UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Ano letivo: 2020 (1º semestre)
Curso de Bacharelado em Relações Internacionais
Disciplina: Temas Fundamentais de Relações Internacionais II (BRI 0095)
Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais
Disciplina: Temas Fundamentais de Relações Internacionais II (PRI 5063)
Professores: Prof. Titular Celso Lafer (IRI/USP) e Prof. Titular Pedro Bohomoletz de Abreu Dallari (IRI/USP)
Assistente (pós-graduação): Prof. João Alberto Alves Amorim (Unifesp, Pós-doutoramento IRI/USP)
Monitor (graduação): Pedro Henrique Aquino de Freitas (Doutoramento IRI/USP, estágio PAE)

TEMAS FUNDAMENTAIS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS II

AULA DE 01.06.2020

A aula da disciplina Temas Fundamentais de Relações Internacionais II de
25.05.2020 será dedicada à discussão, sob a perspectiva da relevância dos direitos
humanos, de duas conferências proferidas pelo Prof. Celso Lafer. A primeira, de abril de
2014 e realizada no formato de entrevista, deu-se dentro do ciclo "o Brasil e a globalização
– pensadores do direito internacional”, tendo contado com a participação, entre os
entrevistadores, do acadêmico e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva, que, dada sua
experiência como correspondente internacional na imprensa brasileira, esteve no IRI
ministrando aulas de 2017 a 2019, na qualidade de ´professor colaborador. O vídeo da
conferência se encontra disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=pFFq2jtUiMc&t=11s.
A segunda conferência foi proferida em dezembro de 2018, por ocasião do
I Congresso Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo
(OAB/SP), realizado em comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos. O vídeo da conferência está disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=mhFjIQPADeM.
A referência aos direitos humanos como elemento central do direito
internacional e da ordem global é uma constante na obra acadêmica do Prof. Celso Lafer,
bem como em sua atuação no campo das relações internacionais. Sob essa dimensão
operacional, pode-se mencionar, entre muitas realizações, sua participação decisiva nos

procedimentos que culminaram com a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), em 1992.
No programa deste curso, o ponto 8 é dedicado ao estudo dos direitos
humanos na obra do Prof. Lafer, tendo sido listada uma série de artigos de sua autoria:
a) CL, Relações internacionais, política externa e diplomacia brasileira:
pensamento e ação, 2018, vol. 1 – Parte III – Tópicos Específicos (36, 37, 48,
51 e 53). Acessível em:
http://funag.gov.br/biblioteca/download/relacoes-internacionais-politicaexterna-diplomacia-brasileira-volume-1.pdf
b) CL, Relações internacionais, política externa e diplomacia brasileira:
pensamento e ação, 2018, vol. 2 – Parte IV – Lições do Passado (67). Acessível
em:
http://funag.gov.br/biblioteca/download/relacoes-internacionais-politicaexterna-diplomacia-brasileira-volume-2.pdf
c) CL, Norberto Bobbio: trajetória e obra, 2013, Parte III: Direitos Humanos
d) CL, Direitos Humanos – Um percurso no Direito no século XXI, vol. 1, 2015
e) CL, Direito Internacional – Um percurso no Direito no século XXI, vol. 2, 2015,
Parte I, 1
f) CL, Human Rights Challenges in the Contemporary World: Reflections on a
personal journey of thought and action, 2015, Archiv fur Rechts – Beihefte 146
– pags. 33-67.
g) CL, A Internacionalização dos Direitos Humanos: O desafio do Direito a ter
Direitos - in 1948-2018 – 70 anos da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, org. Eloisa de Souza Arruda e Flávio Leão Bastos Pereira, S. Paulo:
Imprensa Oficial, 2018 – pp. 114-127.
Discípulos do prof. Celso Lafer na Faculdade de Direito, o Prof. Guilherme
Assis de Almeida, docente também naquela unidade da USP, e eu mesmo temos nos
dedicado, no âmbito do Instituto de Relações Internacionais (IRI), a promover um enfoque
mais sistemático do tema dos direitos humanos. Em publicações relativamente recentes, e
sob perspectivas teóricas distintas, ambos nos dedicamos a sustentar a condição dos
direitos humanos não apenas de tema relevante, mas de fundamento mesmo da ordem
jurídica e política internacional. Este foi um dos temas da tese de livre-docência do Prof.

Guilherme, defendida no IRI em 2017 e posteriormente publicada com a seguinte
referência:
ALMEIDA, Guilherme Assis de. A proteção da pessoa humana no Direito
Internacional: Conflitos Armados, Refugiados e Discriminação Racial. 1. ed.
São Paulo: Editora CLA, 2018.
De minha parte, em artigo publicado em 2017, em obra coletiva organizada
pela Universidade de Coimbra, procuro apontar que, diferentemente do que ocorre no
campo da política internacional, em que se evidencia um quadro de fragmentação, no plano
jurídico há uma crescente tendência integradora, tendo como elemento propulsor
justamente os direitos humanos. Eis os dados da publicação:
DALLARI, Pedro B. A. “The integration of the law in a politically fragmented
world”, em Álvaro Vasconcelos (organização), O Brasil nas ondas do mundo.
1ed., Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017, v. 1, p. 41-49.
Acessível em:
http://www.iea.usp.br/noticias/documentos/livro-brasil-nas-ondas-do-mundo
Assim, adicionalmente às indicações de leitura dos artigos do prof. Celso
Lafer, ficam essas duas publicações como sugestão de bibliografia de suporte ao exame
do tema desta aula.
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