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RBPI: cinqüenta anos

Antônio CArlos lessA*

A publicação deste número encerra as comemorações do aniversário de cinqüenta 
anos da Revista Brasileira de Política Internacional, publicada ininterruptamente 

desde 1958 pelo Instituto Brasileiro de Relações Internacionais – IBRI. 
É fato que a publicação sem falhas de uma revista científica por cinqüenta 

anos é um feito extraordinário, de modo especial na realidade política, econômica, 
social e especialmente, intelectual do Brasil e da América Latina. Para o meio 
acadêmico brasileiro e latino-americano especializado em Relações Internacionais, 
a auspiciosa sobrevivência por tanto tempo de um veículo científico integralmente 
dedicado à área é prova cabal do seu amadurecimento. Para o IBRI, a publicação 
da RBPI e a repercussão científica do seu patrimônio de idéias e de debate, se 
transformou em uma imensa responsabilidade e em missão empreendida com 
coragem, determinação e bom senso. 

Desde a sua fundação em 1958, no contexto das grandes inovações 
diplomáticas do governo Juscelino Kubitschek, a RBPI tem sido um dos 
veículos preferenciais do debate político e científico de alto nível e, mais do que 
isso, um vetor da reflexão sobre os caminhos da modernização e das escolhas 
internacionais do Brasil. A Revista acompanhou e repercutiu nas dezenas de 
edições que antecederam a marca histórica que comemoramos em 2007 as grandes 
transformações da política e da economia, como o arrefecimento da Guerra Fria 
e o seu fim, o advento da ordem global, o surgimento de novos temas na agenda 
internacional (como direitos humanos e meio-ambiente), o lançamento e a crise 
de processos de integração regional, o despertar e o ocaso de potências.

No lugar da organização de um número temático que versaria sobre a 
importância da RBPI para o debate científico brasileiro e latino-americano sobre 
Relações Internacionais, que diríamos, seria natural e justo, resolvemos dar à 
comunidade científica o conhecimento que foi construído, debatido e repercutido 
nas páginas da revista ao longo da sua trajetória. Para tanto, tornamos públicas 
e abertas à pesquisa as 103 edições completas da RBPI publicadas desde 1958, 
que foram tratadas e digitalizadas, e finalmente disponibilizadas no website 
do IBRI (http://www.ibri-rbpi.org) e na iniciativa de divulgação científica da 
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Universidade de Brasília denominada Mundorama (http://www.mundorama.
net). Com isso, entregamos ao crescente número de interessados nos temas da 
agenda internacional o patrimônio cultural que é representado pela coleção 
completa da RBPI, publicação que marcou e que ainda marca de tantos modos o 
debate político e acadêmico sobre Relações Internacionais em geral e em especial 
dos temas importantes para a inserção internacional do Brasil.




