectivamente, tiveram a direção de
Ricardo Lagos (ex-presidente do Chile, catedrático em 2013), Felipe González (ex-primeiroministro da Espanha, catedrático em 2016) e Laura Chinchilla (ex-presidente de Costa Rica,
catedrática em 2018) têm em comum o resgate da ação e da experiência como elementos
relevantes para a geração de conhecimento sobre as leis de regência da vida política,
econômica e social, nos planos nacional e internacional. Editados pela Editora da
Universidade de São Paulo (Edusp), as três coletâneas contam com acesso livre em meio
digital, sendo as seguintes as referências:
A América Latina no mundo: desenvolvimento regional e governança internacional.
Ricardo Lagos (coordenação), Mireya Dávila e Fabíola Wüst Zibetti (organização). São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013. Disponível em:
http://www.livrosabertos.edusp.usp.br/edusp/catalog/book/11

Governança e democracia representativa, Felipe González (coordenação), Gerson
Damiani e José Fernández-Albertos (organização). São Paulo: Editora da Universidade
de São Paulo, 2017. Disponível em:
http://www.livrosabertos.edusp.usp.br/edusp/catalog/book/14
Democracia, liderança e cidadania na América Latina, Laura Chinchilla (coordenação),
Wagner Pinheiro Pereira e Carlos Lugo (organização). São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 2019. Disponível em:
http://www.livrosabertos.edusp.usp.br/edusp/catalog/book/16

Essas obras são uma valiosa fonte de conhecimento sobre diversas das
matérias que têm sido examinadas neste curso.

(P. Dallari, 11.05.2020)

