
Palavras do Presidente da FUNAG, Embaixador Sérgio Eduardo Moreira 

Lima, na abertura da Palestra "Percursos Diplomáticos", proferida pelo 

Embaixador Rubens Ricupero (17 de março de 2017, às 15 horas). 

 

Senhor Secretário-Geral, Embaixador Marcos Galvão  

Senhor Diretor do Instituto Rio Branco, Embaixador José Estanislau 

Caros colegas, senhoras e senhores, 

 

É com grande satisfação que participo, como Presidente da Funag, 

desta série de encontros com destacadas personalidades da diplomacia 

brasileira, que é inaugurada hoje com a palestra do Embaixador Rubens 

Ricupero.  A Funag e seu Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, 

o IPRI, muito se orgulham dessa parceria com o Instituto Rio Branco na 

concepção e organização desta iniciativa. 

Ricupero dispensa apresentações. É um dos grandes profissionais da 

Casa de Rio Branco, mas também historiador e pensador, que se tornou 

referência maior para o estudo e a compreensão das relações externas do 

Brasil.  

  Todos nesta mesa – e talvez neste auditório - somos seus discípulos, 

seja diretamente por suas aulas, seja por intermédio de seus livros, de seu 

conselhos e de suas reflexões.  Ouvi-lo é sempre um privilégio. Sua 

contribuição à memória da diplomacia brasileira - que já era significativa – 



e a Funag muito se beneficiou de seus escritos e do brilho de suas ideias e 

análises, sobretudo, a respeito de Rio Branco - está sendo enriquecida ainda 

mais por seu novo livro "A Diplomacia na Construção do Brasil". Só 

lamento que não tenha sido publicado pela Fundação. 

  Anteontem mesmo, na cerimônia de abertura do Seminário Desafio 

da Política Externa, organizado com o CEBRI e a Fundação Konrad 

Adenauer, recordei frase inicial de Ricupero no ensaio "Rio Branco, 

Definidor de Valores Nacionais", em que cita Gilberto Freyre, em Ordem e 

Progresso. Segundo ele, sob a direção de Rio Branco, o Itamaraty teria 

deixado de ser instituição puramente diplomática para transformar-se em 

sistema de "organização e definição de valores superiormente nacionais". 

 Ricupero acaba por elaborar sobre o tema, que não fora desenvolvido 

por Freyre. Ao fazê-lo ele contribui para fortalecer a identidade do 

Itamaraty e abre caminho para outras pesquisas em torno da afirmação do 

sociólogo brasileiro. Este é apenas um exemplo da análise inovadora e 

inspiradora de Rubens Ricupero.  

 Muito obrigado. 


