o

ENSINO DE RELAÇÕES

INTERNACIONAIS

NO BRASIL

POR JOS~ RIBAS VIElRA

(*)

(**)

1. lntrodução

A Coordenação
ternacionais

do Grupo de Estudo sobre Relações

e política

Externa

da "Associação

gramas de pós-Graduação

e Pesquisa

regou-nos

durante o 79 Encontro

de apresentar

dade um estudo a respeito
ternacionais

em nosso apís(l).

mitiu, no transcorrer
e aprofundamento

de pro

Sociais"

encar-

Anual desta enti

do ensino de Relações

Tal possibilidade,

do referido

dos problemas

Nacional

em Ciências

da situação

In--

encontro,

levantados

I~

cremos, pe~

uma certa discussão

ao longo deste traba

lho.

(*) Este trabalho

foi, originalmente

tro Anual da "Associação
e Pesquisa

em "Ciências

Sociais".

freu algumas modificações
tar outras informações
nacionais

no Brasil,

(**) Professor

de Programas
Entretanto,

posteriores

a respeito

de pós-Graduação
texto original s~

no sentido

ref.3, Ciência política

de J.I.lestrado
em Direito.

(1) Desejamos

aos professores

Shiguenoli

agradecer

situação

em instituições

e, em especial,

Myamoto

-

Inter-

(área de Rela -

Federal Fluminense

PUC-RJ. no seu programa

Rio de Janeiro

de acrescen

do ensino de Relações

na "Universidade

lações Internacionais

no 79 Encon -

obtidas estas no início deste ano de 1984.

Adjunto

çoes Internacionais)

Nacional

apresentado

e pesquisadores
localizadas

valiosas

desse campo de conhecimento

da

de Re-

no Estado do

também, ao Professor

o qual prestou

e

da UNESP

informações

,

sobre a

no Estado de são Paulo.

2.

A preocupaçao

deste balanço

apenas, para estabelecer
ensino

de Relações

as deficiências
no Brasil

um quadro

Internacionais,

existentes

elaborado

- se
nao

de instituições
mas, também,

voltou

dedicadas

ao

de caracterizar

nos cursos dessa área desenvolvidos

(2).

Dessa forma, o trabalho
tribuir mais detidamente

para uma reflexão

trados no Ensino de Relações

nacionais
- Análise

histórica

co~

encon-

em nossa sociedade.

nos seguintes

tópicos:

do ensino de Relações

Inter-

no Brasil;

do perfil de interesse

lados em curso de Relações
Propostas

de algum modo,

dos problemas

Internacionais

A análise estruturou
Perspectiva

procurou,

apresentadas

dores de Relações

dos alunos matricu-

Internacionais;

por professores

Internacionais

e pesquisa-

de instituições

do

Rio de Janeiro;
- Propostas

conclusivas.

(2) Um estudo recente nesse sentido
Barros que levantou
dicadas

todas instituições

ao ensino de Relações

de IIThe Study of Internacional
sentado

em 1983 ~~A

19 de outubro

foi do Professor

meeting,

de 1983).

existentes

Internacionais
Relations

Alexandre

no Brasil de-

em nosso país, vi-

in Brasil

cidade de México

(mimeo.) apre

(29 de setembro à

~-------------~~--~--------------------~------~==-~-3.

2. Perspectiva

histórica

do ensino de Relações

Internacionais

no Brasil

o

ensino de Relações

sido marcado,

até esses últimos

tabelecer

sua autonomia

campo das Ciências

da possível
Direito

no Brasil

tem

anos, pelas dificuldades

de es

(3) diante de outras disciplinas

do

Sociais, notadamente,

Neste caso, podemos
tes ocorridos

Internacionais

apontaru

em relação ao Direito.

a título exemplificativo,

entre os dias 8 e 9 de junho de 1970,

autonomia

das Relações

Internacional

Internacionais

Público promovido

reito público e Ciências

política"

cussoes,

ficam patentes

vínculos

como as fronteiras

pelo

a respeito
em face

"Instituto

(INDIPO/FGV)

as dificuldades

os deba

ao

de Di-

(4). Nestas'di.:;;..

de delimitar

tanto

os

entre esses dois campos de conheci

mento.

. Entretanto,
autonomia

apesar dessas longas reflexões

disciplinar

das Relações

Internacionais

(3) Vide, também, o numero de Relaciones
ta do Centro de Relaciones
Ciencias

vol. V) foi dedicado
ensino

de Relações

(4) Vide o número
(jan/mar. 1971)
Relações

a uma profunda

Internacionais
especial

(Enero-marzo

1977)

_.Editora

(núm. 16

análise do currículo

da revista

de Ciência políti~,

e

do

Mello,

5(1)
" As

(15:28) in Curso de Rela -

Internacion?is

Resenha

de

na UNAM.

nos anos 70"

ções político-Econômicas

(Revis

da "Faculdad

e também, Celso D. de Albuquerque

Internacionai

versitária

UNAM)

a

o Professor

Internacionales

Internacionales)

Poli tica Y Sociales/

v

sobre

(São Paulo: Resenha Uni

Universitária,

1977).

4.

Hélio Jaguaribe

do "Inst.ituto de Estudos Políticos

(ILDES), em entrevista

realizada

e Sociais

para este relatório

"

no dia 18

de julho de 1983, destaca, muito bem, que o início da configuração da autonomia

do campo das Relações

veu, em nosso país, a própria
Ciência política.
política

professores

o Professor
um quadro

(5).

se de-

e desenvolvimento

de maturação~

corpo em instituições

da

a Ciência

de ensino e pesqui-

As décadas de 1960 e 1970, com a formação de

brasileiros

cia Política,

consolidação

Após um certo período

foi ganhando

sa brasileira

Internacionais

em programas

em especial

Jaguaribe,

de pós-graduação

em Universidades

possibilitaram

de preocupações

em Ciên -

americanas,

continua

um maior delineamento

com o setor da política

de

Internacional

no Brasil.

-

- so foram esses fatores do fortaleciSab~mos que nao
mento da Ciência Política
que criaram as condições
estudo

das Relações

Devemos

e a formação
necessárias

Internacionais

reconhecer

sentava uma certa tradição
Relações
mente,

Internacionais.

a partir

Rio Branco,

nesse período

que, na verdade,

de interesses

Tal processo

ao Ministério
do nosso quadro

(5) No IBESP, entidade

precurssora

nos meados

realizava

estudos

recente.

já apr~

para a análise

das

efetiva-se,

mais nitida -

do "Instituto

das Relações

Exteriores

,

do ISEB, destaca o Professor

a análise política,

sobre Relações

do

diplomático.

dos anos 50, a sua revista Cadernos

Nosso Tempo não só se dedicava

no

o Brasil

dos anos 40 com a constituição

subordinado

nesta área

para o impulso ocorrido

desti.nado a preparação

Jaguaribe,

de professores

Internacionais.

de

bem como, já

s

5.

, No entanto,
instituiçio

fora do âmbito do Estado Brasileiro,

acadimica

ticos Lnt.e rn ací.one í.s
Internacionais"

mais antiga voltada para os estudos polí(6) é o "Instituto

(IBRI), estabelecido

Brasi leiro de Relações

em 1954, com sua sede

cidade do Rio de Janeiro e, desde 1958, publicando
sileira

de política

na

a Revis ta Bra

Internacional.

Neste mesmo período,
sempenhado,

a

cabe destacar,

como já foi. afirmado,

ainda, o papel d~

anteriormente,

na nota 4 des-

te estudo, pelo IBESP, e depois, pelo ISEB.

Tendo como base, ainda, a cidade do Rio de Janeiro,
podemos

apontar a existincia

apoio ao estudo da matéria
sentido,

promoveu,

instituiu
Relações

de Relações

Internacionais.

vinculações
No período

que tem dado

tarde, transformada
co Internacional

(6) ~~

de 1973 a 1978, o INDIPO

Brasileira

de Mestrado

instituiu,

,

sobre

acadêmica,

mais

de Direito Econômi-

Paulo Cachapuz

Internacional

de Medeiros,

como área de estudo na América
de Estudos Políticos

(7) Medeiros,

lato sensu

nos anos 70, um organismo

nesse campo de política

Antônio

ternacioanis

as

(7).

A PUC/RJ
para pesquisa

de

entre o Direito e

sendo esta atividade

no Programa

Nesse

em 1970, um ciclo

um curso, a nível de pós-graduação
Internacionais,

algum

Internacionais.

como já se mencionou,

debates sobre a~ possíveis
Relações

do INDIPO/FGV

op. cit., pág.

82

próprio

denominado

"As Relações

Latina"

In-

in Revista

(n9 55 - julho de 1982), pág. 81

6.

de "Instituto
dou

de Relações

Internacionais

(IRICO). Tal centro desempenhou

blicação

de trabalhos

tarde, o referido

IRICO foi transformado

acadêmica

plo, a realização
em especial,

Internacionais.
no "Instituto

mais ativa ao apoiar, atualmente,
de seminários,

pesquisas,

latino-americanos.

Mas, um enorme

de Mestrado

Recentemente,

ralmente,

com toda a assistência

mentos

da PUC/RJ de umà área de con internacionais,

caracteriza-se

Embora, o.seu corpo discente

do é de integrar
ternacional

Internacionais

desenvolvido
de Janeiro"
trutura-se
ciplinar,

o objetivo

de outras

Um outro programa
Relações

por estudar

pelo

as Relações

interdiscipli-

na sua maior parte,

outros interessados

provenientes

natu

(em número de dez mestran

composto,

jurídica,

contando,

do IRI. Este setor desse pro-

dentro de uma visão basicamente

com formação

o

no

aos assuntos

dos) seja, nesse momento,

por exem-

avanço foi dado com a criação

em Direito

grama de pós-graduação

uma

no-

dedicada

nar.

de Rela

ao incorporar

centração

Internacioanis

Mais

etc., abrangendo

IRI tem apliado o seu corpo de pesquisadores

Programa

na pu-

(IRI). O IRI esforça por desenvolver

os assuntos

vos membros.

Compara-

um papel importante

na área de Relações

ções Internacionais"
política

e de Direito

do mencionado

de el~
mestra-

no estudo da Política

In-

áreas de conhecimento.

de pós-graduação

para formação

(stricto sensu) a ser mencionado

é

Universitário

de Pesquisas

(IUPERJ/Conjunto

Universitário

Candido Mendes).

com um alto fundamento

de modo, a enriquecer

cos dos mestrandos

motivados

bastante

em obterem

em
o

"Instituto

este numa proposta

-

do Rio
Es

interdis-

os horizontes
uma capacitação

teóri mais

•
7.

abrangente

no setor das Relações

Podemos,
Asiáticos"

ainda, arrolar o "Centro de Estudos

(CEAA/Conjunto

além de promover

Universitário

Economia

cendo aquela referida

instituição

Na Universidade
guma preocupação
dissertações

elaboradas

suntos referentes

Fluminense

Guerra do paraguai,

tem estado afastado

Algumas
em

têm abordado as

tais como sobre

do Uruguai,

a questão

de Ciências

desse esforço

a nIvel de créditos eletivos,

-

do grau de mestre

Internacional

E, também, o Departamento

todas perten

(UFF), há já al-

de ensino superior

a formação

e

Internacionais.

para a obtenção

a polItica

de Direito

universitária.

Federal

instituição

sua

sobre Relações

de Economia,

pela área de Relações

História naquela

etc.

cursos regulares

para a Faculdade

que

vem, nessa

no Terceiro Mundo para a Faculdade

Africana

Afro-

Candido Mendes)

debates e editar publicações,

fase mais recente, ministrando
Internacionais

Internacionais.

a

do Acre,

Sociais da UFF não

ao oferecer

na sua graduação,

cursos no campo das Relações

In-

ternacionais.

Para encerrar
no de Relações

Internacionais

vemos citar o "ILDES".
ta entidade
na.

esse balanço

quando

de instituições

no Estado do Rio de Janeiro,

se dedicou,

tucional

Cabe ressaltar

de-

Assim, em julho de 1979, foi fundada e~
apenas,

a sua organização

Um ano mais tarde, o "ILDES" iniciou

dêmicas.

de ensi-

suas atividades

que o "ILDES" tem o seu suporte

em três convênios:

Conjunto

Universitário

inter
acainst~_

Candido Men

8.

des, PUC/RJ e Unb.· Além de propor,

através do Foro San Tiago

Dantas,

é importante

ser um espaço de discussão,

um dos objetivos

do "ILDES" é de tornar-se,

indicar

que

também, um centro

de pós-graduação.

No Estado de são Paulo, desde 1980, no Departamentode

Ciências

Sociais da Universidade

vés do Professor
sos de Relações
O Professor

Oliveiros

Internacionais.

Oliveiros

cursos regulares
das Relações
nais

Ferreira,

de são Paulo

não se ministram

mais cur

Desse modo, de 1973 até 1980,

Ferreira,

a nível de graduação,

(créditos optativos)

Internacionais

(USP), atr~

e Sistemas

oferecu

de Introdução

ao Estudo

de Relações

Internacio-

(enfocando mais o sistema inter-americano).

Emb9ra,
'tenha um quadro
blemas

a tradicional

de professores

internacionais,

do Direito

Faculdade

de alto nível dedicado

volta-se

Internacional

de Direito da USP

obviamente,

,

aos pro-

mais para o ensino

PÚblico.

Fora da capital do Estado de são Paulo, cabe meneio
nar a Universidade
possue

uma política

de Campinas
acadêmica

(UNICAMP) que, infelizmente, não
interessada

no ensino de Relações

Internacionais.

Em relação

a Universidade

do Estado de são Paulo

(UNESP), houve em 1973 um curso de Relações
a denominação

de Teoria política

(8) Informações
tJNESP.

prestadas

(8).

Internacionais

No período

pelo Professor

Siguenoli

com

de 1981 a 1982,

Myamoto,

da

9 •.

o Professor
to.

Shiguenoli

O Prof. Myamoto

Myamoto ministrou,

alega, ao explicar

um curso de 'reoria política

abordando

as dificuldades

um crédito

de oferecer

lações Internacionais
interior

assuntos

internacionais

,

cujo título seria de Re-

No outro

de Assis, há um Programa

ria sobre América

esse crédi

as razões de denominar

num "campus" universitário

do Estado de são Paulo.

no Município

novamente,

localizado

no

,

"campus" da UNESP

de Pós-Graduação

Latina, mas abrange um período

em Histó

histórico

até

o século XIX.

A PUC/Sp ministra

cursos de Relações

desde de 1973 com brevíssimas
res não apresentam,
vos variando

entretanto,

da América

como por exemplo,

bianas).
Latina"

O, "Instituto

uma sistematicidade

Latina

a respeito

de Relações

(IRLA) , entidade

do, até recentemente,
volver

Esses curso regula

desde a análise do sistema mundial

formação histórica
suntos,

interrupções.

Internacionais

de poder

até

a

(abordando nesse terna asdas sociedades

Internacionais

de pesquisa

de objeti -

pré-colom

-

sobre América

da PUC/SP, es·tava depende!!.

de uma série de financiamentos

alguma linha de estudo em Relações

para dese!!.

Internacionais

(9).

N USP, ternos, ainda, o "Centro de Estudos Africanos,
subordinado
Filosofia,

ao Departamento

de Ciências

Letras e Ciências

Humanas,

Sociais da Faculdade

promovendo,

apenas,

de

confe

rências.

(9) A PUC/Sp ministrará
de Ciências ~
ternacional

I

no 29 semestre

de novol

de 1984, para o 49

um curso dedicado

dando a continuidade

do seu interesse

ano

à Política Innesse assunto.

o

10.

A única Universidade
versidade

Federal

Federal

de são Carlos

do Estado de são, a Uni-

(UFSCar), nos anos 80, instituiu

um centro dedicado ao estudo da América Latina apoiando, assim ,
a realização

de seminários

Distante
da a Universidade
tro de estudo

sobre o assunto.

é de ser menciona

desse eixo Rio-são Paulo,

Federal

da Bahia

(UFba) que conta com um cen -

afro-orientais.

No Estado de Minas Gerais, há um programa
comparativos

de estudos

Federal Minas Gerais
também, promovido,
contando

sempre

Exteriores
blicação

estudos

(UFMG).

seis anos, a UFMG temç

um ciclo de debates sobre Relações
do Ministro

do Brasil e do pessoal

Revista

(PEOLA) da Universidade

Nos últimos

com a presença

de Estado de Relações

diplomata.

rina

de Relações

Temos,

Fundação

da Universidade

de artigos sobre

João Penheiro.

(10), encontramos

Federal

(UFSC) com uma opçao para área de Diplomacia
e na Universidade

Federal

e Relações

de Santa Maria,

op. cito pág. 84. Na UFSC, o Professor

CaAabe"tvoltará

a dar cursos de Relações

eaM'

o

de Santa Cata-

(10) Medeiros,
de 1984.

I

ainda, neste Estado, um núcleo de

Internacionais'na

de Pós-Graduação

1956

"

o seu espaço para divulgação

Internacional.

ternacionais

(

A sua importantep~

--

No Sul do país, segundo Medeiros
Programa

Exteriores

Brasi"leira de Estudos Poli ticos, desde
.

abre, normalmente,
política

latino-africanos

de estudos

Internacionais

In-

devemos
Christian
neste ano

11.

mencionar

a existência

ções Internacionais

de créditos

isolados

(11).

Nesse rápido levantamento
nistram

cursos de Relações

Nacional

possibilitar

estruturado

a preparação

atendimento

de diversos

nais, administração
divulgue

maiores

não podemos

de Relações

de Brasília

so vem formando profissionais
ção apresenta-se

sobre instituições

Internacionais,

de citar o curso de bacharelado
Universidade

no campo das Rela -

que rniesquecer

Internacionais

da

(Unb). Desde de 1976, tal cur

na área.

Esse programa

de gradu~

numa visão interdiscipl~nar

para

de um quadro de pessoal visando

níveis de demandas

pública,

mos da formação profissional

(órgãos internacio

t lamentavel que a Unb

etc).

dados a respeito

ao:

dos resultados

obtidos

-

nao

em ter

neste seu curso de graduação

de Re

lações Internacionais.

Após delinearmos

-

çoes Internacionais,

na parte do ensino, podemos,

za-l0 com os seguintes
2.1) A existência

de uma dispersão

uma sistemática
sino de Relações

ternacionais
O Professor

das Rela-

já, caracteri

traços:

2.2) A não caracterização

(11) Shiguenoli

esse perfil institucional

de esforços;

nítida quer a nível de graduação

de uma metodologia
Internacionais

no sentido de ser o en-

interdisciplinar

ou não;

My amot o , "Notas sobre o Estudo de Relações

no Brasil"
Myamoto

I

(

a ser publicado),

i!nformou, recentemente,

de Federal

do Rio Grande do Sul"

cumentação

e Estudos

e de

In -

pago 15.
que a "Universida-

(UFRGS) criou um "Centro de Do

da Bacia do Prata" (CEDEP) 11.

•
12.

2.3) A presença

do fator de irregularidade

dos cursos ofereci-

dos;
2.4) A inexistência

de intercâmbio

de informações

entre as en-

tidades ue ensino;
2.5) Limitação

de interesses

de estudo mais para América

2.6) Falta uma maior linha de interesse
ca em relação aos interessados

para a formação

Latina;
teóri-

no campo de política

Inter-

nacional;
2.7) Poucos resultados

obtidos pelos inúmeros

os, ete. Sobre Relações
2.8) A inexistência

Internacionais;

de uma maior integração

quisa com as instituições
sos de Relações

3. Análise

do perfil

cursos de Relações

ciclos, seminári-

dos ,centros de pes-

de ensino ministradores

dos cur-

Internacionais.

de interesse

dos alunos matriculados

em

Internacionais

No desenvolvimento

deste trabalho,

já apontamos

que

o nosso interesse

de análise estaria mais centrado para a com -

preensão

do ensino de Relações

concreta

silo Isto é, deveríamos

examinar,

bido o ensino desta matéria
por um conjunto

como é perce-

tanto por um grupo de alunos quanto

essa parte do nosso estudo estará mais dedica

da ao exame da visualização

suem.

principalmente,

no Bra -

de professores.

Assim,

Internacionais

Internacionais

que os alunos de cursos de Relações

nos níveis de graduação

Nesse sentido,

foram elaborados

e de pós-graduação
questionários

pos -

específi

-

13.

cos para serem aplicados
de Direito e Relações
dezoito

numa turma de dez mestrandos

Internacionais

alunos, primeiro

de Relações

semestre

Internacionais

nais) oferecido
cias Sociais

da PUC/RJ e num grupo

de

de 1983, do crédito eletivo

I (Teorias de Relações

a nível de graduação

Internacio

pelo Departamento

-

de Ciên

da UFF.

Os resultados
pós-graduação
mestrandos

do curso

da PUC/RJ

obtidos

foram muito limitados

responderam.

que um deles enfatizou

nos questionirios

aplicados na

porque

Mesmo assim, é interessante
a necessidade

de integra-lo

três

so

observar

numa

" visão

inter-americana" .

No entanto,
UFF, os resultados
eletivo,

nos outros questionirios

foram positivos.

como já foi assinalado

quatro

anteriormente,

de Arquivologia

A primeira
aberta visando
eletivo
preendeu

pergunta

a turma era com-

quatro procedentes

e dois de Matemática.

do questionário

era de natureza

indagar porque o aluno se matriculara

de Relações

Internacionais

I.

A resposta

devido ser Qm crédito eletivo:

cia clara de interesse

"satisfação

"porque os colegas

il •••

(um aluno).

das matérias

oferecidas

Dentre essas respostas

dade quantitativa

.sur-

Internacional

Assim,

aluno);

-

não havia urna consciên-

no estudo da política

(um aluno);

no crédito

nao nos

exp l.í.caçóe s dadas pelos alunos.
pessoal"

na

Em razão de ser um crédito

posta de oito alunos do curso de Geografia,
do Direito,

aplicados

os resultados

nas

variavam:

f í.ze ram" (um

era a mais interessante

n

a que teve mais expressivi-

de cinco alunos foi devido a necessidade

de

14.
,"

"complementar

o cursol!. Portanto,

tra as limitações

essa primeira

de crédi tos de Relações

questão

demons-

Internacionais

ofereci

dos de forma isolada num curso de graduação.
do, tarnbé, que, devido a essa situação,
perdiçados

pelas tentativas

~ de ser ressalta-

quantos esforços

de implementar

uma formação

são de~
em Rela-

cões
Internacionais.
~

Urna outra pergunta
ceiro do questionário.

interessante

As respostas

foi a dê numero ter -

demonstram

mesmo que o alu-

no'não tendo uma consciência

nítida das razões de estar matricu-

lado num crédito de Relações

Internacionais,

so ele passa a perceber
os estudantes
apontaram
decorrer

a sua aplicabilidade.

de Geografia

rem fomentados

das possíveis

e outras

facilirariam

aplicabilidade

delineiam

foram

de Direito

dos conhecimentos

Tais respostas

seminários

ses procedimentos

Desse modo,

e, respectivamente,

para a maior utilidade
do curso.

no ,decorrer do cur-

que

apreendidos no

a necessidade

formas de discussão

de se

porque es

uma maior clareza dos motivos

de estudarem

Relações

e

Internacio

nais a.nível da graduação.

A questão
nhecimentos
exemplo:

adquiridos.

"o espaço

tros estudantes
Econômica".

seguinte

ção da importância
cionais e o Direito

aonde aplicar os co

Os alunos de Geografia

corno relações

explicaram

Quanto

foi de indagar

de poder"

sua possível

aos graduandos

indicaram

(um aluno) e dois ou-

utilização

de Direito,

na "Geografia

houve urna percep

dos liames entre a área de Relações
Internacional

PUblico.

por

-

Interna -

16.

Relações
50

Internacionais

pesquisado

PUC/RJ),

I da UFF.

muito diminuto

apesar do univer

(dezoito alunos da UFF e três

ficou, também, explícito

latente favorável

Finalmente,

a existência

da

de uma demanda

ao avanço do estudo das Relações

Internacio

-

nais.

4. Propostas
Relações

apresentadas

por professores

Internacionais

e pesquisadores

de instituições

de

do EstaCio do Rio

de

Janeiro

Após temos examinado
dos e pós-graduandos,

as respostas

seria, agora, interessante

visão um certo grupo de professores
çoes acadêmicas

Assim, entrevistamos,

professores

perquirir

e pesquisadores

de noss estado têm a respeito

çoes Internacionais.
e não dirigida,

dadas por graduanqual

de institu~

do ensino de Rel~

de forma aleatória

e pesquisadores

do CPDOC, PUC/RJ

UFF, CEAA'e do ILDES.

Essas entrevistas
problemas

gerais.

dificuldade

Em relação

principalmente,

a esses aspectos,

central do ensino de Relações

tido de que, nao havendo
sileiro no plano externo,
uma maior

apontaram,

destacamos

Internacionais

um perfil bem demarcado
tal fato limitaria,

clareza dos objetivos

para
uma

no sen

do Estado bra-

por consequência,

dos cursos de Relações

Interna-

cionais em nosso país.

Outro problema

é a inexistência

grave visualizado

de um quadro

definido

atendida pelos cursos de Relações

nessas entrevistas

de qual clientela

Internacionais.

a

ser

No entanto,

/

,
I

17.

a nível da pós-graduação
de forma, na medida
nal se voltam,
Tal posição,

sensu, este dado é superado

em que estes cursos de política

elU essencial,

em Direito,

por exemplo,

concentração

Internacio

pelo Pro -

em Relações

Inter -

da PUC/RJ.

Uma outra dificuldade
delimitação

do conteúdo

mais no plano geral e quanto a

a ser ministrado.

Para finalizar

esses problemas

cabe ressaltar

a questão

vem contribuir

para a maior participação

ra na formulação

a nível mais amplo

de como as Relações

de nossa política

Deyemos enumerar
aspectos

,

para uma formação mais acadêmica.

aliás, tem sido assumida,

grama de Mestrado
nacionais

stricto

Internacionais

da sociedade

,
d~

brasilei

externa.

neste momento

de carater mais específicos

de nosso trabalho, os

arrolados

nestas entrevis

tas.

Há um consenso

de que os cursos de Relações

cionais no Brasil necessitam

tanto a nível de graduação

de pós~graduação

por um comportamento,

mente,

se pautarem

interdisciplinar.

Portanto,

as experiências

Interna
quanto

essencial

-

não só

já

existentes

em nosso país, bem como corrIum grau de resultados

positivos,

delineiam

precisa

que o ensino de Relações

seguir esse modelo

Não podemos
plinar

ressaltado

culo os'cursos

de natureza

esquecer

interdisciplinar.

que, nesse quadro

nas entrevistas,

de História.

Internacionais,

interdisci

-

devem constar do seu curr!-

~ fundamental,

reconhecem

os

en-

18.

trevistados,

que o aluno interessado

Internacionais

obtenha

pelos cursos de Relações

desde a sua graduação

essa perspectiva

histórica.
Em tal nível de formação,
da, que existam
junturais

cursos alimentadores

essencial,

de informações

ain-

mais con-

sobre o plano internacional.

Um outro problema

a ser enfrentado,

indicam

as en -

é do fato de as Teorias de Relações Internacionais,

trevistas,

ao serem elaboradas,
em consequência,
realidade

torna-se

pelos deminados

centrais,

por limitar urna visualização

internacional

do Terceiro Mundo,

acabam

màis concreta

por parte de estudantes

levantaram

Externa brasileira

da

das sociedades

a necessidade

serem examinados

dos cursos

sempre dentro

de uma visao comparativa,

principalmente,

ricano.

a ser adotado daria, naturalmente

Tal procedimento

mais consistência

I

como a nossa.

As entrevistas
de política

países

e compreensao

num marco

latino-am~

dos rumos de nossa política

,
in

ternacional.

Houve uma coincidência
cia de integrar

mais os centros de pesquisa

CEAA, etc.) com as instituições
ç5es Internacionais,
~~a perspectiva

de posição quanto

(por exemplo

de ensino interessadas

possibilitando,

mais real e prática

dessa forma, aos
dos estudos

Den·tro desse quadro de levantamento

t.í.z ado a urgênCia

da elaboração

a relevânCPDOC,

em Rela
alunos

internacionais.

geral,

de textos básicos

foi enf~

de R.elações

19.

Internacionais,

de traduções

e da criação de mecanismos

cionais ao acesso de determinadas

bibliografias

institu

de Política

In-

ternacional.
Finalmente,
do Professor

devemos

Hélio Jaguaribe

sico para toda a questão
a premência

com insistência,

trevista

a graduação

Talvez,

esta reflexão

enumeradas

parte de alguns graduandos
çoes Internacionais

no Brasil devem
estanque,

formal

na referida

en

para a superação
por

no sentido de que os cursos de Rela-

são nlais aplicáveis

soluções

de cultura geral.

gostaría~mos de além

discriminaadas

Externa

da "Associação

Nacional

de

ao longo deste traba -

ao Grupo de Estudo sobre Relações

guisa em Ciências

Internacionais

de Pós-Graduação

e

e Pes

Sociaisll uma pauta de trabalho para ser reali

zada até o próximo
outubro

em

conclusivas

outras possíveis

política

:

indaga,

no item 3 deste trabalho

Nesta parte de nosso estudo,

lho, propor

Sociais,

Jaguaribe

levantada

o início de uma caminhada

de certas perspectivas

um problemab~

em Ciências

numa formação meramente

entrevista

Internacionais

se esses cursos universitários

possibilite

5. Propostas

(ILDES) que discutiu

Desse modo, o Professor

continuar persistindo
e bacharelesca.

a mencionada

do ensino de Relações

de se redefinir

geral, em nosso país.

lembrar

89 Encontro

de 1984 contenplando

anual dessa entidade,

os seguintes

objetivos

no final de
a serem al-

cançados:
5.1. Um certo acompanhamento
nais ministrados

dos crusos de Relações

pelas instituições

acadêmicas

Internacio-

arroladas

neste

20.

relatório.

Este acompanhamento

ção de dados a respeito
clientela,

ser traduzido

de conteúdo das matérias

o corpo docente,

tivado, em especial,

poderia

etc.

oferecidas,

Esse procedimento

no curso de Relações

os resultados

obtidoSi

5.2. Orientações

aos possíveis

cursos de Relações

graduação

ou instituídos

a níveis

que assumam mais nitidamente

a

deve serefe

Internacionais

para se delinear

a serem oferecidos

na obten-

da Unb

Internaci~s

de graduação

uma postura

ou

pos-

interdisci

-

plinari
5.3. Promoção
meltalmente,

de uma série de seminários,
realizado

Rio de Janeiro,
objetivos

entre os anos de 1979 a 1980 na cidade do

para divulgação,

do ensino de Relações

de ser obtido o decisivo

nacional);

5.4. Rea11zação

de debates

com Relações

uma maior integração

fomento e esclarecimento
Internacionais

apoio das regionais

uma abrangência

História

como já foi, experi -

a respeito

Internacionais
disciplinar

dos

(nesse intuitop~
da SBPC que

têm

dos liames dos cursos
com o objetivo

precípuo

de
de

desses dois campos de conheci-

mento;
5.5. Discussão,
rias de Relações
5.6. Publicação
plo, amplamente,
nais

através

de seminários,

das Teo

Internacionais;
de um boletim
a realização

(quais instituições

(tipo Alert)

divulgando,

de cursos de Relações

ministradoras)

formação mais enriquecedora
cimento;

sobre a aplicação

por exem-

Internacio

para possibilitar

dos estudiosos

-

uma

nesse setor de conhe-

21.

5.7. Integração

efetiva dos centros de pesquisa

(por exemplo

IRI, CEAA, CPDOC, etc.) com os cursos de Relações
quer a nível de graduação

quer, principalmente,

Internacionais

no plano

da

pós-graduação;
5.8. Finalmente,

a criação de mecanismos

edição de textos-base
senvolvimento

arroladas,
política

em Relações

de traduções

institucionais

Internacionais

de trabalhos

para

e um maior de-

dessa ãrea.

Diante desse quadro

apresentado

e dessas propostas

o "Grupo de Estudos

de Relações

Internacionais

Externa"

neste trabalho

Desse modo, a coordenação
esse procedimento,

bási.co de aprofundar

através de uma série de reuni.ões.

do referido

grupo espera que,

possa ser apresentado

no 89 Encont.ro

de Programas

de pós-Graduação

sa em Ciências

um relatório

mais detalhado

Sociais"

o

os proble

da "Assoc.í açáo Nacional

sino de Relações

e

decidiu no final do 79 En con t zo Anual" que

ano de 1984 terá como objetivo
mas examinados

a

Internacionais

no Brasil.

por
Anual"

e pesqu.~
sobre o en

