
Palavras do Embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, Presidente da 

Fundação Alexandre de Gusmão, por ocasião do lançamento de Visões da 

Obra de Helio Jaguaribe, na Academia Brasileira de Letras, no Rio de 

Janeiro, em 14 de maio de 2015. 

 

 Excelentíssimos Senhores Ministro de Estado das Relações 

Exteriores, Embaixador Mauro Vieira, 

 Presidente da Academia Brasileira de Letras, Embaixador Geraldo 

Holanda Cavalcanti,  

 Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Professor 

Arno Wehling, 

 Professor Celso Lafer, 

 Professor Cândido Mendes,  

 Professor Helio Jaguaribe,  

 

 Senhores acadêmicos, colegas diplomatas, senhoras e senhores, 

 

 Em nome da Fundação Alexandre de Gusmão, gostaria de 

agradecer a Academia Brasileira de Letras, na pessoa de seu Presidente, o 

Embaixador Geraldo Holanda Cavalcanti, querido colega e amigo, a 

realização, nesta prestigiosa instituição, do lançamento do livro sobre a 

obra intelectual de um dos seus mais ilustres membros.   

 

 É com grande satisfação que a FUNAG participa deste projeto de 

promoção da análise, do debate e da divulgação do trabalho de Helio 

Jaguaribe, que contou com a parceria do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, ao qual saúdo por intermédio de seu Presidente, o historiador e 

Professor Arno Wehling. 
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 Muito agradeço a honrosa presença do Ministro das Relações 

Exteriores, demais autoridades, acadêmicos, professores, diplomatas, e, 

em particular, familiares de Helio Jaguaribe, e de todos os que aqui 

vieram para fazer parte do lançamento deste livro, que encerra uma série 

de homenagens a esse grande pensador brasileiro.   

 

    Como testemunham os preciosos ensaios de autoria de Celso 

Lafer, Candido Mendes, Aldo Ferrer e Samuel Pinheiro Guimarães, 

coligidos nesta publicação que a Funag tem a honra de editar, Jaguaribe 

lega fecunda contribuição ao conhecimento do nosso tempo, a partir da 

perspectiva do Brasil.  

 

Permitam-me aproveitar a oportunidade para recordar que a 

FUNAG, braço acadêmico do Itamaraty, possui uma biblioteca digital 

com mais de 600 títulos sobre relações internacionais e disciplinas 

correlatas. Entre eles, constam as versões em inglês e português de O 

Brasil, Mundo e Homem na Atualidade e a reedição de outros três livros 

de Helio Jaguaribe: Introdução ao Desenvolvimento Social; O 

Nacionalismo na Atualidade Brasileira; e Estudos Filosóficos e Políticos.  

 

A biblioteca digital representa um dos maiores, senão o maior, 

acervos bibliográficos online disponíveis gratuitamente sobre o tema das 

relações internacionais do Brasil. Convido todos os presentes a visitá-la.  

Ela tem ajudado a promover a democratização do acesso ao 

conhecimento das relações internacionais e a divulgação do pensamento 

diplomático brasileiro em mercados editoriais formadores de opinião no 

mundo.   
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Em 2014, pela primeira vez, o número de livros baixados do 

exterior  superou o do Brasil, na proporção de 63% contra 37%.  Os 

países com maior número de acessos foram os EUA, a China e a 

Alemanha. Naquele ano, alcançou-se a marca de 1 milhão e trezentos mil 

downloads de livros publicados pela FUNAG. Essa evolução auspiciosa 

aumenta o alcance das atividades e dos livros editados pela Fundação. 

 

A obra de Jaguaribe é parte desse processo de difusão do 

pensamento nacional. Tornou-se instrumento necessário não apenas à 

compreensão da realidade do Brasil, mas também à criação de condições 

para transformá-la, superando mazelas sociais que ainda condicionam o 

desenvolvimento do País e fragilizam a legitimidade de suas instituições.  

 

Preservar e recuperar a obra de Helio Jaguaribe é um dever para 

com as futuras gerações de brasileiros. 

 

  É natural, assim, a homenagem que a FUNAG presta a esse 

grande pensador brasileiro, que, a exemplo de Alexandre de Gusmão, 

transcendeu com sua visão de mundo as fronteiras nacionais.  

 

 Por fim, não poderia deixar de agradecer a Celso Lafer seu apoio e 

contribuição ao êxito desse projeto. Estendo essa saudação ao Professor 

Candido Mendes, a Aldo Ferrer e ao Embaixador Samuel Pinheiro 

Guimaraes, cujas palestras e ensaios constituem a essência do livro que 

temos a satisfação de lançar. Cada um examinou o conjunto da obra de 

Jaguaribe de uma perspectiva distinta que enriquece sua compreensão, 

seja do ponto de vista do pesquisador de relações internacionais, do 

cientista social, seja do filósofo e humanista. Muito obrigado. 

 


