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TEMAS FUNDAMENTAIS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS II

AULA DE 25.05.2020

A aula da disciplina Temas Fundamentais de Relações Internacionais II de
25.05.2020 será dedicada à discussão de conferência do Prof. Celso Lafer veiculada em
22.04.2018 no programa Café Filosófico, da TV Cultura, de São Paulo, que versou sobre o
tema “Desenvolvimento sustentável e novas implicações da responsabilidade”. Realizada no
formato de entrevista, a conferência foi gravada pelo Instituto CPFL, parceria daquela
emissora de televisão na produção do programa Café Filosófico. O vídeo do programa,
editado para inclusão na programação regular da emissora e com duração de 48 minutos,
se encontra disponível em:
https://tvcultura.com.br/videos/64793_desenvolvimento-sustentavel-e-novas-implicacoesda-responsabilidade-celso-lafer.html
A conferência foi mais longa e abrangente e a versão integral, na forma
como foi produzida pelo Instituto CPFL, com 1 hora e 23 minutos, se encontra disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=PLT8tc8k8T0
Na condição de ministro de Relações Exteriores no governo do presidente
Fernando Collor, o Prof. Celso Lafer teve papel decisivo na promoção e organização da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, mais
conhecida como Eco-92 ou Rio 92, já que realizada em junho de 1992 na cidade do Rio de
Janeiro. Tratou-se do mais importante evento internacional já ocorrido no Brasil e para sua
viabilização contribuiu outro professor da USP, José Goldemberg, então ministro do Meio
Ambiente. Na conferência cujo vídeo está indicado para esta aula, o Prof. Lafer, entre outros
aspectos relacionados ao tema sobre o qual discorre, aborda o evento do Rio de Janeiro e
seus antecedentes e desdobramentos.

A noção de desenvolvimento sustentável – ao indicar a preservação do
meio ambiente equilibrado como direito das gerações presentes e futuras (assim consta no
art. 225 da Constituição brasileira, de 1988) – insere e integra o tema ambiental nos direitos
humanos. Essa associação entre meio ambiente e direitos humanos, que se encontra no
centro da reflexão do Prof. Celso Lafer, tem sido objeto de intensos estudos na USP e no
meio acadêmico, a eles tendo se voltado, inclusive, os dois docentes que apoiam o Prof.
Lafer na condução do curso: o Prof. João Alberto Amorim e eu mesmo.
O Prof. João Alberto dedicou a essa correlação e suas implicações,
inclusive no campo do direito e da política internacional, sua tese de doutorado, que tive a
oportunidade de orientar. Intitulada O meio ambiente como tema de segurança internacional
e como componente do mandato do Conselho de Segurança da Organização das Nações
Unidas, a tese foi defendida na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em 2012.
Encontrando-se a versão original disponível no banco de teses da USP, o trabalho foi
posteriormente revisto e publicado na forma de livro, com a seguinte referência:
AMORIM, João Alberto Alves. A ONU e o meio ambiente: direitos
humanos, mudanças climáticas e segurança internacional no século
XXI. São Paulo: Editora Atlas, 2015.
Já a minha participação no exame do tema se deu principalmente por meio
da autoria de capítulo da obra coletiva Desenvolvimento, justiça e meio ambiente, publicada
em 2009 por iniciativa de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. Voltado
à indicação dos elementos jurídicos embasadores da caracterização do direito ambiental
como expressão da evolução dos direitos humanos, nos planos brasileiro e internacional, o
artigo foi por mim originalmente intitulado “Direitos humanos, meio ambiente e
desenvolvimento sustentável”. Todavia, acabou curiosamente recebendo dos editores título
bastante diverso, que não indica exatamente esse conteúdo. Cópia do artigo se encontra
disponível no tópico desta aula na plataforma Moodle, sendo a seguinte a referência:
DALLARI, Pedro. “Desenvolvimento sustentável em favor da justiça
social no Brasil”, em Desenvolvimento, justiça e meio ambiente. Belo
Horizonte: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
e São Paulo: Editora Peirópolis, 2009.
Essas duas publicações ficam, assim, como sugestão de bibliografia de
apoio para o tema desta aula.
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