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TEMAS FUNDAMENTAIS DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS II

AULA DE 08.06.2020

A aula da disciplina Temas Fundamentais de Relações Internacionais II de
08.06.2020 será dedicada à análise e discussão da entrevista realizada com o Prof. Celso
Lafer há apenas alguns dias, em 25.05.2020, no programa Roda Viva, transmitido ao vivo
pela TV Cultura, de São Paulo. Tendo como tema o exame do cenário político internacional
da atualidade, na entrevista foi dedicada especial atenção ao exame da controvertida
política externa do governo Bolsonaro. O vídeo da conferência se encontra disponível em:
https://tvcultura.com.br/videos/75095_roda-viva-celso-lafer-25-05-2020.html
As diretrizes imprimidas pelo ministro das Relações Exteriores do governo
Bolsonaro, Ernesto Araújo, às relações internacionais do Brasil têm sido objeto de intensa
discussão no âmbito do Instituto de Relações Internacionais da USP (IRI). Na aula inaugural
deste ano do curso de Bacharelado, ocorrida em 17.02.2020, o Embaixador Rubens
Ricúpero dedicou a elas abordagem extremamente contundente, apontando as
contradições com a tradição da política externa brasileira, conforme ressaltei no programa
de 19.02.2020 de minha coluna semana na Rádio USP, Globalização e cidadania. O texto
da conferência e o áudio do programa estão acessíveis, respectivamente, em:
https://jornal.usp.br/wp-content/uploads/2020/02/Rubens-Ricupero-no-IRI-USP17.02.2020.pdf
https://jornal.usp.br/radio-usp/a-politica-externa-do-brasil-em-um-mundo-emtransformacao/

Já na aula inaugural do curso da Pós-Graduação do IRI, em 09.03.2020,
que também correspondeu à primeira aula deste curso da disciplina TFRI II, o Prof. Celso
Lafer voltou a ressaltar a linha de ruptura da política externa do governo Bolsonaro em
relação aos padrões de conduta do Itamaraty, caracterizando-a como diplomacia de
confronto, formulação que teve grande ressonância e que foi lembrada na entrevista no
programa Roda Viva. Tendo feito a cobertura daquele evento do IRI, o jornal O Estado de
S. Paulo repercutiu a avaliação feita pelo Prof. Lafer, estando o vídeo da conferência e a
matéria jornalística acessíveis, respectivamente, em:
https://youtu.be/SkxGsLfTIOE
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,a-politica-externa-de-bolsonaro-e-decombate-diz-celso-lafer,70003226486
Esse registro na imprensa de conferência do prof. Celso Lafer dá
oportunidade à referência a um aspecto importante na atuação de muitos dos professores
do IRI e da USP, ou de personalidades relacionadas a essas instituições, que é presença
no debate público, inclusive através dos meios de comunicação social. Ex-diretora do IRI,
a Profa. Maria Hermínia Tavares de Almeida, em sua coluna semanal no jornal Folha de S.
Paulo, na apreciação de assuntos políticos, trata, com frequência, de temas da política
externa brasileira. Diversos professores do IRI também têm contribuído nesta seara. O
acesso aos artigos da coluna da Profa. Maria Hermínia, bem como a artigo bastante
recente, publicado no mesmo jornal, em que teço considerações sobre a conjuntura política
brasileira pode se dar da seguinte forma:
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/maria-herminia-tavares/
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/a-hora-do-vice-presidente.shtml
Especificamente no debate público em torno de temas de relações
internacionais, tem havido a participação frequente de acadêmicos vinculados ao IRI e à
USP. Cabe especial referência, além dos registros jornalísticos já aludidos, à edição de
18.01.2020 do jornal Folha de S. Paulo, que convidou dois especialistas a se manifestarem
sobre a política externa do governo Bolsonaro, se ela estaria no caminho certo, ou não. O
Embaixador Rubens Ricúpero, já mencionado e que preside a Comissão Editorial da
Editora da USP (Edusp), respondeu contrariamente. Já o endosso à política externa do
atual governo foi dado por Alberto Pfeifer, que, no passado, exerceu a função de professor

colaborador do IRI e é o atual coordenador do Gacint, o Grupo de Análise de Conjuntura
Internacional, mantido pelo Instituto. Eis os links para acesso aos dois artigos:
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/01/a-politica-externa-do-governo-bolsonaroesta-no-caminho-certo-nao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/01/a-politica-externa-do-governo-bolsonaroesta-no-caminho-certo-sim.shtml
Se é verdade que a adoção de matérias jornalísticas deve ser vista com
cautela na fundamentação da produção acadêmica, dada a natureza que lhes é própria,
dissociada de compromisso com o rigor científico, os artigos assinados, quando publicados
em veículos de credibilidade, são fonte importante para conhecimento do pensamento
autêntico de seus autores. Podem, assim, ter utilização no corpo de dissertações, teses e
trabalhos acadêmicos de forma geral.
Tal consideração cabe perfeitamente para artigo recentemente veiculado
em diversos órgãos de imprensa – “A reconstrução da política externa brasileira” –, por
meio do qual personalidades que tiveram papel de destaque na história recente da política
externa brasileira, entre os quais o Prof. Celso Lafer, ministro das Relações Exteriores em
duas ocasiões, manifestaram extrema preocupação com a atual condução das relações
exteriores do Brasil. Trata-se, certamente, de artigo que terá menção obrigatória na
produção acadêmica que versar sobre a política externa brasileira do governo Bolsonaro.
Entre outras fontes, já que publicado em diferentes veículos, o artigo encontra-se acessível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/05/a-reconstrucao-da-politica-externabrasileira.shtml
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