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Os acordos comerciais e as aproximações po-
líticas são, por definição, mecanismos transi-
tórios. Não há nada de transitório na relação
cultural. Cada vez mais, ao contrário, ela trans-
cende a atuação dos Governos para se conso-
lidar e se ampliar através de canais próprios.
Entre outras razões, por ser mais duradoura –
e mais confiável. (RIBEIRO, 2011, p. 46)
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FINZETTO, Y. C. Difusão da cultura brasileira no exterior: a Divisão de Operações 
de Difusão Cultural do Itamaraty no governo Lula. 2017. 109 f. + 1 CD-ROM. Dis- 
sertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais) - Escola 
de Artes Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Nesta dissertação, investiga-se a difusão da cultura brasileira no exterior durante o 
período 2003-2010. Para isso, foi escolhida como objeto de pesquisa a Divisão de 
Operações de Difusão Cultural (DODC) do Itamaraty, principal órgão governamental 
responsável pela diplomacia cultural. Foram analisados os Atos Bilaterais de Coope- 
ração Cultural assinados entre o Brasil e terceiros países, assim como os Programas 
de Difusão Cultural de 22 postos brasileiros no exterior, relacionando-os às políticas 
externa e cultural implementadas durante a gestão do Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. O trabalho inclui a compilação de 220 documentos referentes ao Programa de 
Difusão Cultural, disponibilizada em CD ou por meio do link:
http://bit.ly/PDC_YVES_FINZETTO.



Abstract

Keywords: Diplomacy. Cultural Diplomacy. Foreign Policy. Cultural Policy. Lula. Brazilian
Culture. Export.

FINZETTO, Y. C. Diffusion of the Brazilian culture abroad: Itamaraty‘s Division 
of Cultural Diffusion Operations under President Lula. 2017. 109 f. + 1 CD-ROM. 
Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais) - 
Escola de Artes Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo.

This essay investigates the diffusion of Brazilian culture in an international context 
between 2003 and 2010. For this purpose, the source of research chosen was the 
Division of Cultural Diffusion Operations run by the Itamaraty, which is the main gov- 
ernmental body responsible for cultural diplomacy. The material analysed were the 
Cultural Cooperation Bilateral Acts signed between Brazil and other parties, as well 
as the Cultural Diffusion Programmes run by 22 Brazilian posts overseas; these will 
be related to foreign and cultural policies implemented by president Luiz Inácio Lula 
da Silva during his time in office. This work includes a compilation of 220 documents 
related to the Cultural Diffusion Programme, which is made available on CD or via the 
web link: http://bit.ly/PDC_YVES_FINZETTO.
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Introdução

Ao longo do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), o
Brasil vivenciou um período particularmente interessante de sua história. Presenciamos
avanços na redução da desigualdade social sob um clima de euforia econômica. Como
consequência, entre outros fatores, a imagem externa do país alcançou o ápice de seu
prestígio1. Nesses anos, reanimou-se a ideia de “Brasil, país do futuro”. Hoje, temos a
possibilidade de refletirmos sobre o período com algum distanciamento histórico.

O incremento da projeção internacional do Brasil chamou atenção para a po-
lítica externa brasileira. A atuação do presidente Lula, configurando uma diplomacia
presidencial, e de seu Chanceler, Celso Amorim, que ultrapassou o Barão do Rio
Branco, patrono da diplomacia brasileira, como mais longevo Ministro das Relações
Exteriores, inspirou e continua inspirando estudos sobre o tema. Da mesma forma, as
ações de Gilberto Gil à frente da pasta da Cultura (2003-2008), com o desenvolvimento
de mudanças paradigmáticas na política cultural brasileira, promoveu intensa produção
acadêmica sobre a área cultural. Este trabalho, multidisciplinar por natureza, procura
tratar de um tema que engloba ambos os setores: a difusão da cultura brasileira no
exterior.

Joseph Nye, na década de 1980, cunhou o conceito de soft power - poder
brando -, caracterizado pela “(. . . ) ability to get what you want through attraction rather
than coercion or payments. It arises from the attractiveness of a country‘s culture,
political ideals, and policies. When our policies are seen as legitimate in the eyes of
others, our soft power is enhanced” (NYE, 2004, p. X). Dessa maneira, o poder brando
se contrapõe ao hard power, caracterizado pelo uso da força, da intimidação e da
coerção, por sua capacidade de persuasão e atração por meio da cultura de um país e
de seus valores políticos e ideológicos.

França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Japão e Estados Unidos fizeram uso da
cultura como instrumento facilitador para cumprir o objetivo de promover sua imagem
externa, reduzir desconfianças e promover a cooperação entre países. Ao final do
século XIX, a França foi a primeira a criar uma divisão específica em seu Ministério dos
Negócios Estrangeiros com vistas a coordenar o trabalho de difusão da língua e cultura
francesas no exterior. Os EUA fizeram uso da Diplomacia Cultural, durante a década
de 1930, para garantir o apoio da América Latina em uma eventual Segunda Guerra
Mundial, ação conhecida por Política da Boa Vizinhança. Além disso, no contexto da
1 Pesquisa realizada pela empresa Ernst & Young, “Rapid-growth markets soft power index”, revela

que, entre 2005 e 2010, o Brasil foi o país que mais aumentou seu índice de soft power, passando
da 16ª para a 4ª posição entre os países emergentes (YOUNG, 2012).
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bipolaridade oriunda da Guerra Fria, os EUA obtiveram sucesso na difusão mundial de
seus valores culturais, sintetizados pela expressão “American Way of Life”. O Instituto
Cervantes e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional são exemplos do
esforço espanhol para difundir sua língua e cultura. Contudo, os modelos de difusão
cultural adotados pelos países são diferentes. O Reino Unido e o Japão a realizam
por meio de agências autônomas (British Council e Japan Foundation); na França há
grande intervenção e controle do Estado; e nos EUA e na Alemanha há a presença
de grupos mistos e de apoio privado. No Brasil, predominam as ações empreendidas
pelas instituições governamentais: Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty)2,
Ministério da Cultura (MinC) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC).

Inicialmente, a intenção era realizar um estudo que abrangesse as três institui-
ções responsáveis pela difusão da cultura brasileira no exterior, no período 2003-2010:
o Departamento Cultural do Itamaraty, a Diretoria de Relações Internacionais do MinC
e a APEX, do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior. Porém,
as pesquisas iniciais demonstraram que a análise desses três órgãos extrapolaria os
limites de um mestrado. Apenas o Departamento Cultural do Itamaraty possui seis
divisões que lidam com o tema: a Divisão de Promoção do Audiovisual (DAV), a Divisão
de Acordos e Assuntos Multilaterais Culturais (DAMC), a Divisão de Operações de
Difusão Cultural (DODC), a Divisão de Temas Educacionais (DCE), a Coordenação de
Divulgação (DIVULG) e a Divisão de Promoção da Língua Portuguesa (DLPL). Dessa
maneira, urgiu estabelecer um recorte específico, que evitasse um estudo genérico e
superficial, mas que também desse conta dos desejos de pesquisa.

Ao verificar as atribuições de cada uma das divisões do Departamento Cultural
do Itamaraty, deparamos com a seguinte descrição:

A Divisão de Operações de Difusão Cultural (DODC) é responsável
pela difusão e promoção da rica cultura brasileira em suas múltiplas
vertentes, à exceção da audiovisual, que compete à DAV. Além disso, a
DODC participa da elaboração de acordos culturais e acompanha sua
implementação. Por meio de diplomacia cultural, a DODC proporciona
maior compreensão da realidade brasileira, afinidade com seus valores
e peculiaridades, redução de estereótipos nocivos sobre o país, e,
em última análise, relações mais cooperativas e harmoniosas com os
demais países. Anualmente, diversos postos do Brasil elaboram um Pro-
grama de Difusão Cultural, que abrange áreas como arquitetura, design,
artes cênicas, artes plásticas, dança, capoeira, fotografia, literatura,
música, teatro e gastronomia. A DODC gerencia e administra todos
esses Programas, e coordena-se com o Ministério da Cultura e outros
órgãos e instituições, com vistas a produzir uma política cultural unifi-
cada, em que as atividades de cada posto estejam de acordo com sua

2 Daqui em diante, utilizaremos Ministério das Relações Exteriores (MRE), Itamaraty ou Secretaria de
Estado das Relações Exteriores (SERE) como sinônimos, não cabendo distinção alguma.
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importância na agenda da política externa brasileira. Consoante com
a política externa brasileira atual, maior destaque vem sendo dado à
difusão cultural na África e na América do Sul. (Ministério das Relações
Exteriores, 2013, grifo nosso)

Ademais, segundo o Balanço de Política Externa 2003-2010, divulgado pelo
Ministério das Relações Exteriores, a DODC:

(. . . ) incentivou e promoveu, no exterior, as mais diversas manifesta-
ções culturais brasileiras. Procurou, ademais, atender prioritariamente à
Programação Anual dos Postos, à luz das diretrizes da política externa
brasileira como um todo, mediante apoio à realização de eventos cul-
turais em países da América do Sul e África, principalmente. Além do
apoio financeiro aos Postos, à DODC coube o atendimento a artistas
e grupos divulgadores da cultura brasileira e o apoio ao MinC e seus
órgãos vinculados. Destaca-se também a participação contínua no de-
lineamento da política cultural brasileira no exterior e a participação
na elaboração e negociação de Programas Executivos Culturais. No
período 2003-2010, foram também realizados sucessivos festivais - com
duração de uma semana a um mês - em diferentes postos, com o intuito
de reunir manifestações culturais brasileiras de maneira concentrada
e contínua, a fim de fortalecer a presença cultural do Brasil em países
como: Peru, Bulgária, Timor Leste, Paraguai, Uruguai e Togo. Ao fim
do período, a DODC chegou a realizar, no curso de um ano, mais de
600 eventos em 126 postos do Brasil no exterior, tendo concedido mais
de 1400 passagens aéreas para artistas dos mais variados ramos da
cultura brasileira, cumprindo sua função precípua, qual seja, a de se-
dimentar a presença cultural do país no plano internacional. Cumpre
lembrar que a atuação da DODC no período contribuiu para promover
e consolidar no exterior a imagem de um Brasil moderno, inclusivo,
tolerante, em constante processo de renovação, por meio de ações que
contemplaram a produção artística contemporânea e representativa das
diversas etnias que compõem a sociedade brasileira. (Ministério das
Relações Exteriores, 2010, Capítulo 8.2.1)

Como se pode notar, a DODC reúne atribuições de amplas dimensões, configurando-
se na divisão que, a exceção da língua portuguesa e do audiovisual, concentra os
esforços de promoção da cultura brasileira no exterior no âmbito do Itamaraty. Chamou
atenção, igualmente, a magnitude do Programa de Difusão Cultural (PDC) que, em
um ano, promoveu “mais de 600 eventos em 126 postos do Brasil no exterior, tendo
concedido mais de 1400 passagens aéreas para artistas dos mais variados ramos
da cultura brasileira”. Consequentemente, as ações da DODC e, especialmente, seu
Programa de Difusão Cultural delinearam-se como objeto de pesquisa deste trabalho.

No Capítulo 1, pretendemos apresentar as linhas gerais da política externa
brasileira ao longo dos dois mandatos do Presidente Lula (2003-2010), a partir de
suas diretrizes, objetivos e realizações. Apesar desta dissertação não ter como foco
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prioritário a área das Relações Internacionais, a explanação das diretrizes e prioridades
da política externa brasileira são fundamentais para a análise da política cultural exterior
empreendida pelo Ministério das Relações Exteriores no período estudado. Com isso,
poderemos verificar a convergência, ou sua falta, entre a PEB e as ações de difusão
cultural. Essa verificação, ressaltamos, trata-se de um dos principais objetivos desta
dissertação.

No Capítulo 2, buscamos explanar a concepção de diplomacia cultural e os
diferentes conceitos correlatos, especialmente por meio da literatura brasileira acerca
do tema. Tivemos acesso às teses de diplomatas brasileiros apresentadas para a
conclusão do Curso de Altos Estudos (CAE) do Instituto Rio Branco (IRBr), etapa
obrigatória para a ascensão na carreira diplomática. Nove trabalhos foram analisados
na realização desta dissertação: Divulgação e Diplomacia Cultural: algumas reflexões
a propósito da experiência brasileira, de Sergio Arruda (1983); Difusão Cultural: uma
alternativa a serviço da política externa brasileira, de Edgar Telles Ribeiro (1987);
Difusão Cultural e Política Externa Brasileira: uma proposta de instrumentação, de
Eduardo da Costa Farias (1992); Importância e Formas de Aprimoramento da Atividade
de Difusão Cultural como Instrumento da Política Externa Brasileira, de Cícero Garcia
(2003); Diversidade Cultural e Livre Comércio: antagonismo ou oportunidade, de Vera
Cíntia Álvarez (2006); Ano do Brasil na França: um modelo de intercâmbio cultural,
de Ruy Pacheco de Azevedo Amaral (2007); Copa da Cultura: o campeonato mundial
de futebol como instrumento para a divulgação e promoção da cultura brasileira no
exterior, de André Chermont de Lima (2011); Institutos de Cultura como Instrumentos
de Diplomacia Cultural: oportunidades para o Brasil, de Acir Pimenta Madeira Filho
(2012); e Economia Criativa: implicações e desafios para a política externa brasileira,
de Mariana Gonçalves Madeira (2013).

Entre a primeira e a última tese, há um período de mais de trinta anos, o
que nos permitiu o contato com significativo apanhado histórico das atividades de
difusão da cultura brasileira no exterior, alcançando a contemporaneidade. Alguns
textos permanecem inéditos e foram classificados como confidenciais à época de sua
defesa no CAE. Logramos acessá-los por meio da Lei de Acesso à Informação. Outros
podem ser facilmente encontrados, pois foram publicados pela Fundação Alexandre de
Gusmão (FUNAG) em coleção denominada “Coleção Curso de Altos Estudos do IRBr”.

No Capítulo 3, traçamos um breve histórico da evolução da estrutura adminis-
trativa do Departamento Cultural do Itamaraty, revelando suas inúmeras modificações
e instabilidades. Ademais, apresentamos sua formatação atual, concebida durante a
administração do Presidente Lula.

No Capítulo 4, abordamos, especificamente, as ações da Divisão de Operações
de Difusão Cultural. Na primeira seção, tratamos do Programa de Difusão Cultural. Ele-
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gemos, por razões expostas no próprio capítulo, as atividades do programa realizadas
em 21 países: na América do Sul, escolhemos Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai,
Uruguai e Venezuela; na América do Norte, Estados Unidos e México; na América
Central e Caribe, Cuba; na Europa, Alemanha, Espanha, França, Portugal e Reino
Unido; na Ásia, China, Índia, Japão e Rússia; e, na África, África do Sul, Angola e
Moçambique.

A análise do programa dependia do acesso à correspondência trocada entre os
postos brasileiros no exterior e a sede da Secretaria de Estado, em Brasília. Entretanto,
a busca dos documentos demonstrou-se tarefa mais custosa do que imaginávamos.
Primeiramente, solicitamos ao MRE o envio da documentação por meio da Lei de
Acesso à Informação. Após pedido de prorrogação de prazo por parte do Ministério,
fomos informados de que tais expedientes eram catalogados como ostensivos, ou
seja, não possuíam qualquer nível de confidencialidade, e podiam ser consultados nos
arquivos do MRE, em Brasília, sendo necessária, para tal, solicitação prévia.

Assim, contatamos o setor responsável para solicitar o agendamento. Entretanto,
recebemos a informação de que o espaço reservado à pesquisa no acervo, dado a
limitações de estrutura física, é reduzido a dois pesquisadores por dia, e, por isso,
há longa fila de espera. Assim, apenas após quatro meses da solicitação, pudemos
proceder à pesquisa no acervo. Contudo, esta não seria a principal dificuldade.

Uma vez no Arquivo do MRE, fomos surpreendidos pela necessidade de busca
manual da documentação solicitada. Como nossa pesquisa abarca um período histórico
recente, era natural a expectativa de que pudéssemos acessar a documentação em sua
forma original, ou seja, digital, incluindo-se a possibilidade de se utilizar um mecanismo
de busca que facilitasse a pesquisa. A expectativa não se concretizou.

O Itamaraty imprime toda a correspondência trocada entre os postos e a Secre-
taria de Estado (SERE) e a armazena em seu arquivo, catalogando-a por ano, posto e
tipo de correspondência - telegrama ou despacho telegráfico. Sendo assim, todas as
mensagens enviadas da Embaixada do Brasil em Buenos Aires à SERE, por exemplo,
no ano de 2006, encontram-se em diversas caixas, sem qualquer divisão por tema.
Um posto como Buenos Aires, de grande importância para a política externa brasileira,
envia diversas comunicações diárias à SERE. Com isso, ao solicitarmos os telegramas
deste posto referentes ao ano de 2006, deparamos com quatro caixas com mais de mil
telegramas cada.

Como dito anteriormente, nosso trabalho propunha-se a analisar as ações
realizadas em 21 países, em um período de oito anos (2003-2010). Ao final dos três
dias agendados para a pesquisa no acervo, havíamos podido identificar apenas os
documentos referentes à Embaixada do Brasil em Buenos Aires, nos anos de 2006,
2007 e 2008. Com o procedimento imposto pelo Itamaraty, a pesquisa, especialmente
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para um não residente em Brasília, teria sido inviabilizada, não fosse a generosa ação
de um servidor que, verificando se tratar de documentos ostensivos, nos gravou, em
um pen-drive, em formato PDF, todas as correspondências que se remetiam à cultura,
entre os postos pesquisados e a SERE.

A partir daí, foi possível identificar os 220 documentos, reunidos em, aproxima-
damente, 1300 páginas, referentes ao Programa de Difusão Cultural da DODC, em 21
países. Esse material é parte integrante desta dissertação e está disponível na mídia
anexada a este trabalho e, também, pode ser baixado por meio do seguinte link: http://
bit.ly/PDC_YVES_FINZETTO. Os documentos estão organizados em pastas por país,
nas quais encontram-se os telegramas, contendo as propostas de atividades, e os des-
pachos telegráficos, contendo a aprovação da SERE, organizados cronologicamente.

Com isso, oferecemos a futuros pesquisadores do tema a compilação de um
material de difícil acesso. Afinal, apesar de não serem categorizados como documentos
diplomáticos restritos ou confidenciais, jamais foram publicados. Além disso, o pro-
grama não possui rubrica própria no orçamento do MRE. Inclui-se em rubrica genérica
denominada ”Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior“, a qual atende as
necessidades orçamentárias de outras divisões do DC, não se limitando à DODC. A
impossibilidade de controle social do programa agrava-se, ainda, pela não inclusão dos
gastos de diversos postos brasileiros no exterior no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI).

Na segunda seção do quarto capítulo, analisamos os atos bilaterais de coopera-
ção cultural assinados pelo Brasil com terceiros países. Aqui, o acesso às informações
ocorreu sem grandes dificuldades por meio do Sistema de Atos Internacionais do Itama-
raty. Trata-se um acervo online que concentra os documentos diplomáticos do governo
brasileiro. Com a pesquisa nesse acervo, utilizando recorte específico para a coopera-
ção cultural, pudemos encontrar 66 documentos referentes ao período 2003-2010. São
24 Acordos de Cooperação Cultural, 26 Programas Executivos e 16 outros instrumentos,
entre Memorandos de Entendimento, Cartas de Intenção e Ajustes Complementares
aos Acordos de Cooperação Cultural.

A compilação e análise do material apresentado neste capítulo busca responder
as seguintes questões: haveria a formulação de uma política cultural externa por trás
das ações da DODC? Caso sim, quais suas prioridades? Estaria em consonância
com os objetivos gerais da política externa do período? Qual o montante de recursos
financeiros destinados a esse projeto? Quais segmentos culturais e linguagens artís-
ticas receberam mais investimentos? Houve coordenação com as políticas culturais
desenvolvidas no seio do MinC no período?

Dessa forma, buscamos contribuir para a criação de indicadores e, especial-
mente, para o levantamento de informações relacionadas às atividades de propagação
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da cultura brasileira no exterior. Afinal, como afirma Lia Calabre:

No caso da cultura, para o aprofundamento do conhecimento sobre a
área, não é necessário somente produzir indicadores, necessitamos
ainda, e muito, da produção de informações. Os processos de produção
e consumo na cultura são complexos, fugindo em diversas oportunida-
des a classificações convencionais, muitos deles restritos ao campo
que chamamos da informalidade. (CALABRE, 2011, p. 77)



22

1 Política Externa Brasileira no Governo Lula

A política externa do governo Lula foi marcada pela busca de um redimensiona-
mento do poder de atuação do Brasil nos âmbitos regional e global. Foi estabelecida
uma política externa pragmática, visando à autonomia do país, com base na diversifi-
cação de parcerias e na percepção do poder brasileiro da possibilidade de influenciar
as decisões globais. Além disso, os países em desenvolvimento e os países sul-
americanos foram alçados à posição de mais alta prioridade da PEB, estabelecendo
como diretriz as relações Sul-Sul. Estas são as linhas gerais amplamente apontadas
na literatura (AMORIM, 2010, 2011, 2013; BARRETO, 2012; CABRAL, 2011; CERVO,
2010; GARCIA, 2013; LAZAROU; FONSECA, 2013; LESSA, 2010; PECEQUILO, 2008,
2012; PINHO, 2013; SARAIVA JFS, 2010, 2012; SARAIVA MG, 2010, 2012; VISENTINI,
2012; VISENTINI; SILVA, 2010).

A seguir, traçamos um breve descritivo da atuação brasileira diante dos principais
temas de sua agenda externa, dos agrupamentos multilaterais cuja atuação brasileira
foi destacada, assim como da relação bilateral do Brasil com países-chave para a PEB
do período.

1.1 Reforma do CSNU

O Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) tem como responsabili-
dade primária a manutenção da paz e da segurança internacional. Possui capacidade
jurídica para autorizar o uso da força e fazer cumprir suas decisões em caso de ruptura
da paz ou de ameaça à paz e à segurança internacional. Compõe-se atualmente
de 15 membros, dez não-permanentes, eleitos para mandatos de dois anos - sem

       
           

         
             

      
             

            
           

           
             

          
      

 Nas palavras do Chanceler Celso Amorim, buscou-se uma política externa 
“altiva e ativa”, com ampla participação nos mecanismos multilaterais. O Brasil 
apresentou- se como entusiasta de coalizões formadas por países em 
desenvolvimento - como o BRICS, o IBAS, a UNASUL e o G-20 Comercial. Além 
disso, ampliou sua participação e poder nos mecanismos multilaterais já instituídos - 
como a ONU e a OMC -, buscando reformas as quais, segundo a posição brasileira, 
teriam a capacidade de fazer com que a governança global fosse mais justa e atual, 
não mais refletindo a ordem de poder instituída no pós-Segunda Guerra (AMORIM, 
2010, 2011). Trata-se, principalmente, da reforma do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas e da Governança Financeira Global, esta por meio da reforma do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Entretanto, abrange 
outros temas, como o meio ambiente e os direitos humanos.
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possibilidade de reeleição imediata -, e cinco membros permanentes (P-5), detentores
de poder de veto - China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia.

A posição brasileira em prol da reforma tem como argumento principal o fato
do CSNU ainda refletir a estrutura de poder do imediato pós-Segunda Guerra Mundial,
tendo em vista que os únicos membros permanentes e com poder de veto foram os
grandes vencedores do conflito. Dessa maneira, há uma sub-representação dos países
em desenvolvimento, em especial dos países africanos e sul-americanos. A posição da
diplomacia brasileira é a de que apenas um Conselho de Segurança representativo,
que permita um grau maior de participação dos Estados-Membros, poderia representar
os interesses da comunidade internacional. Ademais,

• 2 para a África;

• 2 para a Ásia;

• 1 para a Europa Ocidental;

• 1 para a América Latina e Caribe.

Como tentativa de se obter consenso e apoio dos atuais membros permanentes,
o direito de veto, à princípio, não seria concedido aos novos membros permanentes;
mas a proposta previa uma revisão deste e de outros temas após 15 anos de sua
implementação. Mesmo assim, a proposta não ganhou apoio de todos os integrantes
do P-5, e ainda encontrou resistências dada a posição africana, que exigia o poder de

            
            

             
         

      

Outros fatores, decorrentes da própria evolução política e econômica 
global em tempos mais recentes, como o crescente peso econômico 
e político de grandes países em desenvolvimento, como o Brasil e a 
Índia, na cena internacional, ilustram cada vez mais claramente essa 
necessidade e lhe dão fundamentação substantiva. Alemanha e Ja- 
pão, até hoje qualificados na Carta das Nações Unidas como “Estados 
inimigos”, estão plenamente incorporados à vida internacional, tendo 
assumido compromissos com a manutenção da paz e o direito interna- 
cional, inclusive como membros da organização. Já os países 
africanos representam hoje mais de um quarto dos membros das 
Nações Unidas, o que lhes dá significativa influência parlamentar e 
eleitoral (Ministério das Relações Exteriores, 2010, capítulo 3.1.2).

 Sendo assim, em setembro de 2004, Brasil, Alemanha, Índia e Japão buscaram 
uma posição comum em relação ao tema e criaram o G-4. Em 2005, o grupo apresentou 
o projeto “L.64”, com a proposta de reforma do CSNU para um total de 25 membros, 
aumentando de cinco para onze o número de membros permanentes. Os seis novos 
assentos permanentes seriam distribuídos da seguinte maneira:
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veto imediato aos novos membros. Assim, mesmo após a mobilização em torno da
necessidade de se reformar o CSNU, a proposta jamais foi votada.

Ao lado do Japão, o Brasil é o país que mais ocupou - dez vezes - o assento
de membro não-permanente no Conselho. Para a eleição de seu último mandato,
2010-2011, contou com a votação de 182 dos 183 países votantes, o que demonstra o
prestígio do Brasil e o reconhecimento de sua atuação neste foro. Até o final do ano de
2010, o Brasil contava com o apoio de 89 dos 192 membros da ONU para uma cadeira
permanente no CSNU, incluindo os apoios de França e Reino Unido, dois membros
permanentes.

1.2 Reforma da Governança Financeira Global

O G-8 (EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão, Canadá e Rússia), o
Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial comandam as decisões concernentes
à governança financeira global. A diplomacia brasileira buscou ampliar a influência dos
países emergentes nessa temática, reservada aos países desenvolvidos.

A governança financeira global é regida, em larga escala, pelas chamadas insti-
tuições de Bretton Woods: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial
(BM). Foram criadas durante a Conferência de Bretton Woods, com a participação de
quarenta e quatro nações aliadas, no ocaso da Segunda Guerra Mundial, em 1944,
com o objetivo de estabelecer um sistema monetário internacional que garantisse a
estabilidade necessária para a reconstrução do mundo ocidental no pós-guerra. São
instituições organizadas em cotas e poder de voto que sofreram poucas alterações em
sua distribuição desde suas fundações. No início do século XXI, a governança dessas
instituições ainda reflete a estrutura de poder do final da Segunda Guerra Mundial.

Aproveitando-se de um maior peso na economia global, o Brasil, ao lado de
outros países emergentes, defendeu a transferência do poder de voto, no FMI e no
Banco Mundial, dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, com
o objetivo de conferir a cada membro o poder de voto que correspondesse ao seu
peso relativo na economia mundial (Ministério das Relações Exteriores, 2010, Capítulo
3.1.6).

Em 2006, o FMI iniciou a primeira rodada de reformas de ajustes de cotas e
direitos a voto, aprofundada em 2008. O Brasil foi um dos principais beneficiados,
aumentando sua participação de 1,4% para 1,8%. Em 2010, o Banco Mundial concluiu
seu processo de reforma de cotas e voz, na qual 3,13% das cotas dos países desen-
volvidos foram transferidas para os países em desenvolvimento. O poder de voto do
Brasil passou de 2,06% para 2,24%. Com a reforma do Banco Mundial, os países em
desenvolvimento passaram a somar 47,2% das cotas totais da instituição.
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Dada a crise mundial deflagrada em 2008 e o peso econômico dos países
emergentes na economia mundial, o G-8 teve de reconhecer a necessidade de ampliar o
número de países nos debates e encaminhamentos referentes à agenda econômica. De
1999 até 2008, o G-20 funcionou como foro de Ministros da Fazenda e Presidentes de
Bancos Centrais. Em 2008, por iniciativa do Presidente Lula, o encontro foi elevado ao
nível de Chefes de Estado e de Governo, com a primeira Cúpula de Líderes do G-20
sendo realizada em Washington.

O G-20 é formado por África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina,
Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indoné-
sia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Européia (Comissão
Europeia, Presidência e Banco Central Europeu). O grupo abriga economias siste-
maticamente importantes, abrindo espaço a países que não possuíam voz e voto
na esfera internacional relacionada a temas econômico-financeiros. Deve-se ressaltar
que as decisões do G-20 são tomadas por consenso, conferindo igual peso a cada
membro. O principal objetivo do agrupamento é o de promover a cooperação para
viabilizar um crescimento econômico estável, buscando evitar desequilíbrios, entre
as partes do sistema, que possam contribuir para a emergência de crises globais.
Visando à consecução desse objetivo, entre 2008 e 2010, o G-20 priorizou os seguintes
temas: reforma das instituições financeiras internacionais, regulamentação do sistema
financeiro internacional, comércio internacional, capitalização dos Bancos Multilaterais
de Desenvolvimento e do FMI, entre outros (Ministério das Relações Exteriores, 2010,
capítulo 3.1.5).

1.3 BRICS

O BRICS, acrônimo criado pelo economista-chefe do banco de investimentos
Goldman Sachs, Jim O’Neill, efetivou-se como agrupamento sob o impacto da crise
financeira, em 2009, quando ocorreu sua primeira cúpula, em Ecaterimburgo. Brasil,
Rússia, Índia, China e, posteriormente a África do Sul, ligada ao bloco em 2010, utiliza-
ram o BRICS como fórum, atuando tanto na esfera da governança econômico-financeira
quanto na política. Na primeira, a agenda do BRICS conferiu prioridade à coordenação
no âmbito do G-20 e na reforma do FMI. Na vertente política, o BRICS defendeu a re-
forma das Nações Unidas e de seu Conselho de Segurança, de forma a melhorar a sua
representatividade em prol da democratização da governança internacional. Contudo,
é na vertente econômico-financeira que o mecanismo aparentou ser mais promissor.
Em 2013, na V Cúpula do BRICS, em Durban, foram lançadas as iniciativas para o
Banco de Desenvolvimento dos BRICS - voltado para o financiamento de projetos
de infraestrutura e desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento –,
e para o Arranjo Contingente de Reservas (CRA, na sigla em inglês) – destinado a
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prover apoio mútuo aos membros do BRICS. Ambas iniciativas objetivam servir como
alternativa às instituições de Bretton Woods, em um esforço explícito de reformar a
governança financeira global, que ainda reflete a estrutura de poder criada no imediato
pós-Segunda Guerra (Ministério das Relações Exteriores, 2015).

1.4 G-20 Comercial

O agrupamento3 foi formado com o objetivo de colocar as questões agrícolas
no centro das discussões relacionadas ao comércio internacional. Os países em de-
senvolvimento consideram distorcivos os subsídios agrícolas adotados pelos países
desenvolvidos, e defenderam sua posição a partir de três pilares: acesso a merca-
dos, com a redução das tarifas de importação; eliminação dos subsídios à exportação;
e a redução dos subsídios à produção interna. Trata-se da adoção de uma postura
baseada na reciprocidade, tendo em vista as demandas dos países desenvolvidos pela
liberalização dos mercados dos países em desenvolvimento.

A liderança brasileira no G-20 Comercial propiciou ao país incremento considerá-
vel no seu perfil negociador, sendo alçado a país-chave no processo da Rodada Doha.
Entretanto, apesar do esforço, da visibilidade dada ao tema agrícola e do aumento do
poder político do Brasil no processo negociador, houve a paralisação das negociações,
durante a reunião de Genebra, em 2008. Pode-se atribuir o fracasso e a interrupção
das negociações às posições divergentes adotadas pelos EUA e pela Índia. Entretanto,
Celso Amorim afirmou que não era o momento de indicar culpados pelo impasse, mas
salientou sua preocupação com o inevitável aumento do protecionismo e o desprestígio
do multilateralismo (BARRETO, 2012, p. 590).

1.5 IBAS

Em 2003, foi realizada, em Brasília, Reunião Trilateral dos Chanceleres do
Brasil, África do Sul e Índia. O encontro reunia atores expressivos em seus contextos
3 Ao final do mandato do Presidente Lula, em 2010, o G-20 Comercial era formado por 23 países: África

do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, China, Cuba, Egito, Equador, Filipinas, Guatemala, Índia,
Indonésia, México, Nigéria, Paraguai, Paquistão, Peru, Tailândia, Tanzânia, Uruguai, Venezuela e
Zimbábue.

 Logo no início de seu mandato, o Presidente Lula apresentou a posição brasi- 
leira referente às negociações na esfera do comércio internacional. “Nós queremos 
o livre-comércio, mas o livre-comércio baseado na reciprocidade”, afirmou Lula em 
sua primeira participação no Fórum Econômico Mundial de Davos, em 26 de janeiro 
de 2003 (SILVA, 2003). No mesmo ano, Lula seria o principal articulador da formação 
do G-20 Comercial, às vésperas da Reunião Ministerial da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), em Cancún, que discutiria o futuro da Rodada Doha.
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Além da concertação política Sul-Sul, fundamental para os anseios da política
externa brasileira do Presidente Lula, o IBAS expandiu seu espectro. Em 2005, os
países fecharam acordo sobre Aviação Civil, com o objetivo de aprofundar a integração
por meio, por exemplo, de voos sem conexão entre os países. Contudo, a iniciativa de
maior exposição do agrupamento foi o estabelecimento do Fundo IBAS de Combate
à Fome e à Pobreza, constituído no âmbito do Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD), o qual financiou diversos projetos em países menos
desenvolvidos. “Desenvolvimento da Agricultura e Criação de Animais”, na Guiné-
Bissau; “Coleta de Resíduos Sólidos”, no Haiti; “Reforma da Infraestrutura do Sistema
de Saúde”, em Cabo Verde, são exemplos das ações empreendidas pelo agrupamento
que, por iniciativas como essas, recebeu o prêmio “Parceria Sul-Sul para Aliança Sul-
Sul” e o “MODG Awards 2010”, destinado a projetos voltados para a consecução dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

Até o final do mandato do Presidente Lula, foram realizadas quatro Cúpulas de
Alto Nível - Brasília, 2006; Johanesburgo, 2007; Nova Délhi, 2008; e Brasília, 2010 -
nas quais a concertação política e os projetos trilaterias foram aprofundados. A atuação
política concertada entre os países do IBAS foi fundamental para o estabelecimento do
G-20, demonstrando resultado concreto no anseio de reformar a estrutura de poder in-
ternacional a partir da ampliação da participação dos países em desenvolvimento. Além
disso, o comércio entre os países cresceu significativamente no período. Em 2003, o
comércio entre o Brasil e a África do Sul era de, aproximadamente, US$ 900 milhões;
e, em 2010, alcançou US$ 2 bilhões. Com a Índia, o número é ainda mais expressivo.
Saiu de aproximadamente US$ 1 bilhão, em 2003, para quase US$ 8 bilhões em 2010.
Na Cúpula de Johanesburgo, foi lançada a ideia de um acordo comercial trilateral entre

regionais para dialogar sobre diversos temas: papel da ONU; comércio internacional 
e OMC; e a cooperação entre os três países principalmente na área social, como o 
combate à fome e à pobreza. Os Ministros recomendaram a seus respectivos Chefes 
de Estado/Governo a realização de uma Cúpula de Alto Nível e decidiram nomear o 
grupo de “Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS)” (BARRETO, 2012, p. 
516).

 O grupo se mostrou interessante foro de articulação política sobre diversos 
temas da agenda global entre os três países, caracterizados, segundo a Declaração 
de Brasília (2003), como um “encontro de três países com democracias vibrantes, de 
três regiões do mundo em desenvolvimento e atuantes em escala global”. O primeiro 
encontro entre os Chefes de Estado e de Governo ocorreu ainda em 2003, em Nova 
York, onde afirmaram a necessidade de reforma da ONU, com o intuito de fortalecer o 
multilateralismo. Em 2004, em Nova Délhi, os Chanceleres voltaram a se reunir, em 
reunião na qual abordaram o comércio, saúde e questões militares.
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o Mercosul, a Índia e a União Aduaneira da África Meridional (SACU).

1.6 América Latina

1.6.1 América Central e Caribe

O Brasil convocou, com empenho pessoal do presidente Lula, a Primeira Cúpula
de Chefes de Estado e de Governo da América Latina e Caribe (CALC), que se realizou
na Costa do Sauípe, em 2008. Incrivelmente, foi a primeira vez na história em que
houve a reunião de todos os 33 países da região sem a presença dos EUA ou de outro
país desenvolvido. O Grupo do Rio, por exemplo, que se consolidara na década de 1980
como foro regional de concertação política – com importante atuação na pacificação
da América Central e na redemocratização – reunia 24 Estados. Em fevereiro de 2010,
o México sediou conjuntamente a II CALC e a Cúpula do Grupo do Rio, na chamada
Cúpula da Unidade. No evento, foi aprovada a ideia de reunir progressivamente o
Grupo do Rio e a CALC no marco de um único foro, intitulado Comunidade dos Estados
Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC). Com a Cúpula de Caracas, em dezembro
de 2011, ocorreu a primeira reunião da CELAC. Com isso, espera-se que os países
da região possam se articular a partir de uma agenda própria, livre das interferências
impostas pelos EUA em mecanismos como a Organização dos Estados Americanos
(OEA), cuja sede é em Washington. Para Cuba, por exemplo, suspensa da OEA em
19624, a CALC e, agora, a CELAC apresentam-se como importante mecanismo para
sua inserção regional.

As relações com os países da América Central e do Caribe também foram
aprofundadas por meio da abertura de embaixadas em todos os países da Comunidade
do Caribe (Caricom). Em 2004, o Brasil passa a ser país observador da organização.
Em 2005, o Presidente Lula participa da reunião de Cúpula da Caricom, em Paramaribo,
salientando o incremento da importância dada à região. Essa aproximação permitiu a
realização da Cúpula Brasil-Caricom, em Brasília (2010), na qual logrou-se apoio dos
países caribenhos para temas prioritários da agenda externa brasileira, como a reforma
das instituições financeiras e políticas internacionais. O sistema ONU se organiza pela
4 A suspensão de Cuba da OEA foi revogada em 2009; entretanto o país ainda não manifestou o

desejo de reingressar na organização.

 A Constituição Federal (1988), em seu artigo 4°, o qual estabelece os princípios 
das relações internacionais do Brasil, afirma: “A República Federativa do Brasil buscará 
a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando 
à formação de uma comunidade latino-americana de nações”. A partir dessa diretriz 
constitucional, grande atenção foi dada à integração regional no período 2003-2010.
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lógica “um país, um voto”; dessa maneira, o apoio político do bloco caribenho faz-se
extremamente relevante.

Finalmente, outro ponto importante da relação com os países da região, no
período, foi a atuação brasileira na MINUSTAH (Missão das Nações Unidas para a
Estabilização no Haiti). O Brasil foi o país que mais contribuiu com tropas para a Missão,
além de deter o comando militar da MINUSTAH. Entretanto, a ação brasileira no país
não se limitou à atuação militar. Houve cooperação nas áreas de produção de alimentos,
pesquisa agrícola, manejo florestal, desenvolvimento social e comunitário, educação e
combate à pobreza.

1.6.2 América do Sul

Em seu discurso de posse, o Chanceler Celso Amorim afirmou que a América
do Sul seria a prioridade da Política Externa Brasileira no governo Lula (AMORIM,
2003). O discurso oficial, ao longo dos oito anos de mandato, reafirmaria essa posição
em diversas ocasiões, por meio de notas e publicações oficiais do Itamaraty, além de
declarações à imprensa. Entretanto, a América do Sul não seria priorizada apenas no
plano retórico. Um conjunto de ações concretas confirmaram o discurso oficial.

No âmbito político, a UNASUL (União de Nações Sul-Americanas), além de ter
criado uma estrutura institucional robusta, talvez tenha sido a iniciativa com resultados
mais relevantes. Por outro lado, o Mercosul apresentou diversos problemas em seu
funcionamento, principalmente devido às assimetrias econômicas entre os membros.
O Brasil viveu um momento de prosperidade econômica, enquanto a Argentina ainda
buscava meios de contornar a crise que a atingiu no início do século. Ainda assim,
o intercâmbio comercial intrabloco apresentou incremento expressivo. Além disso, o
bloco avançou nas negociações acerca da entrada da Venezuela.

1.6.2.1 UNASUL

A UNASUL tem suas raízes na Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA),
criada em 2004, uma aproximação entre o MERCOSUL e a Comunidade Andina de
Nações, com o objetivo de integrar o continente sul-americano no âmbito político, social,
econômico, ambiental e de infraestrutura, nos moldes da integração feita em outras
partes do mundo, como na Europa. O bloco incorporou a Iniciativa para a Integração da
Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), criada em 2000, que tem implementado
diversos projetos visando à integração física da região. A UNASUL é estruturada por
Conselhos formados por Chefes de Estado, por Chanceleres e por Delegados, por uma
Secretaria-Geral e por doze Conselhos Setoriais, que tratam de temas específicos:
energia; defesa; saúde; desenvolvimento social; infraestrutura; problema mundial das
drogas; economia e finanças; eleições; educação; cultura; ciência, tecnologia e inova-
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ção; segurança cidadã, justiça social e coordenação de ações contra a delinquência
organizada e transacional.

No âmbito político, a UNASUL teve atuação na solução de controvérsias e
conflitos na região, como na crise institucional na Bolívia, em 2008; na reação ao uso
de bases militares colombianas pelos EUA; na crise entre Colômbia e Venezuela, em
julho de 2010; e no apoio à ordem constitucional e democrática do Equador quando
da sublevação de sua Polícia Nacional, em 2010. Com o objetivo de desestimular
aventuras antidemocráticas na região, os Chefes de Estado da UNASUL decidiram
inserir uma cláusula democrática na organização – o que foi feito por meio do Protocolo
Adicional ao Tratado Constitutivo assinado na Cúpula de Georgetown (2010). Dessa
maneira, na crise desencadeada pela deposição do presidente paraguaio, Fernando
Lugo, em junho de 2012, realizada sem respeito às garantias democráticas, como o
devido processo legal e o direito à ampla defesa, o Paraguai foi suspenso da UNASUL
até que houvesse pleno restabelecimento da ordem democrática no país – o que se
deu com a posse do novo Presidente democraticamente eleito em agosto de 2013.

Adicionalmente ao espectro político, a América do Sul é região estratégica para
o governo brasileiro pois, segundo o Itamaraty,

(. . . ) tem-se discutido, na UNASUL, o desenvolvimento de uma estraté-
gia sul-americana de aproveitamento dos recursos naturais – uma das
principais vantagens comparativas da América do Sul. No continente
está a maior reserva de petróleo do mundo e cerca de um terço de
todos os recursos hídricos do planeta. A América do Sul concentra
quase 40% da reserva biogenética mundial e é a 3º maior produtora
mundial das principais culturas agrícolas (trigo, milho, soja, açúcar e
arroz). Projeta-se que, até 2050, a América do Sul será responsável
por 30% da produção agrícola do mundo. (Ministério das Relações
Exteriores, 2014)

Dessa forma, o estabelecimento da UNASUL revela a expressão da política
externa de priorização da América do Sul. Apresentou-se como instituição estratégica
para garantir a estabilidade política da região, assim como para dar continuidade
às ações de infraestrutura e de aproveitamento dos recursos naturais do subcontinente,
iniciadas no âmbito da IIRSA.

1.6.2.2 Mercosul

Criado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai a partir do Tratado de Assunção,
em 1991, o Mercosul (Mercado Comum do Sul) “constitui uma zona de livre comércio e
uma união aduaneira em fase de consolidação, com matizes de mercado comum” (Mi-
nistério das Relações Exteriores, 2010). Ao longo do governo Lula, o bloco experienciou
alguns sucessos, como a assinatura de tratados de livre comércio com outros países
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sul-americanos, transformando, na prática, a América do Sul, com exceção da Guiana
e do Suriname, em uma grande área de livre-comércio. Entretanto, também passou por
dificuldades, principalmente no relacionamento com o principal parceiro brasileiro no
subcontinente, a Argentina.

As assimetrias entre os membros do Mercosul não são novidade e sempre se
impuseram como desafio ao aprofundamento da integração, especialmente em relação
aos dois membros menores, Paraguai e Uruguai. Contudo, foi o relacionamento com a
Argentina que se constituiu no principal desafio do bloco no período.

A desvalorização cambial promovida por Fernando Henrique Cardoso, em 1999,
e a crise econômica e política argentina, iniciada em 2001, levaram a Argentina a adotar
postura mais cautelosa em direção à integração econômica. O avanço de uma zona de
integração necessita de política de convergência macroeconômica, destruída com a
desvalorização do real, em 1999, ao promover o desequilíbrio entre os parceiros no
tocante à equação entre câmbio e exportações. Com a expansão da economia brasileira
no período, a situação ainda seria agravada com a inversão do saldo da balança
comercial entre os países, a partir de 2004, anteriormente favorável à Argentina.

Dessa forma, o governo argentino passou a se defender da expansão brasileira
dificultando o acesso de seus produtos no mercado argentino por meio de barreiras
não-tarifárias e burlando a TEC (tarifa externa comum), um dos pilares econômicos do
bloco. O Brasil adotou estratégia diplomática de evitar o confrontamento, manifestando
compreensão com as dificuldades do sócio ao realizar concessões. Em 2006, à revelia
do empresariado brasileiro, foi assinado o Mecanismo de Adaptação Competitiva
(MAC), instrumento que previa a proteção de setores da indústria nacional quando as
exportações do país vizinho ameaçassem causar dano à economia do país.

Embora fosse formalmente igual para os dois países, o MAC foi uma
concessão brasileira ao governo argentino, que aproximou os dois paí-
ses. Mas, na prática, não solucionou as assimetrias entre ambos, nem o
choque entre a política econômica, defensiva, do governo argentino, e a
expansão da presença econômica do Brasil no país. A política industrial
e de subsídios brasileira foi mantida à revelia do parceiro. (SARAIVA,
2012, p. 137)

A política de não enfrentamento direto e a realização de pequenas concessões
foi o padrão adotado pelo governo brasileiro no relacionamento com a Argentina; afinal,
aceitar alguns revezes comerciais significava a manutenção de boas relações políticas.
O bom relacionamento entre os dois maiores países sul-americanos era fundamental
para o fortalecimento da integração sul-americana, objetivo precípuo da PEB do período,
e para a imagem brasileira no exterior com seus anseios de player global, ancorados
no fortalecimento do multilateralismo.
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Adicionalmente, foi criado, em 2004, o Fundo para a Convergência Estrutural
do Mercosul (FOCEM). Trata-se de um fundo com o objetivo de reduzir as assimetrias
entre os membros do bloco. O FOCEM é constituído por contribuições anuais não-
reembolsáveis dos quatro Estados no valor de US$ 100 milhões, dos quais 70%
corresponde ao Brasil. O fundo financia projetos nas áreas de infraestrutura elétrica,
habitação, educação, transporte e outras. Os dois sócios menores, Paraguai e Uruguai,
são destinatários de 80% dos recursos (Ministério das Relações Exteriores, 2010,
capítulo 1.1.2).

Uma das soluções adotadas para os entraves no relacionamento comercial
com a Argentina foi a busca de incrementar o comércio com outros países da região.
Em 2004, o Mercosul assinou acordo de livre-comércio com a Colômbia, Equador e
Venezuela; e, em 2005, com o Peru. Somados aos outros acordos de livre-comércio
firmados anteriormente entre as nações do subcontinente, formou-se, na prática, uma
área de livre comércio sul-americana. Em 2006, foi assinado o Protocolo de Adesão da
República Bolivariana da Venezuela ao Mercosul. O Presidente Lula ressaltou que a
entrada da Venezuela levaria o Mercosul da “Terra do Fogo ao Caribe”, confirmando
“sua vocação natural para acolher novos parceiros da região e construir associações
mais ambiciosas” (SILVA, 2006). A imprensa brasileira criticou “o aspecto ideológico”
da parceria. Entretanto, o que se viu, para além da dimensão política e das boas
relações entre os presidentes Lula e Hugo Chávez, foi o pragmatismo da diplomacia
brasileira. Como dito anteriormente, houve a necessidade de se buscar novos parceiros
comerciais na região, e um país com as dimensões territoriais e de mercado como a
Venezuela poderia amenizar os impactos dos entraves com a Argentina. A estratégia
propiciou o aumento do intercâmbio comercial Brasil-Venezuela em 431%, entre 2003
e 2010. O aumento foi muito superior se comparado à Argentina, que, apesar dos
impasses, foi de 257%; ao Uruguai, 229%; e ao Paraguai, 167%5.

O Mercosul também buscou estabelecer acordos comerciais com parceiros
de fora da região. Assinou acordos de preferência comercial com a União Aduaneira
da África Austral (SACU), com a Índia, com o Egito e com Israel. Aparentemente
pouco expressivos, os acordos apresentaram resultados importantes. Associado ao
adensamento das relações políticas entre os países, o acordo comercial com a Índia
permitiu um aumento de mais de 650% no intercâmbio comercial, entre 2003 e 2010.
Trata-se do segundo maior aumento em nível percentual, perdendo apenas para a
China, com quem o Brasil aumentou em, aproximadamente, 750% o comércio no
período6.

Desde 1995, o Mercosul e a União Europeia (UE) buscam estabelecer um acordo
5 Ver “Quadro 11”.
6 Idem
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comercial. No governo Lula, houve tentativa de avançar as negociações. Entretanto, o
tema dos produtos agrícolas se colocou, assim como na OMC, como obstáculo para o
avanço das tratativas, que foram interrompidas em 2004. Apenas em 2010, o diálogo
seria retomado em reunião de cúpula entre Mercosul e União Europeia, realizada em
Madri.

1.7 África

Durante o governo do Presidente Lula, a África foi prioridade da política externa
brasileira. O país “aumentou seu peso relativo no investimento, na presença comercial,
na criação de embaixadas e na dimensão estratégica do continente africano” (SARAIVA,
2012, p. 97). A priorização do continente tornou-se evidente por meio da diplomacia
presidencial de Lula ao realizar seguidas viagens à África.

Segundo Sombra Saraiva, a retomada da política africana do Brasil se deu em
novas bases e reverteu o quadro de oscilações e inconstâncias dos anos 1990. A
priorização do continente nas relações internacionais do Brasil baseou-se em uma es-
tratégia “concertada dos interesses nacionais e seus protagonistas, particularmente dos
empresários da expansão do capitalismo brasileiro e dos agentes da diplomacia” com
“inovações conceituais e práticas na retomada da fronteira leste do Brasil como uma
das regiões preferenciais de contato, cooperação e realização de negócios” (SARAIVA,
2012, p. 98).

O Brasil reverteu a política de fechamento de embaixadas na África e ampliou
sua presença no continente. A criação dos novos postos foi rapidamente recíproca:
Brasília passou a abrigar 37 embaixadas ou missões permanentes até 2011. O número,
nas Américas, é superado apenas pelos EUA. Essa iniciativa política trouxe apoios
expressivos ao Brasil nos foros multilaterais, corroborando o projeto brasileiro de
concertação política Sul-Sul. Afinal, são 54 países membros da ONU com poder de
voz e voto. A articulação sistemática do Brasil com países africanos permitiria a eleição

 Em 2003 e 2004, Lula viajou ao continente três vezes, visitando diversos países 
da África Austral, Central, Atlântica e do Norte. No final de 2003, esteve em Angola, 
Moçambique, África do Sul, Namíbia e São Tomé e Príncipe. Em julho de 2004, foi a 
São Tomé e Príncipe, Gabão e Cabo Verde. Além das visitas presidenciais, deve- se 
salientar as viagens à África realizadas pelo Chanceler Celso Amorim. Até então, 
nenhum Chanceler brasileiro havia estado em São Tomé e Príncipe. Em 2005, Amorim 
já havia visitado o país quatro vezes (AMORIM, 2011, p.26). Até o final do mandato, 
Lula realizou 13 viagens à África, visitando 39 países (GARCIA, 2013, p. 64), alguns 
mais de uma vez, totalizando mais visitas ao continente do que a somatória de todos 
os presidentes anteriores. Ademais, as viagens, em sua maioria, foram acompanhadas 
por ampla caravana ministerial, empresarial e acadêmica.
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de José Graziano da Silva, já no governo Dilma, em 2011, para a direção-geral da
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Além disso, foi
fundamental para a criação do G-20 Comercial, durante as negociações sobre comércio
de produtos agrícolas, na Conferência de Cancún (2003).

Na esfera comercial, houve aumento expressivo do intercâmbio comercial e da
presença de empresas brasileiras no continente. Em apenas seis anos, o intercâmbio
comercial quintuplicou, saltando de US$ 5 bilhões, em 2002, para aproximadamente
US$ 26 bilhões, em 2008. Empresas brasileiras ocuparam papel importante como
investidoras no mercado africano, principalmente em setores como a mineração, por
meio da Vale, e de energia, por meio da Petrobras. A Vale atua em quase todos
os países do continente, e a Petrobras atua em Angola, Líbia, Namíbia, Tanzânia e,
principalmente, na Nigéria. O setor de infraestrutura e construção civil africano recebeu
participação importante de empreiteiras brasileiras. Com o financiamento do BNDES
em alguns projetos, Andrade Gutierrez, ARG, Queiroz Galvão e Odebrecht realizaram
obras rodoviárias no Camarões, Guiné, Argélia, Mauritânia e Gana; portos e aeroportos
na Líbia, Moçambique e Djibuti; e uma rede de metrô em Tripoli, capital líbia.

Além da cooperação setorial, o Brasil realizou ação que rendeu ganhos políticos
importantes em sua relação com os países africanos. Trata-se do perdão da dívida.
Apesar da crítica de setores políticos e da mídia tradicional brasileira (MOURA, 2013),

 Projetos de cooperação Sul-Sul avançaram especialmente na área da saúde, 
educação e agricultura. Em relação à saúde, houve a abertura de um escritório da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e de uma fábrica para a produção de medicamentos 
antirretrovirais, em Moçambique, com o objetivo de combater doenças como a malária 
e a AIDS/HIV. Na educação, houve a criação da Universidade Federal da Integração 
Luso-Afro-Brasileira (Unilab), no Ceará. A instituição é voltada, especialmente, a estu- 
dantes oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs). Além 
disso, Centros de Formação Profissional foram criados, em parceria com o SENAI e o 
SEBRAE, também priorizando-se os PALOPs. Em relação à agricultura, mais de 50 
instrumentos jurídicos internacionais foram firmados com 18 países africanos entre 
2003 e 2010. O governo brasileiro afirma ser a agricultura uma das principais vertentes 
da diplomacia brasileira voltada à África, tendo em vista o caráter agrícola da maioria 
das economias africanas e as semelhanças agroecológicas e climáticas entre o Brasil e 
alguns países africanos. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 
inaugurou um escritório em Acra (Gana) e uma fazenda-modelo de produção de algo- 
dão no Mali. A fazenda instalada no Mali atende, além do país, Benim, Burkina Faso e 
Chade. Esse grupo de países forma os Cotton-4, países de economia cotonicul- 
tora, prejudicados pelos subsídios ao algodão praticados por países desenvolvidos 
(Ministério das Relações Exteriores, 2010).
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os quais afirmam tratar-se de uma postura ideológica do governo petista, o programa
de alívio da dívida de países africanos já havia sido iniciado na gestão do Presidente
Fernando Henrique Cardoso (SARAIVA, 2012, p. 104). Entretanto, o programa recebeu
mais destaque e recursos durante o governo Lula. Entre 2003 e 2010, foram perdoados
mais de US$ 400 milhões referentes às dívidas de Moçambique (US$ 315,1 milhões),
Nigéria (US$ 84,7 milhões) e Cabo Verde (US$ 1,2 milhão).

1.8 Europa

O Brasil possui relações diplomáticas tradicionais com diversos países euro-
peus devido aos laços históricos entre as nações. Países da Europa Ocidental, como
Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Espanha e Portugal, formam um bloco im-
portante para a política externa brasileira nos âmbitos político, social e econômico.
Dessa forma, apesar da declarada priorização da PEB para os países sul-americanos
e africanos, o relacionamento com a União Europeia (UE) não pode ser negligenciado,
formando, ao lado dos EUA, o eixo assimétrico, ou vertical, das relações internacionais
do Brasil (PECEQUILO, 2008).

As relações entre o Brasil e a UE, durante o governo Lula, foram marcadas,
positivamente, pelo estabelecimento da Parceria Estratégica BRA-UE; pelo incremento
das relações comerciais e de investimentos europeus no Brasil; e, negativamente,
pelos conflitos comerciais relacionados a produtos agrícolas e pelo insucesso das
negociações MERCOSUL-UE.

Em 2007, Brasil e União Europeia estabeleceram a Parceria Estratégica durante
a I Cúpula Brasil-UE realizada em Lisboa. O Brasil tornou-se o sexto país a ser nome-
ado pela UE como um parceiro estratégico, ao lado de Canadá, China, Índia, Japão e
Rússia7 (LAZAROU; FONSECA, 2013, p. 91). Na II Cúpula, realizada no Rio de Janeiro,
em 2008, estabeleceu-se o Plano de Ação da Parceria Estratégica, com propostas e
ações, para o triênio 2009-2011, nas seguintes áreas: promoção da paz e da segurança
por meio do fortalecimento do sistema multilateral; promoção da parceria econômica,
social e ambiental; promoção da cooperação em ciência, tecnologia e inovação; promo-
ção regional e da cooperação triangular em benefício de países em desenvolvimento;
intercâmbio nas áreas de educação e cultura; e aproximação das sociedades civis
(Ministério das Relações Exteriores, 2010, Capítulo 2.3.15). Em 2009 e 2010, ainda se-
riam realizadas a III e IV Cúpulas, em Estocolmo e Brasília, respectivamente. Sobre os
resultados concretos do estabelecimento da parceria Estratégica, Lazarou e Fonseca
(2013, p. 108) ponderam:

De fato, talvez o mais importante elemento da Parceria Estratégica seja
7 A África do Sul incrementou a lista em 2008.
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a institucionalização da diplomacia de cimeiras através de encontros
anuais de alto-nível. O estabelecimento de tal vínculo com o Brasil
revestiu maior importância para a UE por sentir que o Brasil estava
cada vez mais a alinhar com outras ’potências globais‘ , como os EUA,
a Rússia e a China, enquanto a Europa permanecia sem um parceiro
na América do Sul. Nesse sentido, enquanto que a Parceria por si só
não define os termos de como a UE e o Brasil podem alcançar o tão
desejado rapprochement e a concretização de objetivos comuns, os
encontros poderão funcionar como um fórum para o decision-making do
modus operandi com vista a alcançar aqueles objetivos.

Na matéria financeira e comercial, a União Europeia se apresentou com um dos
principais parceiros do Brasil no período 2003-2010. O intercâmbio comercial saltou de
US$ 36 bilhões, em 2003, para US$ 74 bilhões, em 2009, o que coloca o continente
como o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da Ásia e à frente da
América Latina e Caribe. Do total do intercâmbio comercial brasileiro, 22,5% são com a
UE; e o Brasil é responsável por 12,4% do total de importações da UE, sendo o maior
exportador de produtos agrícolas do bloco. O Investimento Estrangeiro Direto europeu
no Brasil saltou de US$ 61 bilhões, em 2000, para quase US$ 200 bilhões em 2010.
Quatro dos cinco maiores investidores no Brasil, em 2009, foram europeus - Países
Baixos, Espanha, Alemanha e França -, os quais mantêm a participação em diversos
setores da economia brasileira, como, entre outros, o bancário, hoteleiro, energético
e de telecomunicações. (PINHO, 2013; LAZAROU; FONSECA, 2013; Ministério das
Relações Exteriores, 2010).

O tema mais sensível nas relações Brasil-União Europeia foram os conflitos na
área comercial. Durante o governo Lula, o Brasil teve litígios na OMC envolvendo os
seguintes produtos: banana, frango, açúcar, pneu reformado e carne. Não cabe aqui a
explanação detalhada da tramitação dos contenciosos no Órgão de Solução de Contro-
vérsias da OMC. Contudo, para se ter uma ideia da importância dos casos, ressaltamos
que os subsídios adotados à produção de açúcar, por exemplo, transformou a UE em
uma exportadora do produto, mesmo com um custo de produção de quatro a seis vezes
maior que o do Brasil. Com isso, a UE vendia o açúcar subsidiado no mercado interna-
cional por um preço abaixo ao preço de produção, configurando violação das regras
do comércio internacional. O Órgão de Solução de Controvérsias deu ganho de causa
à demanda brasileira, e a UE foi obrigada a reformar seu regime açucareiro. Entre
os litígios citados acima, o contencioso sobre pneus foi o único demandado pela UE
contra o Brasil. O OSC deliberou que a proibição de importações de pneus reformados
constituía um meio discriminatório e restritivo de aplicação da exceção contida no Artigo
XX do GATT 1994, conferindo ganho de causa à UE (PEREIRA; COSTA; ARAÚJO,
2012) .

Percebe-se que as demandas brasileiras concentraram-se nos mecanismos eu-
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ropeus que distorcem o comércio de produtos agrícolas. Como dissemos anteriormente,
esse ponto de conflito foi a principal barreira para o estancamento das negociações da
Rodada Doha e também das negociações de um acordo comercial MERCOSUL-UE.
Este último teve suas negociações suspensas em 2004, e só retornariam no final do se-
gundo mandato do Presidente Lula, em 2010, com a realização da Cúpula Mercosul-UE
em Madri.

1.9 EUA

A eleição do Presidente Lula trouxe incertezas em relação ao relacionamento
bilateral com os EUA. Por se tratar de um governo com viés de esquerda, foi espe-
culado um possível afastamento e confronto com a potência do norte. Contudo, tais
expectativas não se concretizaram.

Na política externa Lula adotou uma postura pragmática, mantendo
um baixo perfil de confronto com os EUA, isolando os assuntos e
negociações onde havia maior divergência, valorizando os pontos de
convergência, de modo a evitar o surgimento de um antagonismo da
administração republicana. Esta conduta apresentou bons resultados,
pois apesar de movimentar-se em um eixo ideológico mais à esquerda,
aproximou-se dos EUA (. . . ) (CABRAL, 2011, p. 312) .

O grande salto qualitativo da nova diplomacia de Lula foi a postura
de alto perfil, assertiva e de diversificação de parcerias em busca do
interesse nacional e não para agradar ou confrontar os EUA. Como
sustenta Vizentini (2008), este fortalecimento brasileiro nos eixos com-
binados Sul-Sul e Norte-Sul da política externa teve como resultado
indireto a reaproximação com os norte-americanos e a avaliação da
parte destes do reposicionamento brasileiro entre as potências rele-
vantes do sistema. Deve-se lembrar, contudo, que este processo, que
resulta no estabelecimento do diálogo estratégico a partir de 2005, es-
tará relacionado igualmente à perda de poder hegemônico dos EUA
devido ao unilateralismo de Bush, e não só à força brasileira. (PECE-
QUILO, 2012, p. 93)

A política externa “altiva e ativa”, baseada na “autonomia pela participação”,
elevaram a credibilidade do Brasil perante os Estados Unidos. A presença brasileira
de liderança no contexto regional sul-americano e a ampliação e consolidação das
alianças de geometria variável (BRICS, IBAS, G-20 Comercial e Financeiro etc), no
âmbito global, tornaram o país mais visível para a política externa norte-americana.
O ano de 2005 é um marco para as relações bilaterais, com a visita da Secretária de
Estado Condoleezza Rice ao Brasil e, consequentemente, com o estabelecimento do
“Diálogo Estratégico” entre os países.
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Para a diplomacia norte-americana, a elevação da relação bilateral para o status
de estratégica “deriva do reconhecimento da relevância do país em questão como
parceiro no sistema internacional e significa que este é aliado preferencial dos EUA
na discussão de temas globais” (PECEQUILO, 2012, p. 109). Países como China e
Grã-Bretanha mantêm este nível de diálogo com os EUA, o que significa que os norte-
americanos reconhecem o papel destas nações como players globais. Além disso,
demonstra que a relação bilateral entre os países atingiu um grau de adensamento que
permite a existência de convergências e divergências de posicionamento sobre diferen-
tes temas, evitando-se o superdimensionamento das divergências, e tratando-as por
meio do diálogo diplomático.

Apesar do estabelecimento do diálogo estratégico, o Brasil não alcançou grandes
êxitos no relacionamento com os EUA. Na verdade, o baixo perfil com que foram
tratados os inúmeros posicionamentos divergentes parece ter sido o maior ganho.
Afinal, os EUA não explicitaram apoio ao pleito brasileiro a uma vaga permanente
no Conselho de Segurança da ONU8; tampouco referendaram a negociação turco-
brasileira com o Irã no caso do enriquecimento de urânio9. O Brasil também não
conseguiu fazer que os EUA reduzissem voluntariamente as barreiras tarifárias e
os subsídios agrícolas, que prejudicam as exportações brasileiras, sendo a OMC
acionada diversas vezes pelo Brasil para a solução das controvérsias. O intercâmbio
comercial bilateral cresceu pouco no período 2003-2010, tendo a China, em 2009,
ultrapassado os EUA na posição de maior parceiro comercial do Brasil10. Ainda no
âmbito comercial, o Brasil dificultou as negociações da ALCA nos termos desejados
pelos EUA, inviabilizando o estabelecimento do projeto11. Finalmente, o Brasil se
manifestou contrário à invasão do Iraque (2003) pelos EUA, contrariando a posição
unilateral adotada pelo país sem o aval das Nações Unidas12.

Dessa maneira, nota-se que uma posição brasileira não alinhada aos EUA,
com divergências em pontos sensíveis, não gerou afastamento entre os países. A
diversificação de parcerias e a autonomia brasileira foram percebidas pelos EUA como
ações de uma potência local com atuação importante nos temas da agenda global. A
solução diplomática dos conflitos e a não exacerbação das diferenças foi a tônica das
relações.
8 Os EUA apoiam o ingresso da Índia e do Japão como membros permanentes do CSNU
9 Os detalhes da negociação que levaram à Declaração de Terrã são descritos pelo Chanceler Celso

Amorim. (AMORIM, 2011, p. 279 - 310)
10 Apesar disso, se contarmos o volume acumulado do intercâmbio comercial nos anos Lula, os EUA

foram o maior parceiro comercial do Brasil no período.
11 Ver o capítulo Alca: fim de linha (AMORIM, 2013, p. 51-78)
12 A ação norte-americana foi considerada unilateral e ilegal. Os detalhes deste processo na ONU

podem ser vistos no capítulo Primeiros passos: Iraque (AMORIM, 2013, p. 15-34).
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Como dissemos no início desta seção, a deterioração das relações bilaterais era
uma aposta de alguns setores políticos e da imprensa; entretanto, isso não ocorreu13.
Momento emblemático que ilustra esse fato foi o encontro de Lula, ainda em 2002,
na condição de presidente eleito, com George W. Bush, em Washington. Durante a
reunião, o presidente norte-americano lhe pediu apoio à guerra no Iraque. Bush ouviu
de Lula como resposta que a única guerra que lhe interessava no momento era a
guerra contra a fome e a pobreza. Apesar da aparente troca de farpas, o encontro foi
considerado positivo, e Bush visitaria o Brasil duas vezes - em 2005 e 2007 -, fato raro
na história das relações bilaterais: apenas George Bush, o pai, havia visitado o país
em duas ocasiões durante seu mandato - em 1990 e 1992 (GARCIA, 2013, p. 54-55).

13 Ao avaliar o estabelecimento do diálogo estratégico entre os países, o Presidente Lula afirmou:
“quando da minha eleição para a presidência não foram poucos a prever a deterioração das relações
entre Brasil e EUA. Equivocaram-se redondamente. Ao contrário, nossas relações atravessam hoje
um de seus melhores momentos. As relações econômicas e comerciais se ampliaram em muito e
nosso diálogo político ganhou qualidade superior. Compreedemos, EUA e Brasil, nossa importância
econômica e política e as responsabilidades que disso decorrem (..) É por todas estas razões que
vemos com entusiasmo a disposição norte-americana de incluir o Brasil entre os países com os
quais mantém diálogo estratégico privilegiado (. . . ) Nesse marco (. . . ) as relações EUA-Brasil são
fundamentais e seu aperfeiçoamento é um legado que devemos deixar aos que virão depois” (SILVA,
2005).
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2 Diplomacia Cultural

Relação cultural internacional, diplomacia cultural, difusão cultural, divulgação,
intercâmbio cultural. Há diferenças entre esses termos? Caso sim, quais são elas e
quais as vantagens e desvantagens em se aplicar uma ou outra? Neste capítulo, preten-
demos aclarar esses conceitos, muitas vezes utilizados de modo difuso na bibliografia
especializada.

Pretende-se realizar a explanação a partir da literatura e, em especial, da pers-
pectiva brasileira sobre o tema, formada por diplomatas de carreira que se dedicaram
à reflexão e à prática das atividades de difusão cultural do país. São diplomatas que
tiveram como objeto de pesquisa, em suas teses no Curso de Altos Estudos (CAE)14,
a política cultural externa. Nove dissertações foram analisadas na realização deste
trabalho: Divulgação e Diplomacia Cultural: algumas reflexões a propósito da experiên-
cia brasileira, de Sergio Arruda (1983); Difusão Cultural: uma alternativa a serviço da
política externa brasileira, de Edgar Telles Ribeiro (1987); Difusão Cultural e Política
Externa Brasileira: uma proposta de instrumentação, de Eduardo da Costa Farias
(1992); Importância e Formas de Aprimoramento da Atividade de Difusão Cultural como
Instrumento da Política Externa Brasileira, de Cícero Garcia (2003); Diversidade Cultu-
ral e Livre Comércio: antagonismo ou oportunidade, de Vera Cíntia Álvarez (2006); Ano
do Brasil na França: um modelo de intercâmbio cultural, de Ruy Pacheco de Azevedo
Amaral (2007); Copa da Cultura: o campeonato mundial de futebol como instrumento
para a divulgação e promoção da cultura brasileira no exterior, de André Chermont
de Lima (2011); Institutos de Cultura como Instrumentos de Diplomacia Cultural: opor-
tunidades para o Brasil, de Acir Pimenta Madeira Filho (2012); e Economia Criativa:
implicações e desafios para a política externa brasileira, de Mariana Gonçalves Madeira
(2013).

Entre a primeira e a última tese, há um período de mais de trinta anos, o que nos
permitiu o contato com significativo apanhado histórico das atividades de difusão da
cultura brasileira no exterior, alcançando a contemporaneidade. Adicionalmente, apesar
da temática comum, enfoques e especificidades distintas dos trabalhos permitiram um
aprofundamento do tema.

O estudo do Embaixador Edgar Telles Ribeiro, publicado em livro, com adap-
14 O Curso de Altos Estudos (CAE) é mantido pelo Instituto Rio Branco como parte integrante do

sistema de treinamento e qualificação na Carreira de Diplomata, com o objetivo de atualizar e
aprofundar os conhecimentos necessários ao desempenho das funções exercidas pelo Ministros de
Primeira e Segunda Classes, sendo a posse do diploma requisito para a progressão funcional de seu
titular a Ministro de Segunda Classe. O candidato inscrito no Curso de Altos Estudos deve preparar e
apresentar tese, a qual será submetida à Banca Examinadora, para arguição oral.
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tações, em 1989, é considerado texto seminal da área, citado por todos os autores
mencionados anteriormente, com exceção, por suposto, do pioneiro Sergio Arruda. O
Embaixador centra sua tese na difusão cultural stricto sensu, seu impacto positivo nas
relações culturais internacionais e na diminuição de tensões do mundo contemporâ-
neo, ou seja, privilegia o fator cultural como elemento das relações internacionais e
da reafirmação da identidade nacional. Conclui pela contribuição natural da difusão
cultural às prioridades da política externa brasileira, conferindo-lhes, segundo ele, maior
credibilidade e eficácia.

(. . . ) não há quem se dedique a temas culturais, como artista ou a
qualquer título, que não esteja familiarizado com a importância da
projeção externa dos valores de um país, seja como meta em si mesma,
seja como meio de sensibilizar outros povos para ideias ou projetos nos
campos mais variados. (RIBEIRO, 2011, p. 12)

Apesar da afirmação da projeção externa dos valores de um país como meta
em si mesma, o autor conceitua a diplomacia cultural como atividade meio, como ação
instrumental para se atingir outros objetivos de política externa. Telles diferencia a
relação cultural internacional da diplomacia cultural.

Considera-se que as relações culturais internacionais têm por objetivo
desenvolver, ao longo do tempo, maior compreensão e aproximação en-
tre os povos e instituições em proveito mútuo. Já a diplomacia cultural
seria a utilização específica da relação cultural para a consecução de
objetivos nacionais de natureza não somente cultural, mas também
política, comercial ou econômica. (RIBEIRO, 2011, p. 33, grifo do autor)

Salienta-se que esta definição não é exclusiva de Telles, tampouco um conceito
criado no âmbito do Itamaraty ou da academia brasileira. J. M. Mitchell (1986) também
preocupa-se com a distinção entre relações culturais e diplomacia cultural, enfatizando
que esta pressupõe a ação estatal, enquanto aquela diz respeito às iniciativas culturais
internacionais praticadas por quaisquer agentes. Dessa forma, a diplomacia cultural
exige ação da burocracia do Estado, incluindo-se possíveis órgãos e entidades ligados
ou subordinados a ela, com fins delimitados pelos objetivos gerais da política externa a
que se vincula (MAPA, 2009, p. 34). A definição apresentada há décadas pelos estudi-
osos da área perpetuou-se ao longo do tempo, já que a bibliografia contemporânea
igualmente define a diplomacia cultural como “a national policy designed to support the
export of representative samples of that nation’s culture in order to further the objectives
of foreign policy” (GIENOW-HECHT; DONFRIED, 2010, p. 13).

Extraída do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento Britânico, a enun-
ciação coaduna-se perfeitamente com a definição de diplomacia cultural explicitada
acima:
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We conclude, therefore, that cultural diplomacy, as we understand it, is
not pursued by the Foreign Office for its own sake, but only as an ins-
trument by which the pursuit of other diplomatic activities may be assis-
ted (House of Commons, 1986-1987 apud RIBEIRO, 2011, p. 33).

Dessa maneira, evidencia-se que a diplomacia cultural é atividade exercida pelo
aparelho do Estado como atividade meio para a consecução de objetivos da política
externa; ou seja, a partir de aspectos exclusivos à atividade cultural, cria-se eficaz via
para realizações externas de um país, principalmente, nos eixos políticos, comerciais e
econômicos.

Se nos fosse permitido um exercício simplificador de desmembramento,
poderíamos dizer que a diplomacia política persegue objetivos políticos,
a diplomacia comercial os objetivos comerciais, a diplomacia econômica
os objetivos econômicos, e assim por diante. A diplomacia cultural, no
entanto, vai muito além: ao lograr objetivos culturais uma tarefa em
si mesma fundamental facilita, por via indireta, a consecução de
objetivos políticos, comerciais, econômicos e quaisquer outros a
que a política externa de um país se proponha. Assim, no caso
brasileiro, a omissão nessa área não significa tão somente deixar de
atuar no plano cultural. Significa abrir mão do fortalecimento de todos os
demais objetivos da política externa brasileira. É a cultura que confere,
ou deveria conferir, um sentido mais amplo a todos esses objetivos,
assegurando-lhes credibilidade e permanência. (RIBEIRO, 2011, p. 43,
grifo do autor)

Em sentido amplo, a diplomacia compreende a forma de condução das relações
internacionais por meio de negociações pacíficas coordenadas, mantidas e reguladas
por embaixadores, núncios, enviados extraordinários, ministros e encarregados, por
meio de embaixadas, legações e missões diplomáticas. Com isso, pretendemos enfati-
zar a indissociável relação entre diplomacia e paz. Não seria a paz, afinal, o objetivo
maior da diplomacia? E qual seria a contribuição da cultura na concretização desse
propósito?

Quase dez anos antes da publicação de O Choque de Civilizações e a Recom-
posição da Ordem Mundial (HUNTINGTON, 1996), Telles atentaria para a constatação
de que boa parte dos conflitos internacionais decorreria de tensões de origem cultural.
Nesse sentido, afirma que a cultura e a paz são “temas que se tocam e se confundem
dentro e fora dos domínios da diplomacia, com frequentes áreas de convergência”.
Lembra que uma das finalidades mais difundidas da política exterior de todos os países
é contribuir para a preservação da paz mundial por meio de mecanismos de compreen-
são mútua. Indaga, então, se não haveria instrumento mais efetivo para a compreensão
mútua do que um “ativo intercâmbio cultural”. Com isso, advogava em favor do elemento
cultural nas formulações diplomáticas e estratégicas (RIBEIRO, 2011, p. 34).
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Ainda mais distante da publicação de Huntington, Northrop (1952) atentara para
a importância do fator cultural como elemento dinâmico das relações internacionais. À
época da Guerra da Coreia, conflito inserido no contexto da Guerra Fria, o autor questi-
ona a estratégia de política externa baseada exclusivamente nos interesses nacionais,
afirmando a necessidade de se estabelecer uma constante política de cooperação
internacional baseada no conhecimento mútuo. Com isso, poderia-se superar tensões
originadas, especialmente, na ignorância cultural, sociológica e antropológica entre
distintas nações.

Podemos elencar diversos relatos como exemplo da eficácia da cultura em
processos de distensão de conflitos. Mitchell assim descreve os resultados da exposição
retrospectiva do escultor Henry Moore, organizada pelo Conselho Britânico em Caracas,
ainda sob o impacto da Guerra das Malvinas, momento em que se presenciava forte
exaltação antibritânica na Venezuela.

(. . . ) this exhibition was a success in more than artistic terms. (. . . )
The total impact was beyond expectations (. . . ) the political results
were more immediately visible than the cultural. The temper of Anglo-
Venezuelan relations, precarious after the Falklands, became sounder
(. . . ) this exhibition proved conclusively the positive effects of well-timed
and well-executed presentations in reaching a profounder level of appre-
ciation between two peoples. (MITCHELL, 1986, p. 181-182)

Telles ainda lembra o comentário de Henry Kissinger sobre o processo de
reaproximação sino-americana realizado pela via esportiva, a chamada Diplomacia
do Pingue-Pongue15: “os chineses têm uma capacidade de planejar meticulosamente
o que parece improvisado” (RIBEIRO, 2011, p. 38). Com isso, um dos principais
Secretários de Estado da história norte-americana denota a capacidade estratégica da
instrumentalização da diplomacia cultural para a viabilização de objetivos amplos de
política externa.

Exemplos mais próximos à realidade brasileira também não são difíceis de
serem encontrados. Nos anos 1970, o Brasil não gozava de boa imagem externa entre
os países democráticos do mundo ocidental devido à presença do regime autoritá-
rio instaurado a partir de 1964. Um dos maiores violonistas da história da Música
Popular Brasileira, Baden Powell, realizou concerto na Alemanha, em 1974. Eis a
comunicação de um adido cultural brasileiro à sede da Secretaria de Estado:

Baden Powell apresentou-se ontem em Düsseldorf, em auditório abso-
lutamente lotado, diante da plateia que delirou com a música brasileira.

15 A Diplomacia do Pingue-Pongue refere-se ao intercâmbio de atletas da modalidade do tênis de
mesa entre os Estados Unidos e a República Popular da China no começo dos anos 1970. O
programa marcou o descongelamento das relações sino-americanas e abriu caminho para a visita
do Presidente Richard Nixon à China.
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Permito-me solicitar a atenção de Vossa Excelência para o fato de que
nossa música popular pode constituir elemento dos mais preciosos
de propaganda nacional na RFA, aliviando, inclusive, grande parte da
tensão antibrasileira fomentada por certos veículos de comunicação
alemães. (LIMA, 2013, p. 62)

Ainda no contexto da ditadura militar, de acordo com a visão de Telles, a cultura
brasileira desempenhou papel fundamental no processo de reaproximação entre Brasil
e Cuba. O Embaixador lembra que a despeito da vontade do governo brasileiro, o fluxo
de artistas e intelectuais brasileiros em direção a Cuba, durante o regime militar, “terá
certamente facilitado os mecanismos de reaproximação diplomática, quando estes
finalmente se tornaram politicamente convenientes e necessários” (RIBEIRO, 2011, p.
38). Nesse sentido, o autor indaga: “o caminho da paz não passaria pelas grandes vias
do conhecimento mútuo trilhadas pelos homens, independentemente das fronteiras
que o separem”?

Contudo, apesar dos relatos e dos visíveis impactos da cultura na prevenção e
distensão de conflitos, a atividade da diplomacia cultural é de difícil mensuração. Seus
resultados são, muitas vezes, intangíveis, diferentemente da diplomacia comercial, em
que os números do intercâmbio comercial estão explícitos no balanço de pagamentos
dos países. O próprio Telles, apesar de recomendar fortemente a adoção da diploma-
cia cultural como estratégia de política externa, faz essa ressalva. Afirma: “o que o
relacionamento cultural permite é o estabelecimento de uma atmosfera favorável ao
entendimento - uma abstração mais do que uma realidade concreta”. E indaga: “como,
então, avaliá-la com alguma precisão”? (RIBEIRO, 2011, p. 34, grifo do autor)

Porém, o que parece ser uma desvantagem do elemento cultural nas relações
internacionais se constitui em um de seus maiores trunfos. Diversos analistas afirmam
que as ações culturais são mais eficazes quanto menos visíveis (FRANKEL, 1966; GAR-
CIA, 2003; RIBEIRO, 2011). A partir dessa perspectiva, aprofunda-se a diferenciação
entre os termos elencados no primeiro parágrafo desta seção.

É esse dado, precisamente, que distingue, de um lado, a diplomacia
cultural e, de outro, os diversos mecanismos independentes de relacio-
namento cultural internacional, de geração mais espontânea. Natural-
mente, quanto menos óbvia a vinculação com eventuais prioridades do
governo, mais eficiente a política cultural. (RIBEIRO, 2011, p. 35)

O diplomata Cícero Garcia propõe uma gradação em termos de sutileza e eficá-
cia das estratégias de política externa utilizando-se a cultura. Para o autor, a escala
seria a seguinte: imposição, propaganda, indústria, diplomacia e relações (GARCIA,
2003, p. 17). A imposição seria a forma mais primitiva de dominação, caracterizando-se
pela relação dominante versus dominado. Podemos mencionar diversos exemplos
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históricos, como a dominação europeia sobre a cultura indígena na conquista da Amé-
rica; a proibição do uso oficial de idiomas que não o castelhano em várias províncias
da Espanha franquista ou a imposição do idioma russo em todas as repúblicas da
União Soviética. A propaganda constitui-se de arma de dominação cultural e ideo-
lógica sem utilizar de imposição física, almejando influenciar o comportamento da
população. Como exemplo, imediatamente lembramos da propaganda estatal nazista
ou soviética. A indústria cultural talvez possua o maior poder de influenciar costumes
e modos de vida entre todas as formas elencadas. Contudo, a dinâmica agressiva da
indústria capitalista e a ação estatal em prol desta, por meio de lobby e outras pressões,
reduz sua eficácia na relação entre os Estados. Nesse sentido, os Estados Unidos são
vistos, muitas vezes, como vilões do processo de uniformização cultural ocasionado
pelo alcance global das megacorporações da indústria cultural norte-americana. O
Embaixador Sergio Rouanet atenta para o tema:

Essa tese de que a globalização seria sinônimo de “americanização”, de
difusão do american way of life, ou de difusão da cultura americana, não
é banal. Ela não se tornou obsoleta. Como o imperialismo econômico,
que em parte continua existindo mesmo depois que o capitalismo se
transnacionalizou, o imperialismo cultural continua vivo. Os governos
continuam protegendo sua indústria cultural. Basta ver a veemência
com que os Estados Unidos defendem seu cinema na Organização
Mundial do Comércio e a feroz determinação com que combateram a
exception culturelle francesa. (ROUANET, 2000, p. 68-69)

A crítica de um alto funcionário da Chancelaria Italiana acerca do modus ope-
randi norte-americano no país demonstra a rejeição do modelo.

The American presence is very visible in Italy, but it is mainly the mainly
the American business presence. Your contribution to the arts and sci-
ences, and to the common civilization (. . . ) is not nearly so visible. You
are, in a word, or accurately represented here. And fully, or accurately
represented here. And then, to make matters worse, you are constantly
after us, trying to get our people and Government to support a multi-
lateral force, or a broader scheme of European Federation, or a vote
against Communist China in the UN. I understand why this is so. But
over the long run, our attitudes on such matters are formed less by
the arguments you bring to bear on each individual case, than by a
general flow of sympathy. If that sympathy is to flow towards you, we
have to feel that you and we are contributing to the same civilization
and share more or less the same values. You do not create this feeling
if you cannot separate Italian culture from Italian politics, which is one
thing today and another tomorrow. And you do not create this feeling if
you seem unable to make this same distinction with regard to your own
society. (FRANKEL, 1966, p. 89-90)
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Em síntese, quanto menos visíveis os objetivos da ação estatal, mais eficaz
a política cultural para o exterior. Telles afirma que “a falta de entendimento dessa
premissa básica e o afã em obter resultados de caráter imediatista quase sempre
estiveram na raiz do fracasso das programações culturais improvisadas em laboratórios
burocráticos” (RIBEIRO, 2011, p. 36). Como vimos anteriormente, a diplomacia cultural
se diferencia das relações culturais internacionais por esta prescindir da atuação
estatal. Sendo assim, quais seriam as ações mais eficazes de diplomacia cultural,
especialmente na avaliação dos países-alvo da política?

Em 1979, foi encomendado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da França
um estudo com recomendações acerca da atuação cultural externa francesa. Dessa
feita, Rigaud (1980) elaborou o trabalho Les Relations Culturelles Extérieurs, relatório
que modificaria substancialmente a política cultural exterior francesa, ao longo dos
anos 1980 e 1990, e consagraria o princípio da mutualidade nas ações do estado
francês. A necessidade de diálogo e cooperação foi o cerne das recomendações de
Rigaud.

Abandonou-se a política centrada na difusão da língua em prol de outra
voltada para o diálogo de culturas, para a cooperação cultural, para o
reconhecimento da interdependência das culturas, para a necessidade
de uma verdadeira reciprocidade e atenção às demandas expressas
por seus parceiros. (AMARAL, 2008, p. 26)

Reproduzimos aqui os nove objetivos propostos por Rigaud para a atuação
externa francesa:

1) divulgar a imagem de um país de alta tecnologia e cultura huma-
nística, detentor de uma concepção pacífica e não-dominadora
das relações internacionais;

2) propor o exemplo de uma nação que assume plenamente as
exigências de seu desenvolvimento, mas permanece fiel à sua
própria personalidade;

3) estimular os agentes culturais franceses a se colocar em posição
de diálogo e intercâmbio com o exterior;

4) dar, dentro desse espírito de intercâmbio, prioridade à expressão
do pensamento francês, sob todas as suas formas e em todas
as áreas. A promoção da língua, por si só altamente desejável,
não deve limitar as outras formas de expressão do pensamento
francês;

5) contribuir para o desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo,
num espírito de autêntica cooperação;

6) assegurar o dinamismo da presença francesa, sem se deixar levar
por modelos antiquados, levando em conta as particularidades
dos outros países;
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7) estabelecer um vínculo entre a presença cultural no exterior e a
capacidade de acolher manifestações de outros países, dentro de
uma concepção da França como ponto de encontro mundial;

8) permitir aos franceses no exterior uma participação efetiva na vida
cultural francesa;

9) levando em conta a vocação mundial da França, nas duas di-
mensões política, econômica e cultural, assegurar uma presença
cultural nas diferentes regiões e países do mundo. (RIGAUD, 1980.
Tradução de AMARAL, 2008, p. 148-149).

O relatório promoveu mudanças paradigmáticas na forma do relacionamento
cultural francês com outros países. Adicionalmente, influenciou chancelarias e intelec-
tuais ao redor do mundo, conduzindo a reflexão acerca dos meios de inserção cultural
externa. Mitchell (1986) enfatiza o conceito de mutualidade contido na publicação de
Rigaud, defendendo que os esforços de difusão cultural somente são eficazes caso
baseados no intercâmbio e na cooperação, dadas as crescentes características de
interdependência do universo cultural contemporâneo. Salienta que, assim como as
relações comerciais, as relações culturais constituem-se em uma via de duas mãos;
contudo, no caso da cultura, a reciprocidade é ainda mais importante como prerrogativa
de redução de desconfianças e incremento da legitimidade dos programas oferecidos.
Mitchell ainda sustenta que os países desenvolvidos reconheceram o papel estratégico
da cultura como forma de relacionamento e comunicação entre sociedades distintas.
Com isso, esse grupo de países tem se conscientizado da necessidade de investi-
mentos de longo prazo na área, os quais aprimorem os mecanismos de compreensão
mútua, evitando projetos isolados com finalidades imediatistas.

No Brasil, as recomendações do relatório e os impactos das ações implementa-
das foram avaliados pela maioria dos diplomatas que dedicaram suas teses do Curso
de Altos Estudos (CAE) à temática da diplomacia cultural. Garcia aponta a importância
da distinção entre os mecanismos de cooperação e intercâmbio.

A diferença entre os dois é a de que, enquanto em “cooperação” está
normalmente subentendido - embora a etimologia do termo assim não
o determine - que um país mais desenvolvido coopera com um menos
desenvolvido, em “intercâmbio” está implícita uma troca entre iguais,
que é a tônica geral que se pretende emprestar ao relacionamento
artístico-cultural entre o Brasil e os países parceiros. (GARCIA, 2003, p.
54)

Com isso, pretendemos destacar o caráter igualitário do intercâmbio como meca-
nismo de diplomacia cultural. A aplicação desse instrumento na política cultural externa
francesa constitui-se na base da revolução disparada pelo relatório Rigaud. Enquanto
na cooperação ainda subsistem aspectos negativos de uma relação assimétrica, o
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A partir dessa concepção, a França criou um programa de temporadas culturais
estrangeiras em seu território, em 1985, sendo a primeira edição dedicada à Índia.
Segundo North (1998, p. 5), ex-Diretor de Cooperação Cultural e do Francês, do
Ministério dos Negócios Estrangeiros, “(. . . ) impôs-se a ideia que não poderíamos ser
escutados no mundo se não estivéssemos nós mesmos à sua escuta”. O Ano da Índia
inaugurou essa política francesa que persiste até os dias atuais.

Contudo, deve-se salientar que a adoção do conceito de mutualidade, fazendo
uso dos mecanismos de cooperação e intercâmbio, não deve ser confundido com
altruísmo. Como dissemos anteriormente, a definição da diplomacia cultural está
relacionada à sua utilização para a consecução de outros objetivos da política externa.
Nesse sentido, Deibel e Roberts (1976, p. 24) afirmam: “French believe such activity will
enhance French prestige and power and therefore inevitably facilitate accomplishment of
the more specific and immediate purposes of French foreign policy” . Ainda sobre isso,
mas referindo-se aos países europeus de forma geral, Coombs (1964, p. 95) enuncia:
“They do so, quite evidently, not out of woolly-headed sentiment or starry eyed idealism,
but because they are convinced that a large investment in cultural relations pays off in
very practical terms”.

Diante disso, verificamos que os mecanismos de política cultural externa podem
ser concebidos unilateralmente ou a partir da colaboração entre dois ou mais países.
Conforme exposto por Garcia, a imposição, a propaganda e a indústria cultural são
formas de atuação externa dos Estados. De maneira geral, essas iniciativas possuem
um caráter unilateral e não podem ser consideradas como ações de diplomacia cultural.
A imposição e a propaganda afastam-se até mesmo do âmbito da diplomacia de forma
geral. Afinal, a simples propaganda geralmente carece de credibilidade e se apresenta
como ação contraproducente no sentido de se estabelecer uma relação de longo prazo
e de se desenvolver um relacionamento recíproco baseado na confiança mútua. À in-
dústria cultural, apesar dos receios e reações negativas, podem ser conferidos aspectos
diplomáticos; entretanto, o mais adequado seria enquadrá-los no âmbito da diplomacia
comercial. Sendo assim, apontamos como mecanismos íntegros à diplomacia cultural a
cooperação e o intercâmbio, programas de origem bilateral ou multilateral por natureza.
16 Vale lembrar que a diversidade cultural seria tratada lateralmente poucos anos depois da publicação

do Relatório Rigaud, na Conferência Mundial da ONU sobre Políticas Culturais (MONDIACULT,
México, 1982) . O conceito se consagraria apenas nos anos 2000, com a publicação da Declaração
Universal sobre a Diversidade Cultural (Unesco, 2001) e da aprovação da Convenção sobre a
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (Unesco, 2005).

             
          

               
         

intercâmbio prevê o reconhecimento da alteridade; ou seja, não se trata de uma 

“troca entre iguais” no sentido do desenvolvimento econômico, mas da afirmação 

de que a própria cultura e a do outro não possuem distinção de valor. Em outras 

palavras, trata-se do reconhecimento da importância da diversidade cultural 16 .
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Adicionalmente, propomos um delineamento específico do termo “difusão”.
Antônio Houaiss apresenta a seguinte definição à palavra: “divulgação, propagação”
(HOUAISS; VILLAR, 2009). Isto posto, ao utilizar-se a expressão “difusão cultural”, es-
taríamos nos referindo à divulgação e à propagação da cultura. Entretanto, não seriam
a imposição e a propaganda formas de difusão? Os diplomatas que adotaram a termi-
nologia “difusão cultural” nos títulos de seus trabalhos estariam considerando esses
mecanismos como elementos da diplomacia cultural? Sem dúvida, não é esse o caso;
porém, a ausência de uma delimitação específica para o termo e seu uso indiscrimi-
nado ao longo dos textos confere imprecisão ao conceito. Os próprios autores, em
determinados trechos de suas obras, procuram estabelecer uma distinção; entretanto,
o esforço nos parece insuficiente.

Definimos “difusão cultural” como mecanismo integrante da diplomacia cultu-
ral, elaborado unilateralmente por determinado país. Dessa forma, distingue-se da
imposição, da propaganda e da indústria cultural, já que essas não fazem parte do
guarda-chuva de instrumentos da diplomacia cultural. Por outro lado, difere-se das
ações de cooperação e intercâmbio pois trata-se de ação unilateral, enquanto essas
duas são, impreterivelmente, ações bilaterais ou multilaterais.

Com isso, pretendemos aclarar o uso de um termo adotado de forma inespecífica
na literatura. Na maioria das vezes, a expressão difusão cultural é utilizada para se
referir a todo o espectro possível de instrumentos da diplomacia cultural, confundindo-
se com essa própria. Como dito anteriormente, alguns autores apontam a diferença,
como é o caso do diplomata Ruy Amaral que, ao deter-se no tema da evolução da
concepção dos intrumentos da diplomacia cultural afirma: “as noções de diálogo e
cooperação foram progressivamente se impondo sobre as de difusão” (AMARAL, 2008,
p. 28). Amaral, apesar de não ter se debruçado detidamente na questão da definição do
termo, parece ter consciência da ideia por nós apresentada, de que a difusão é apenas
um dos instrumentos possíveis. Afinal, sua tese, Ano do Brasil na França: um modelo de
intercâmbio cultural, enfatiza o intercâmbio como estratégia, e já o aponta no subtítulo
de seu trabalho, que poderia ser, equivocadamente, “um modelo de difusão cultural”.
Grosso modo, isso é o que acontece nos trabalhos de outros autores aqui citados, como
o do próprio Embaixador Telles Ribeiro, cujo título é Difusão Cultural: uma alternativa
a serviço da Política Externa Brasileira. Como vimos, o excelente trabalho do autor
aborda distintos instrumentos da diplomacia cultural, sendo a difusão cultural apenas
um deles, com eficácia menor do que a cooperação e o intercâmbio. Dessa forma,
cremos que seria razoável propor que o autor, quando diz “difusão cultural”, estaria se
referindo à diplomacia cultural. Afinal, ele define a diplomacia cultural como atividade a
serviço da concretização de objetivos amplos da política externa. Sendo assim, nos
parece acertado dizer que o título mais adequado ao trabalho seria Diplomacia Cultural,
uma alternativa a serviço da política externa brasileira.
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Finalmente, a fim de ilustrar nossa concepção sobre o tema e sintetizar as
informações expostas a partir da literatura, propomos, a seguir, um quadro remissivo,
com a intenção de facilitar a identificação das características elementares de conceitos
tão difusos.

Quadro 1 – Instrumentos de Política Cultural Externa

Elaborado pelo autor
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3 Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores

3.1 Breve Histórico

Atualmente, o Ministério das Relações Exteriores conta com uma estrutura
institucional especializada nas ações de política cultural externa do país. Trata-se do
Departamento Cultural (DC). Entretanto, a criação de um departamento exclusivo aos
temas ligados à área cultural, no âmbito do Itamaraty, é fenômeno relativamente recente.
A seguir, abordaremos brevemente a evolução da institucionalidade e da importância
do tema no Ministério.

           
               

            
          

             
             

             
          

          
          

        
             

           

           
               

            
          

             
             

             
         

         
          

         

         
              

   
 Em 1945, foi criado o Departamento Político, Econômico e Cultural, seguido 
pela retirada das atribuições econômicas logo no ano seguinte, convertendo-se no 
Departamento Político e Cultural. Pela primeira vez, a expressão “cultural” aparecia 
na designação de um braço da estrutura burocrática do Itamaraty. Além disso, entre 
as cinco divisões do departamento, à cultura foi destinada uma própria, a Divisão 
Cultural. Segundo Garcia (2003, p. 60), a associação entre cultura e política, a partir da 
criação desse departamento, infere o reconhecimento do caráter político das atividades 
culturais por parte da diplomacia brasileira. Dessa forma, a percepção do Estado 
brasileiro, à época, acerca do uso da cultura como estratégia de política externa, se 
aproxima da definição de diplomacia cultural como atividade meio apresentada no 
capítulo anterior.  
               

          
          

  

 O Itamaraty faz parte das estruturas mais antigas da institucionalidade brasileira, 
com sua origem em 1808, com a criação, por D. João VI, da Secretaria de Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, e, mais especificamente, com a separação dessas em dois 
órgãos distintos, em 1822 (GARCIA, 2005). Entretanto, apenas durante o Estado 
Novo, período em que houve avanço na estrutura institucional do país, com a criação 
de diversos órgãos, incluindo os direcionados à cultura, é que o Itamaraty criaria órgão 
dedicado ao tema cultural. Em 1937, foi criado o Serviço de Cooperação Intelectual, 
transformado, no ano seguinte, em Divisão de Cooperação Intelectual. 
Comparativamente às atribuições atuais do Departamento Cultural, a divisão possuía 
abrangência maior de temas tratados, não se dedicando exclusivamente aos temas 
culturais, mas, também, especialmente, a assuntos científicos, buscando promover a 

cooperação internacional de países detentores de expertise científica e tecnológica 
com o Brasil. Além disso, era entidade responsável pela criação de bolsas de estudo e 
de sua fiscalização.

             

          

          

  

 Em 1961, a cultura é alçada a grau de maior importância na estrutura 

ministerial, com a criação do Departamento Cultural e de Informações (DCInf), 

composto por três divisões: Divisão de Cooperação Intelectual (DCInt), Divisão de 

Difusão Cultural (DDC) e Divisão de Informações (DI).
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Interessante notar que os nomes das divisões demonstram a separação das
ações por meio de distintos mecanismos de política cultural externa, diferenciando-se
a cooperação da difusão - sob o guarda-chuva da diplomacia cultural -, e, ainda, da
divulgação, com a Divisão de Informações, cuja função era manter informadas as
repartições brasileiras no exterior sobre a atualidade brasileira e esclarecer a opinião
pública nacional sobre a ação internacional do Brasil; o que conferia à divisão um traço
propagandístico destinado a formar opinião no território brasileiro, não se constituindo,
assim, em elemento de política cultural externa. Esse aspecto de propaganda da
Divisão de Informações seria incrementado após o endurecimento do regime militar no
país, quando a divisão foi subordinada ao Gabinete do Ministro de Estado, em 1968.
Com a reforma promovida nesse ano, o departamento recebeu, pela primeira vez, a
alcunha exclusiva de Departamento Cultural.

Compete ao Departamento de Cooperação Cultural Científica e Tec-
nológica, como órgão central de direção superior e órgão setorial do
Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, propor,
em coordenação com os Departamentos geográficos, diretrizes de polí-
tica exterior no âmbito das relações culturais, educacionais, científicas
e de cooperação técnica; difundir no exterior informações sobre a cul-
tura e a ciência brasileira; e a colaborar na formação e divulgação da
imagem do Brasil no âmbito internacional. (RISE, 1977 apud GARCIA,
p. 63)

17 A Divisão de Cooperação Técnica mudou sua sigla para DCOPT, com a finalidade de diferenciar-se
da nova sigla do próprio Departamento.

Nota-se que a expressão “cultural” deixa de aparecer secundariamente no nome da 
organização. Ademais, o departamento vinculou-se à Secretaria Geral do Ministério, 
fato que não ocorria com os departamentos descritos anteriormente, chefiados por 
Secretários-Gerais Adjuntos.

 O Departamento Cultural de 1968 passou a ser composto por quatro divisões: 
Divisão de Cooperação Intelectual (DCInt), Divisão de Cooperação Técnica (DCT), 
Divisão de Difusão Cultural (DDC) e Divisão de Ciência e Tecnologia (DCTec). A 
nomeclatura exclusiva associada à cultura, em primeira análise, poderia nos levar à 
conclusão de que o departamento passaria, finalmente, a cuidar exclusivamente de 
temas ligados ao setor cultural. Contudo, nota-se a existência de uma divisão 
dedicada a assuntos científicos e tecnológicos subordinada ao departamento. Essa 
mudança seria consolidada com a alteração do nome do departamento, em 1975, 
passando a ser denominado Departamento de Cooperação Cultural, Científica e 
Tecnológica (DCT), sem sofrer, no entanto, alteração no tocante à composição de 
suas divisões 17 . O Regimento Interno da Secretaria de Estado (RISE) de 1977, em 
seu artigo 115, assim definia as competências do departamento:
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Em 1978, seria incorporada ao DCT uma nova divisão, a Divisão de Divulga-
ção (DDI), com a finalidade de tratar assuntos relacionados ao cinema e à televisão.
Por consequência, verifica-se o amplo espectro de atividades atribuídas ao DCT no
período, abarcando temas de complexidades diversas. Foi a época de maior acúmulo
de atribuições do Departamento.

Essa estrutura intumescida, entretanto, pouco durou. Em 1982, foi promovida
ampla reforma da Secretaria de Estado, quando o DCT foi dividido, agrupando-se
os temas correlatos. Assim, distinguiu-se o Departamento de Cooperação Científica,
Técnica e Tecnológica do Departamento de Cooperação e Divulgação Cultural, o qual
passou a abrigar apenas as divisões de Divulgação (DDI), de Cooperação Intelectual
(DCInt) e de Difusão Cultural (DDC). Em 1987, o departamento voltaria a receber a
simples denominação de Departamento Cultural (DC), composto por uma estrutura
enxuta, com apenas duas divisões - a Divisão de Difusão Cultural (DDC) e a Divisão
de Cooperação Intelectual (DCInt).

Com a reforma de 1987, o Itamaraty passa a contar com uma estrutura instituci-
onal voltada exclusivamente aos temas culturais, com delimitações mais precisas no
que toca ao seu espectro de atuação. Segundo Garcia,

A DDC possuía as atribuições básicas programáticas e operacionais da
difusão cultural, além das de firmar convênios com órgãos públicos e
privados; divulgar material sobre o Brasil; organizar a representação
brasileira em certames culturais internacionais (e favorecer a partici-
pação de outros países nos certames culturais realizados no Brasil);
tratar de exposições de livros e obras de arte, bem como traduções de
autores brasileiros; coordenar as atividades dos Centros de Estudos
Brasileiros (CEBs), leitorados e afins; colaborar em atividades espor-
tivas no âmbito internacional; acompanhar a política de acordos de
co-produção na área de cinema e televisão; e tratar dos assuntos relaci-
onados com matrículas de cortesia em estabelecimentos educacionais
brasileiros. (GARCIA, 2003, p. 65-66)

Ainda, segundo o autor,

Enquanto a DDC estava voltada sobretudo para a difusão cultural pro-
priamente dita, a DCInt encarregava-se sobretudo da cooperação, o
que englobava a elaboração do programa anual de atividades de coo-
peração cultural com o exterior; a negociação de acordos de caráter
cultural e a participação brasileira nas Comissões Mistas criadas por
tais acordos; a participação do Brasil em organismos internacionais
de caráter cultural e educacional, especialmente a UNESCO; e o trata-
mento de várias atividades cujo foco seja o intercâmbio ou a cooperação
intelectual. (idem)

Apesar da delimitação de um campo de atuação específico para o Departa-
mento Cultural, a partir de 1987, pode-se verificar que a DDC, por exemplo, não se
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ocupava exclusivamente das atividades de difusão cultural, conforme a conceituamos
em capítulo anterior; ou seja, um instrumento de origem, necessariamente, unilate-
ral. Ademais, os Centros de Estudos Brasileiros no exterior não se limitam a temas
exclusivamente culturais e demandam grande esforço administrativo por parte do Mi-
nistério, com questões relacionadas à compatibilidade entre a legislação brasileira e a
local, como, por exemplo, em relação à contratação de pessoal no exterior e a cobrança
de taxas dos alunos dos CEBs. Com o aumento das necessidades operacionais e
administrativas demandadas, principalmente pelos CEBs, decidiu-se criar, em 1989,
a Divisão de Instituições de Ensino e Programas Especiais (DIEP). Por conseguinte,
o Departamento Cultural passou a contar com três divisões - DDC, DCInt e DIEP -,
estrutura mantida até 1995.

Em 1995, o Embaixador Armando Sérgio Frazão, à frente do Departamento
Cultural, promove importante reforma18. Entre elas, houve a criação da Divisão de
Programas de Divulgação Cultural (DPDC) e da Divisão de Operações de Difusão
Cultural (DODC). O Embaixador inspirou-se no modelo adotado pelo Departamento
de Promoção Comercial do Itamaraty, o qual fazia distinção entre as atribuições de
planejamento, a cargo da Divisão de Programas de Promoção Comercial (DPG), e
de execução, a cargo da Divisão de Operações de Promoção Comercial (DOC), em
sua estrutura burocrática. Ressalte-se que a estrutura do Departamento de Promoção
Comercial, diferentemente do DC, mantinha-se estável, com as mesmas atribuições e
denominações há décadas. Com isso, grosso modo, esperava-se aperfeiçoar a gestão
do DC a partir da criação de um sistema de planejamento não mais atrelado à divisão
por temas, mas por tipos de tarefas, com o intuito de padronizar e institucionalizar
as ações de política cultural externa do Brasil. A concepção e elaboração da política
estariam a cargo da DPDC; enquanto sua operacionalização, como, por exemplo,
a produção de um espetáculo musical em embaixada brasileira no exterior, seriam
atribuídas à DODC. Além da DPDC e da DODC, foi criada a Divisão de Acordos e
Assuntos Multilaterais Culturais (DAMC), ocupando-se das atribuições anteriormente
realizadas pela DCInt, entre elas a de negociar acordos de caráter cultural, participar
das Comissões Mistas criadas a partir desses acordos e representar o Brasil em
organizações internacionais de caráter cultural.

O efetivo funcionamento da estrutura idealizada pelo Embaixador Frazão de-
pendia de um mecanismo específico, os Documentos Padronizados de Planejamento
(DPLs). Tratava-se de uma tentativa de organizar as atividades culturais empreendidas
18 Interessante notar a influência das teses do CAE na reforma promovida pelo Embaixador. Segundo

Frazão, a reforma “trata-se do resultado de seis meses de observação e análise dos métodos de
trabalho do DC, desde a minha assunção ao cargo de Diretor-Geral do mesmo; de conversas com
seus colaboradores, em todos os níveis; de atenta leitura das teses do CAE dos Ministros Edgard
Telles Ribeiro e Eduardo da Costa Farias” (Memo DC/26 de 13 de fevereiro de 1996 apud GARCIA,
2003, p. 72).
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Os Documentos Padronizados de Planejamento foram os precursores dos Pro-
gramas de Difusão Cultural (PDCs), mecanismo adotado a partir de 2006 e objeto
de estudo deste trabalho. Por isso, em capítulo posterior, detalharemos os desdobra-
mentos da instituição dos DPLs e as razões de sua interrupção, essencialmente por
restrições orçamentárias, já em 1999. Por ora, basta dizer que “a divisão entre DPDC
e DODC justificava-se dentro do contexto da implementação desse sistema” (GAR-
CIA, 2003, p. 73), tendo em vista que cabia à primeira a análise do planejamento
dos postos, e, à segunda, a implementação das atividades. Descontinuados os DPLs,
desestruturou-se todo o esforço de padronização e planejamento empreendidos pela
reforma do Embaixador Frazão.

3.2 A Estrutura do Departamento Cultural na era Lula

Apesar da ruína da estrutura idealizada por Frazão, o Departamento Cultural
manteve as três divisões criadas pela reforma do Embaixador - DPDC, DODC e DAMC
- até o final do segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Apenas
em 2003, realizaria-se nova reforma no Departamento, com a implementação de nova
Estrutura Regimental do MRE, promovida pelo Decreto Presidencial 4.759, de 21 de
junho de 2003. Com isso, o Departamento Cultural passou a ser constituído pela
Coordenação de Divulgação, pela Divisão de Temas Educacionais e pela Divisão de
Promoção da Língua Portuguesa, além da Divisão de Acordos e Assuntos Multilaterais
Culturais e da Divisão de Operações de Difusão Cultural, anteriormente existentes.
Em 2006, seria dado destaque ao audiovisual, com a criação de uma divisão especí-
fica para o setor, a Divisão de Promoção do Audiovisual. Essa formatação atravessou os

pelos diversos postos do Itamaraty no exterior, por meio da padronização de seus pro- 
cessos de elaboração e implementação. Até então, cada posto enviava, em qualquer 
época do ano, solicitação à Secretaria de Estado para a realização de atividade cultural 
de acordo com suas demandas. Essa ausência de procedimento sobrecarregava o 
Departamento Cultural, obrigado a manter estrutura para analisar, ao longo de todo o 
ano, as solicitações recebidas por mais de uma centena de postos. Ademais, não havia 
diretriz estabelecida para a elaboração dos programas dos postos, o que demonstra a 
ausência de formulação de uma política cultural externa. O DPL, então, instituiu a 
exigência de elaboração de uma programação anual a ser enviada por todos os 
postos, em formulário padrão, de uma só vez. Os documentos de planejamento seriam 
processados na DPDC e levados à análise da Comissão de Programação, integrada 
por todos os diplomatas do Departamento Cultural, além de representantes da Coor- 
denadoria Geral de Informação e Divulgação (CGID) e da Secretaria de Intercâmbio e 
Projetos Especiais (SIPE) do Ministério da Cultura (MinC). Após a aprovação dos 
projetos selecionados, cabia à DODC sua implementação.
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mandatos do Presidente Lula e permanece até os dias atuais, configurando-se na mais
longeva estruturação da história do Departamento Cultural. A seguir, apresentaremos
as atribuições de cada uma das divisões.

“A Divisão de Promoção da Língua Portuguesa (DPLP) promove a difusão da
língua portuguesa na sua vertente falada no Brasil, bem como coordena a gestão da
Rede Brasil Cultural, formada por Centros Culturais Brasileiros, Núcleos de Estudos
Brasileiros e Leitorados” (Ministério das Relações Exteriores, 2016). Com o objetivo de
difundir a língua portuguesa no exterior, o Itamaraty faz uso da estrutura da chamada
Rede Brasil Cultural, atualmente presente em mais de quarenta países de todos os
continentes, formada por vinte e quatro Centros Culturais, cinco Núcleos de Estudo
e cerca de quarenta leitorados. Os Leitores Brasileiros são professores universitários
selecionados por concurso público promovido pela CAPES para atuar em universidades
estrangeiras. Os CEBs e os Núcleos de Estudos Brasileiros oferecem cursos de língua
portuguesa, assim como algumas atividades culturais relacionadas à cultura brasileira;
contudo, o foco principal é, de fato, o ensino do Português. Além dos cursos regulares
para o público geral, algumas unidades dos CEBs oferecem cursos de português
específicos para diplomatas, militares e servidores do judiciário. Os Centros também
preparam e aplicam o CELPE-Bras, exame de proficiência em língua portuguesa.

As primeiras unidades dos CEBs remontam aos anos 1940, e, ao longo do
tempo, apresentaram-se como grande desafio administrativo para o Ministério. Os
principais problemas relatados pelos diplomatas que se ativeram à questão estão relaci-
onados à convergência entre a aplicação da legislação local e brasileira, salientando-se
as questões trabalhistas e a cobrança e destinação dos recursos oriundos das taxas
pagas pelos estudantes dos centros (FARIAS, 1992; MADEIRA FILHO, 2016). Farias
já apontava esses gargalos administrativos nos anos 1990 e, o estudo de Acir nos
mostra que, ainda em 2012, as questões não foram totalmente resolvidas; ou seja, atra-
vessaram diversas gestões sem resolução. No plano das ideias, a intenção era que
os CEBs fossem um centro de excelência no ensino do idioma, assim como são o
Instituto Goethe, a Aliança Francesa e o Instituto Cervantes19. Entretanto, “o ensino de
português nos CEBs se ressente de alguns problemas sérios: objetividade no ensino
da língua, identificação de métodos adequados, capacitação de seus corpos docentes
e qualidade de suas instalações físicas” (FARIAS, 1992, p. 41). Sem a resolução dos
imbróglios de gestão, dificilmente se alcançará a excelência pretendida.

A Divisão de Temas Educacionais (DCE) coordena-se com o Ministério da
Educação (MEC) e com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)20 para gerir progra-
mas de cooperação educacional oferecidos pelo Brasil e recebidos de outros países,
19 Para aprofundamento no tema, ver Arruda (1983), Farias (1992), Ribeiro (2011), Garcia (2003)
20 O governo Temer, instaurado após o impeachment da Presidenta Dilma Roussef, em 2016, transfor-

mou o MCT no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
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organismos internacionais e agências estrangeiras, além de divulgar as oportunidades
de bolsas de estudos oferecidas a brasileiros no exterior e a estrangeiros em institui-
ções nacionais. Atribui-se à DCE a negociação e a execução de acordos na área da
educação com terceiros países e organizações internacionais.

Segundo o Itamaraty:

A Coordenação de Divulgação (DIVULG) é o órgão do Departamento
Cultural do Ministério das Relações Exteriores responsável pela disse-
minação de informações sobre a política externa do Brasil no exterior,
pela divulgação da cultura e da atualidade brasileiras no mundo e pelo
compartilhamento, no Brasil, de aspectos das políticas públicas de ou-
tros países que contribuam para nosso debate interno. (Ministério das
Relações Exteriores, 2016)

Pela descrição de suas atribuições, percebe-se que a DIVULG possui um caráter
voltado à comunicação, com objetivo específico de divulgação da imagem que, como
vimos anteriormente, “apesar de discreto, há um ligeiro componente de propaganda
declarada, nem sempre propício ao contexto da difusão cultural” (GARCIA, 2003, p. 13).
Essa atividade é realizada por meio do Programa de Divulgação da Realidade Brasileira
(PDRB), direcionado ao conjunto de postos brasileiros no exterior, o qual patrocina
publicações sobre diversos temas, desde música e teatro até indústria e biocombustí-
veis, passando pela gastronomia e festas populares. Também apoia a manutenção de
programas de rádio que abordem a cultura e, especialmente, a música brasileira. Em
análise, o PDRB trata-se de um programa tímido que, em muitos casos, resumiu-se à
impressão de panfletos sobre atividades promovidas pelas embaixadas e à atualização
de seus respectivos websites.

A Divisão de Acordos e Assuntos Multilaterais Culturais (DAMC) manteve suas
atribuições preexistentes, com uma alteração importante. Cabia à DAMC a negociação
de acordos culturais do Brasil com terceiros países e a participação nas Comissões
Mistas criadas a partir desses acordos. Como veremos a seguir, essa incumbência foi
atribuída à Divisão de Operações de Difusão Cultural (DODC), cabendo, então, à DAMC,

 A DIVULG procura amenizar o componente de propaganda, trazido pelas ações 
de autodivulgação, por meio do Programa Formadores de Opinião, que se constitui na 
vinda ao Brasil de jornalistas e outros formadores de opinião estrangeiros, com a 
finalidade de conhecerem projetos e realidades considerados interessantes de serem 
difundidos pelo governo brasileiro. Há uma predileção por apresentar uma imagem 
moderna do país, objetivando, principalmente, a redução de estereótipos ligados ao 
imaginário estrangeiro sobre o Brasil. Dessa forma, os formadores de opinião são 
levados a conhecer projetos não só culturais, mas também ligados à área de ciência e 
tecnologia e infraestrutura.
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a responsabilidade de representar o país nos assuntos relacionados à cultura tratados
por organismos multilaterais, como a UNESCO, o Mercosul Cultural, o Conselho Sul-
Americano de Cultura - integrante da Unasul -, a Organização dos Estados Americanos
(OEA), a Comunidade dos Estados Latinoamericanos e Caribenhos (CELAC) e a
Organização os Estados Iberoamericanos (OEI). Compete à DAMC negociar o conteúdo
e a forma dos acordos multilaterais culturais, além de acompanhar sua tramitação até
a ratificação. Dessa forma, exerce protagonismo político na esfera multilateral ligada à
cultura, tendo em vista a importância dada ao multilateralismo na política externa
brasileira do governo Lula. Em capítulo posterior, veremos a atuação destacada do
Brasil nas negociações da Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais, conhecida como Convenção da Diversidade
Cultural, em que a atuação dos diplomatas brasileiros foi fundamental para se chegar
ao texto final da Convenção.

A Divisão de Promoção do Audiovisual (DAV) foi criada em 2006, em um mo-
mento em que o Estado brasileiro passou a tratar o setor audiovisual a partir de
uma lógica de mercado, buscando dinamizar e estruturar sua cadeia produtiva, ainda
fortemente dependente de subsídios públicos. Nesse ano, o Banco Nacional do De-
senvolvimento (BNDES) passa a oferecer produtos financeiros às empresas do setor,
exigindo, como contrapartida, o compromisso com resultados econômicos e financeiros,
a adoção de práticas de melhor gestão e governança e a promoção de maior profis-
sionalização (MELLO; GOLDENSTEIN; FERRAZ, 2013). Dessa forma, pode-se dizer
que a criação da DAV insere-se num contexto da percepção do potencial econômico
da indústria do audiovisual e do interesse em seu incremento por parte do governo
brasileiro. Além disso, sua criação objetivava o maior envolvimento institucional do MRE
nas políticas públicas voltadas ao setor desenvolvidas por outros órgãos públicos, como
a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAV), a Agência Nacional do
Cinema (Ancine) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex Brasil)21, com a finalidade de correlacionar a política de consolidação da indústria
do audiovisual nos âmbitos interno e externo.

A DAV promove o apoio da participação brasileira em festivais e mostras in-
ternacionais, com o envio de filmes e seus representantes, além de organizar even-
tos próprios com programação voltada ao audiovisual na rede de postos no exterior,
com a finalidade de prospectar mercados para as produções nacionais. Preocupa-se,
igualmente, com a capacitação de pessoal, apoiando a participação de profissionais
brasileiros em oficinas de formação; além disso, fomenta o intercâmbio entre profissio-
21 Com a APEX, verifica-se a articulação por meio dos Programas Setoriais de Exportação da agência

para o cinema, publicidade e produção independente de televisão, respectivamente, o Programa
Cinema do Brasil, o FilmBrazil e o Brazilian TV Producers. Assim, salienta-se que compete à Divisão
não só a promoção do cinema nacional, mas também da produção independente para TV e da
publicidade brasileira.
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nais do Brasil e do exterior. Finalmente, à DAV cabe importante papel na facilitação
da realização de parcerias, por meio da negociação e acompanhamento de acordos
internacionais de coprodução.

A Divisão de Operações de Difusão Cultural (DODC) acumula a maior quanti-
dade de atribuições entre as divisões descritas. Por consequência, possui importante
potencial de formulação e implementação de uma sólida política cultural externa. Se-
gundo o Itamaraty:

A Divisão de Operações de Difusão Cultural (DODC) é responsável
pela difusão e promoção da rica cultura brasileira em suas múltiplas
vertentes, à exceção da audiovisual, que compete à DAV. Além disso, a
DODC participa da elaboração de acordos culturais e acompanha sua
implementação. Por meio de diplomacia cultural, a DODC proporciona
maior compreensão da realidade brasileira, afinidade com seus valores
e peculiaridades, redução de estereótipos nocivos sobre o país, e,
em última análise, relações mais cooperativas e harmoniosas com os
demais países. Anualmente, diversos postos do Brasil elaboram um Pro-
grama de Difusão Cultural, que abrange áreas como arquitetura, design,
artes cênicas, artes plásticas, dança, capoeira, fotografia, literatura,
música, teatro e gastronomia. A DODC gerencia e administra todos
esses Programas, e coordena-se com o Ministério da Cultura e outros
órgãos e instituições, com vistas a produzir uma política cultural unifi-
cada, em que as atividades de cada posto estejam de acordo com sua
importância na agenda da política externa brasileira. Consoante com
a política externa brasileira atual, maior destaque vem sendo dado à
difusão cultural na África e na América do Sul. (Ministério das Relações
Exteriores, 2013, grifo nosso)

Ademais, cabia à DAMC a negociação e acompanhamento dos acordos de
cooperação cultural bilaterais assinados entre o Brasil e países estrangeiros. Com a
reforma de 2003, a DAMC passou a ser responsável apenas pelos acordos referen-
tes aos organismos multilaterais, transferindo a incumbência em relação aos acordos
bilaterais à DODC. No período 2003-2010, pudemos verificar, por meio de pesquisa
no Sistema de Atos Internacionais do Itamaraty, acervo que concentra os documentos

 Como vimos anteriormente, ao tratarmos da reforma do Departamento Cultural 
empreendida pelo Embaixador Armando Sérgio Frazão, cabia à DODC um caráter 
operacional, executor das políticas formuladas no âmbito da Divisão de Programas de 
Divulgação Cultural (DPDC). A falência do sistema idealizado pelo Embaixador levou à 
reformulação do Departamento Cultural, em 2003, adotando-se a estrutura mantida 
até a atualidade. A DPDC foi extinta e a DODC encarregou-se de suas atribuições, 
especialmente no que toca ao planejamento das ações culturais a serem desenvolvidas 
pela rede de postos do Brasil, ou seja, a partir de 2003, coube à DODC o planejamento 
e a execução das atividades realizadas no exterior.
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diplomáticos do governo brasileiro, a assinatura de sessenta e seis documentos referen-
tes à cooperação cultural bilateral, entre Acordos de Cooperação Cultural, Programas
Executivos e outros instrumentos. Os Acordos de Cooperação Cultural são, em muitos
casos, uma carta de princípios os quais regem as relações culturais bilaterais, não
se convertendo, necessariamente, em ações. Entretanto, é etapa obrigatória para a
posterior formação das Comissões Mistas e, consequentemente, da elaboração dos
Programas Executivos, a partir dos quais as atividades concretas são planejadas e
realizadas.

Como se pode notar, a DODC reúne atribuições de amplas dimensões, configurando-
se na divisão que, a exceção da língua portuguesa e do audiovisual, concentra todos
os esforços de promoção da cultura brasileira no exterior no âmbito do Itamaraty. Com
isso, pergunta-se se haveria, de fato, a formulação de uma política cultural externa
por trás desse esforço. Caso sim, quais suas prioridades? Estaria em consonância
com os objetivos gerais da política externa do período? Qual o montante de recursos
financeiros destinados a esse projeto? Quais linguagens artísticas receberam mais
investimentos? Houve coordenação com as políticas culturais desenvolvidas no seio do
MinC no período? Essas são as perguntas que motivaram a realização deste trabalho,
e que procuraremos tratar no próximo capítulo.

 A partir de 2006, foi introduzido o Programa de Difusão Cultural (PDC), iniciativa 
que retoma o modelo dos Documentos Padronizados de Planejamento (DPLs), insti- 
tuídos por Frazão. O PDC consiste em uma programação cultural anual proposta por 
grande parte do postos brasileiros no exterior (embaixadas, consulados e delegações). 
A DODC avalia, aprova e gere, ao longo do ano, os PDCs, em coordenação com os 
postos proponentes, seguindo diretrizes amplas da política externa brasileira, como a 
ênfase nas relações Sul-Sul. Em 2010, por exemplo, 137 unidades submeteram suas 
programações à avaliação da DODC, com propostas ligadas à música, artes visuais, 
teatro, dança, arquitetura, culinária, design e literatura. A análise de todas as propostas 
configura um trabalho hercúleo, afinal, trata-se das atividades culturais promovidas pelo 
governo brasileiro ao redor de todo o mundo, em mais de cem unidades.
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4 Divisão de Operações de Difusão Cultural

Conforme exposto no capítulo anterior, a DODC é a divisão do Departamento
Cultural do Itamaraty que coordena a maior parte das ações da política cultural ex-
terior brasileira. Com exceção da propagação e do ensino da língua portuguesa, de
incumbência da DPLP, e das ações de promoção do audiovisual, de competência da
DAV, cabe à DODC a difusão da cultura brasileira no exterior em sua pluralidade de
manifestações culturais e artísticas. Para isso, adotou-se, no governo do Presidente
Lula, o Programa de Difusão Cultural, o qual prevê o planejamento e aprovação da pro-
gramação cultural dos postos brasileiros no exterior. Ademais, a DODC é responsável
pela negociação, assinatura e implementação dos atos bilaterais de cooperação cultural
assinados pelo Brasil, os quais multiplicaram-se no período 2003-2010. Sendo assim,
dedicaremos este capítulo a essas duas atribuições, que consideramos centrais no
esforço de promoção da cultura nacional por parte do estado brasileiro: os Programas
de Difusão Cultural e os Atos Bilaterais de Cooperação Cultural.

4.1 Programas de Difusão Cultural

O Programa de Difusão Cultural (PDC) trata-se de um esforço de planejamento
e padronização das atividades culturais promovidas pelos postos do Brasil no exterior.
O país possui mais de uma centena de representações em países estrangeiros, entre
embaixadas, consulados e delegações; com isso, torna-se fundamental a elaboração
de uma política para coordenar ação de tamanha complexidade. O PDC prevê a
elaboração, pelas unidades no exterior, de uma programação anual, em consonância
com as diretrizes da política externa brasileira, a ser enviada, a priori, no último bimestre
de cada ano, para análise da DODC. A partir da aprovação da Divisão, os postos
recebem a autorização e os recursos necessários para implementar as ações previstas
nos PDCs. Indubitavelmente, trata-se de um procedimento de organização elementar.
Afinal, como estabelecer uma ação consistente caso haja liberdade dos postos em
realizar demandas a todo tempo, relegadas ao casuísmo? Entretanto, na história do
Departamento Cultural, como visto, a concepção de ações de médio ou longo-prazo
não são a regra, especialmente devido a incertezas quanto a previsão orçamentária.

Desde os anos 1970, falava-se da necessidade de conferir previsibilidade e
organização de maior espectro temporal nas ações dos postos do Brasil no exterior.
Coincidentemente, os primeiros entusiastas dessa ideia foram os mesmos persona-
gens que acabariam implementando o PDC, mecanismo que permanece até os dias
atuais. Em 1978, o então Conselheiro Celso Amorim foi designado para a chefia do
Departamento de Cooperação Cultural Científica e Tecnológica, e convida Edgard
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Telles Ribeiro, na época Primeiro Secretário, a assumir o cargo de subchefe da Divisão
de Difusão Cultural22.

Vivíamos tempos incertos, naqueles anos no Brasil, já que o processo
democrático entre nós só se restabeleceria cinco anos depois, com
o fim do ciclo militar. Mas com a audácia característica dos jovens,
fizemos uma pequena revolução na maneira com que o Departamento
atuava, encorajando os Postos a submeter programações culturais
anuais, integrando essas atividades por região (de modo a harmonizar
projetos e reduzir custos), levando nossa arte e cultura a regiões até
então relegadas ao esquecimento, ou promovendo artistas jovens (e
desconhecidos) no Primeiro Mundo. (RIBEIRO, 2011, p. 12)

Apesar da iniciativa de Telles e Amorim, a adoção de uma programação anual
como política só ocorreria durante o governo do Presidente Fernando Henrique Car-
doso, com a implementação dos Documentos Padronizados de Planejamento (DPLs).
Os DPLs eram parte fundamental da reforma do Departamento, empreendida pelo
Embaixador Armando Sérgio Frazão, em 1995, com a qual esperava-se conferir plane-
jamento sistemático e padronização das ações do Departamento Cultural.

O mecanismo previa o processamento das propostas enviadas pelos postos pela
Divisão de Programas de Divulgação Cultural (DPDC), posteriormente levadas à análise
da Comissão de Programação, composta por todos os diplomatas do Departamento
Cultural, por representantes da Coordenadoria Geral de Informação e Divulgação
(CGID) e pela Secretaria de Intercâmbios e Projetos Especiais (SIPE) do MinC. Em 1996
e 1997, a programação dos postos foi implementada adotando-se o mecanismo descrito,
com um empenho de recursos de cerca de 25% do orçamento do DC, o qual contou
com R$ 4.342.500,00, em 1996; e R$ 4.173.391,00, em 1997; num contexto de virtual
paridade cambial entre o real e o dólar. Em 1998, após cumprido todo o procedimento de
envio das propostas por parte dos postos, processamento pela DPDC, deliberação da
Comissão de Programação e, até, ações na ponta, como contato com artistas e outras
ações de produção, o DC sofreu corte orçamentário expressivo, por meio da aplicação
do Decreto 2.451/98, sendo reduzido para R$ 3.000.236,00. Além da problemática
desvalorização do real naquele ano, o DC possuía cerca de 75% de seu orçamento
comprometido com gastos fixos, entre eles o pagamento de pessoal e o custo de
mantenimento dos Centros de Estudos Brasileiros no exterior. O corte desses gastos
apresentava-se inviável, pois implicava na inadimplência junto a professores e outros
profissionais, locadores dos imóveis nos quais os CEBs encontravam-se instalados etc.
Em suma, o corte de 25% do orçamento do DC, naquele ano, incidiu, totalmente, na
22 A carreira diplomática é constituída pelos seguinte cargos: Terceiro-Secretário, Segundo-Secretário,

Primeiro-Secretário, Conselheiro, Ministro de Segunda-Classe, e Ministro de Primeira-Classe, conhe-
cido como Embaixador.
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programação cultural, fato que inviabilizou a implementação das propostas aprovadas
nos DPLs daquele ano (GARCIA, 2003, p. 75).

Com a interrupção do programa, em 1998, e sem uma perspectiva positiva
em relação à dotação orçamentária do DC, no ano seguinte, decidiu-se não iniciar
os procedimentos previstos para a formulação da programação anual dos postos,
medida anunciada por meio da Circular Telegráfica 36.380, de 25 de novembro de
1998. A instrução sacramentou o fim da breve era de planejamento instituída com
os DPLs. Entre 2000 e 2002, já abandonados o DPLs, retorna-se à caótica situação
de solicitações esporádicas, e a programação cultural dos postos ocorre de forma
fortuita, de acordo com a disponibilidade orçamentária que, eventualmente, seria
provida por aporte do MinC. A dimensão do corte no orçamento pode ser medida pela
informação contida na Circular Telegráfica 44.827, de 2002, a qual indica que apenas
US$ 145.127,00 foram disponibilizados para a programação cultural daquele ano.
Dessa forma, verifica-se, no período, a impossibilidade de formulação e implementação
de uma política cultural externa que desse conta da propagação das manifestações
artística e culturais do país, realidade que seria revertida apenas no final do primeiro
mandato do Presidente Lula.

Em 2003, o Embaixador Celso Amorim é nomeado Ministro das Relações Ex-
teriores, e, ao formar sua equipe, designa o Embaixador Edgar Telles Ribeiro para
a chefia do Departamento Cultural. Conforme visto anteriormente, Telles era grande
entusiasta da ideia de se desenvolver uma programação cultural anual dos postos no
exterior; porém, os esforços pessoais do Chefe do DC não seriam suficientes caso não
houvesse disponibilidade orçamentária para uma nova tentativa de implementação da
iniciativa. Contudo, nos anos do governo Lula (2003-2010), de maneira geral, houve
incremento dos orçamentos dos órgãos públicos, ocasionado, grosso modo, pela expan-
são fiscal em um contexto econômico favorável ao Brasil. O quadro abaixo apresenta a
evolução do orçamento do DC durante o período:

Quadro 2 – Orçamento anual aprovado para o Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteri-
ores (2003 - 2009)

Verifica-se que houve um aumento progressivo e contínuo do orçamento, com
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exceção do ano de 2006. No final do período, o orçamento do DC mais que dobrou,
cenário muito diferente do período do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em que
os recursos não eram suficientes para cobrir as despesas fixas do Departamento (GAR-
CIA, 2003, p. 75), fato que levou à quase extinção da programação cultural brasileira
no exterior.

A previsibilidade orçamentária, com o aumento sustentado do orçamento, aliada
à percepção histórica por parte da burocracia do Itamaraty da necessidade de planeja-
mento e coordenação das atividades culturais promovidas pelos postos do Brasil no
exterior, permitiu a criação dos Programas de Difusão Cultural (PDCs), mecanismo
semelhante aos Documentos Padronizados de Planejamento da era Frazão.

A partir de 2005, a Secretaria de Estado da Relações Exteriores (SERE) passa
a solicitar dos postos do Brasil no exterior a elaboração de uma proposta anual de
atividades culturais, a qual deveria ser enviada à DODC, no último bimestre de cada
ano, para análise, aprovação e implementação no ano seguinte. No ano de 2004, a
SERE já havia solicitado aos postos o envio de uma programação, por meio da Circular
Telegráfica 5.291 de 14 de dezembro de 2014. Entretanto, apenas no ano seguinte
seria adotada nomenclatura específica para o procedimento, transformando-o em um
programa.

Um dos objetivos deste trabalho foi pesquisar e trazer a público os PDCs de
um conjunto de postos importantes para a política externa brasileira no governo Lula.
Sendo assim, a seguir, exibiremos as características e as informações contidas nesses
documentos.

Inicialmente, deve-se apresentar o recorte da pesquisa. Selecionamos vinte e
dois postos para análise:

• América do Sul: Embaixada do Brasil em Buenos Aires (ARG), Assunção (PAR),
Bogotá (COL), Caracas (VEN), Montevidéu (URU) e Santiago (CHI);

• América do Norte: Consulado do Brasil em Nova York (EUA), Embaixada do Brasil
em Washington (EUA) e Embaixada do Brasil na Cidade do México (MEX);

• América Central e Caribe: Embaixada do Brasil em Havana (CUB);

• Europa: Embaixada do Brasil em Berlim (ALE), Lisboa (POR), Londres (ING),
Madri (ESP) e Paris (FRA);

• Ásia: Embaixada do Brasil em Moscou (RUS), Nova Délhi (IND), Pequim (CHI) e
Tóquio (JAP);

• África: Embaixada do Brasil em Luanda (ANG), Maputo (MOC) e Pretória (AFS).
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Para além de uma divisão meramente geográfica, buscou-se selecionar postos
tendo em vista um ou mais dos seguintes critérios: a importância para a política externa
brasileira no período, a relação cultural e diplomática histórica com o Brasil e o grau de
consolidação de uma política cultural nacional. No total, são 21 países. Na América
do Sul, foram escolhidos os países associados ao MERCOSUL; o Chile, por ser a
economia mais aberta do continente; a Colômbia, por seus recentes investimentos
na área cultural, economia criativa e organização de política cultural; e a Venezuela,
pela aproximação entre os governos de Hugo Chávez e Lula. No Caribe, Cuba, pela
suposta relação de proximidade ideológica com o governo Lula. Na América do Norte,
os EUA, por sua condição de potência econômica e cultural, pela relação cultural
tradicional com o Brasil e pela importância econômica do país na balança comercial
brasileira; e o México, por seu investimento cultural na área do patrimônio histórico.
Na África, foram escolhidos os principais representantes africanos da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e a África do Sul, membro do BRICS. Na
Europa, selecionados países com longa relação cultural com o Brasil e/ou com políticas
culturais sólidas e interessantes. Na Ásia, foram escolhidos os membros do BRICS
mais o Japão, por sua relação cultural com o Brasil e por ser membro do G4 (Brasil,
Alemanha, Índia e Japão), agrupamento formado com o objetivo de acelerar o processo
de reforma do Conselho de Segurança da ONU.

Em relação às informações contidas nos PDCs, citamos a Circular Telegráfica
57.352 de 28 de novembro de 2005, a qual remeteu as instruções aos postos sobre a
forma e o conteúdo dos documentos a serem enviados.

Para 2006, o Programa de Difusão Cultural (PDC) desse Posto poderá
apresentar projetos nas áreas de música, artes plásticas, arquitetura,
dança, literatura, fotografia, artes cênicas e outras formas de manifesta-
ção artística, salvo cinema e televisão, cuja promoção está a cargo da
DIVULG.
São os seguintes critérios gerais de prioridade para a alocação de
recursos do PDC 2006:

1) abrangência: ressaltar, tanto quanto possível, a diversidade de
manifestações culturais do Brasil;

2) interesse local: corresponder, no que for possível, às expectativas
e interesses do público e interlocutores locais da Embaixada ou
Consulado;

3) complementaridade entre o PDC e os programas de trabalho
apresentados a outras Divisões do Departamento Cultural;

4) amplitude: propostas que possam beneficiar um conjunto de pos-
tos e não apenas o posto proponente, a exemplo da itinerância
regional de exposições.

Na elaboração do PDC 2006, rogo especificar, para cada despesa
proposta:
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1) descrição precisa dos objetivos da despesa;

2) valor estimado (em dólares norte-americanos);

3) época prevista para a realização da despesa;

4) elementos de despesa envolvidos.

Dessa forma, o acesso aos PDCs elaborados nos permite verificar a programa-
ção ideal formulada a partir de uma solicitação especificamente voltada à promoção
de determinadas linguagens artísticas, com a discriminação das atividades e de seus
objetivos. Adicionalmente, os PDCs discriminam os valores financeiros e a categoria de
despesas envolvidas. Destarte, a compilação das informações contidas entre 2006
- início da implementação do programa -, e 2010, nos permite a compreensão da
política cultural externa promovida pelo Itamaraty no governo do Presidente Lula. Os
despachos telegráficos que contêm as respostas da DODC às solicitações dos postos
contidas nos PDCs são igualmente importantes para a análise. Afinal, apenas será
possível dimensionar o programa a partir da verificação das ações aprovadas.

A seguir, apresentamos uma série de quadros referentes à compilação das
informações contidas nas mais de 1300 páginas de documentos, entre telegramas,
contendo as propostas, e despachos telegráficos, contendo as aprovações.

Os quatro primeiros quadros referem-se ao valor total investido no programa; o
número de propostas enviadas e o número de propostas aprovadas por cada posto; e
o número de passagens aéreas concedidas para cada posto.
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Quadro 3 – Valor Investido no Programa de Difusão Cultural (2006 - 2010)

Fonte: elaborado pelo autor
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Quadro 4 – Programa de Difusão Cultural: propostas apresentadas pelos postos brasileiros no exterior (2006 - 2010)

Fonte: elaborado pelo autor
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Quadro 5 – Programa de Difusão Cultural: propostas aprovadas (2006 - 2010)

Fonte: elaborado pelo autor
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Quadro 6 – Programa de Difusão Cultural: passagens aéreas concedidas (2006 - 2010)

Fonte: elaborado pelo autor
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Como visto no capítulo dedicado à política externa brasileira, no período da
gestão do Presidente Lula, foi dado destaque às relações Sul-Sul. Priorizaram-se,
especialmente, as relações com os países sul-americanos e africanos. Além disso,
buscou-se formar coalizões com países em desenvolvimento, em um esforço de se
obter maior poder de influência nas decisões nos diversos foros de âmbito global.
Países como Brasil, Rússia, Índia e China utilizaram como principal argumento o seu
crescente peso na economia mundial, além de serem países expressivos do ponto de
vista geográfico e demográfico.

Conforme o discurso oficial, as atividades de difusão cultural empreendidas pelo
Itamaraty seguiriam as diretrizes gerais da política externa brasileira. O Itamaraty traz a
seguinte síntese acerca da atuação da DODC:

Por meio de diplomacia cultural, a DODC proporciona maior compreen-
são da realidade brasileira, afinidade com seus valores e peculiaridades,
redução de estereótipos nocivos sobre o país, e, em última análise,
relações mais cooperativas e harmoniosas com os demais países. Anu-
almente, diversos postos do Brasil elaboram um Programa de Difusão
Cultural, que abrange áreas como arquitetura, design, artes cênicas,
artes plásticas, dança, capoeira, fotografia, literatura, música, teatro e
gastronomia. A DODC gerencia e administra todos esses Programas,
e coordena-se com o Ministério da Cultura e outros órgãos e institui-
ções, com vistas a produzir uma política cultural unificada, em que as
atividades de cada posto estejam de acordo com sua importância na
agenda da política externa brasileira. Consoante com a política externa
brasileira atual, maior destaque vem sendo dado à difusão cultural na
África e na América do Sul. (idem, grifo nosso)

Entretanto, por meio da análise detalhada das ações do Programa de Difu-
são Cultural, verificamos que a afirmação só é válida em relação aos países sul-
americanos. Se compararmos o valor investido na América do Sul, Europa, África e

 A leitura conjunta dos quadros nos permite chegar às seguintes conclusões: 
o valor absoluto investido no programa é baixo; confirma-se a hipótese de priorização 
dos países sul-americanos, em consonância com as diretrizes de política externa do 
período; por outro lado, não se confirma a priorização dos países africanos; países 
europeus, especialmente França e Reino Unido, aparecem em posição de destaque; 
os Estados Unidos aparecem em posição mediana; a Venezuela, de Hugo Chávez, 
comumente associada ideologicamente ao governo Lula, recebe a maior quantidade 
de recursos, considerando-se a razão entre o valor total investido e o número de 
propostas aprovadas; já Cuba, igualmente associada ideologicamente ao governo do 
Presidente Lula, apresenta resultados irrisórios; entre os países do BRICS, apenas 
a Rússia apresenta números relevantes.
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BRIC23, considerando-se os três postos de cada grupo que obtiveram mais recursos,
teremos os seguintes resultados:

Quadro 7 – Programa de Difusão Cultural: maiores investimentos - América do Sul

Fonte: elaborado pelo autor

Quadro 8 – Programa de Difusão Cultural: maiores investimentos - Europa

Fonte: elaborado pelo autor

Quadro 9 – Programa de Difusão Cultural: maiores investimentos - BRIC

Fonte: elaborado pelo autor

Quadro 10 – Programa de Difusão Cultural: maiores investimentos - África

Fonte: elaborado pelo autor

Verifica-se que os investimentos nos países africanos encontram-se muito abaixo
dos demais grupos de países. De fato, os países africanos, em especial os Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs), foram alvo de atenção destacada na
política externa da gestão do Chanceler Celso Amorim. Conforme visto anteriormente,
o Chanceler e o Presidente Lula viajaram diversas vezes ao continente africano com a
intenção de estreitar laços políticos e econômicos. O intercâmbio comercial aumentou
23 A África do Sul ligou-se ao bloco apenas em 2010, por isso a opção por mensurar os valores

excluindo-se o país.
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no período, e empresas brasileiras incrementaram suas atuações no continente, es-
pecialmente as construtoras e as empresas do setor petrolífero. Angola, por exemplo,
aumentou em 493% o intercâmbio comercial com o Brasil, entre 2003 e 2010, o que
coloca o país na terceira posição de maior aumento no fluxo de comércio entre os
países investigados nesta pesquisa24. Além disso, houve atuação relevante no âmbito
da cooperação Sul-Sul, especialmente por meio de projetos agrícolas da EMBRAPA e
projetos de saúde realizados pela Fiocruz. Com ações em diversos segmentos e forte
atuação da diplomacia presidencial em direção à África, seria natural esperar um inves-
timento relativo expressivo nas atividades de difusão cultural realizadas em território
africano. Entretanto, essa perspectiva não se confirmou, ou seja, a diplomacia cultural
foi muito pouco utilizada na consecução dos objetivos mais amplos da política externa
brasileira na África.

De certa maneira, pode-se dizer o mesmo em relação ao BRIC. Com exceção
da Rússia, os valores destinados a atividades de difusão cultural nos países do bloco
foram pouco expressivos. A Embaixada do Brasil em Pequim, por exemplo, ocupa a
antepenúltima posição entre os países no quadro referente ao total de valores investidos
e, em 2009, sequer enviou o PDC para ser apreciado pela DODC. Entretanto, se a
mensuração das ações de difusão cultural não apresentou resultados expressivos, as
atividades comerciais ultrapassaram as expectativas. É inegável a expressividade da
relação comercial com a China no período. O comércio bilateral entre o país e o Brasil
foi o que mais cresceu - 744% - no período 2003-2010, o que fez com que a China se
transformasse, em 2009, ao ultrapassar os Estados Unidos, no maior parceiro comercial
do Brasil. De forma semelhante, o incremento comercial com a Índia foi de 659%, o
segundo maior entre os países pesquisados. Deve-se salientar que o valor total do
comércio acumulado entre a Índia e o Brasil, no período, foi de, aproximadamente, US$
28 bilhões, cifra muito distante do resultado comercial entre o Brasil e a China, que
alcançou mais de US$ 300 bilhões. Contudo, o que chama a atenção é o aumento
percentual. A partir do Quadro 11, podemos verificar que houve, de fato, um esforço
em ampliar as relações comerciais com os países em desenvolvimento.

24 Ver Quadro 11.
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Quadro 11 – Intercâmbio Comercial do Brasil (2003 - 2010)

Fonte: MDIC
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As relações Sul-Sul foram ampliadas especialmente pela via do comércio. O
quadro nos mostra que os doze maiores aumentos percentuais de comércio foram com
países em desenvolvimento. Tendo em vista a mensuração das ações do Programa
de Difusão Cultural, pode-se dizer que, com exceção dos países sul-americanos,
houve baixa utilização da diplomacia cultural como instrumento de política externa. O
incremento comercial e o adensamento das relações políticas não foram apoiados,
tampouco acompanhados, por ações culturais externas promovidas pelo Itamaraty.

O mesmo pode ser dito em relação aos Estados Unidos. Se considerássemos
apenas as ações promovidas pela Embaixada do Brasil em Washington, teríamos
a impressão de que os EUA haviam sido preteridos nas ações de difusão cultural,
ocupando posição modesta - 14ª - no quadro referente ao número de propostas
aprovadas. Entretanto, a maioria das atividades de difusão cultural nos EUA não são
realizadas na capital norte-americana, mas na cidade de Nova York, organizadas pelo
Consulado do Brasil na cidade. Trata-se de situação única entre os postos pesquisados
pois, em todos os outros, a maioria dos recursos são destinados às embaixadas. Países
com mais de uma cidade importante para a diplomacia brasileira, do ponto de vista
político, econômico e cultural, concentraram os recursos do PDC nas capitais. Na
Espanha, por exemplo, os recursos foram destinados prioritariamente à Embaixada do
Brasil em Madri, o que praticamente anulou a capacidade do Consulado do Brasil em
Barcelona de realizar atividades de difusão cultural.

Na América do Sul, confirmou-se a expectativa de priorização do subcontinente,
com destaque para países do Mercosul, além de alguns resultados inesperados, como
a posição destacada do Chile e, de certa forma, da Venezuela. A Argentina é país

 É igualmente interessante notar que a Europa, apesar de não ser considerada 
uma região prioritária para as relações internacionais do Brasil no período, manteve 
posição de destaque em relação ao número de propostas aprovadas e valor inves- 
tido. Postos como Paris, Lisboa, Londres e Berlim foram os que mais promoveram 
atividades culturais, o que demonstra o peso da relação tradicional do Brasil com os 
países europeus. Apesar das dificuldades encontradas nas negociações comerciais 
com a União Europeia, especialmente no tocante a produtos agrícolas, e o aumento 
menos significativo das relações comerciais, quando comparado com os países em 
desenvolvimento, a Europa, sob o ponto de vista cultural, apresenta-se como região 
de importância destacada para a diplomacia brasileira. Postos tradicionais, como 
Paris e Londres, possuem funcionários específicos para tratar de assuntos culturais, 
o que não acontece na maioria dos postos brasileiros no exterior. Além disso, a 
diplomacia brasileira encara os postos europeus como uma “vitrine para o mundo”, 
pois espera-se que a repercussão das atividades realizadas na Europa possuam um 
alcance maior do que a dos postos localizados em outras partes do globo.
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tradicionalmente prioritário nas relações internacionais do Brasil. Não cabe aqui uma
retomada histórica da relação diplomática entre os países; entretanto, pode-se dizer, de
maneira geral, que, desde a redemocratização dos dois países, há um esforço bilateral
no adensamento das relações, consolidado pela assinatura do Tratado de Assunção,
que instituiu o Mercosul em 1991. A prioridade dada à Argentina pelo governo brasileiro
é uma política de Estado do Itamaraty, a qual permeou as distintas gestões presidenciais
desde José Sarney até a atualidade. A Argentina possui importância fundamental nas
relações comerciais do Brasil e, durante o governo do Presidente Lula, consolidou-se
como o terceiro maior parceiro comercial do país, atrás apenas dos Estados Unidos e
da China. Dessa maneira, a Embaixada do Brasil em Buenos Aires é um dos principais
postos brasileiros no exterior e goza de importância política e prestígio elevados dentro
do Ministério.

Ao longo dos dois mandatos do Presidente Lula, a imprensa brasileira inúmeras
vezes acusou o governo de priorizar as relações com a Venezuela de Hugo Chávez,
em detrimento das relações com países desenvolvidos do mundo ocidental, os quais,
supostamente, permitiriam maiores ganhos ao país (FUCS, 2016; ROSENFIELD, 2013).
Do ponto de vista político, Chávez foi um dos maiores entusiastas da formação de um
bloco sul-americano. Foi o principal articulador da criação da CASA, que resultaria na
formação da UNASUL. Esta se consolidaria como importante foro de articulação política
entre os países da região e possuiria alta relevância para a diplomacia brasileira. Além
disso, durante a gestão do Presidente Lula, foi negociada a entrada da Venezuela no
Mercosul e aumentou a participação de empresas brasileiras no mercado venezuelano,
com destaque para a atuação de construtoras, como a Odebrecht na construção de

 A análise dos PDCs permite verificar que a Argentina foi destino da maior quan- 
tidade de recursos entre os postos pesquisados, assim como foi a missão diplomática 
que promoveu o maior número de atividades de difusão cultural. Verificamos ênfase 
em ações voltadas à promoção da literatura brasileira, artes visuais e música. A maior 
quantidade de recursos foi destinada à participação brasileira na Feira Internacional do 
Livro de Buenos Aires, com a montagem de estande próprio e apoio a artistas e 
editoras. Em relação às artes visuais, a Embaixada apoiou dezenove atividades entre 
2006-2010. Salienta-se que a embaixada possui espaço expositivo próprio e, dessa 
maneira, concentrou recursos na realização de atividades em sua sede. As exposições 
na sede da representação diplomática contribuem para interesses diversos da 
diplomacia brasileira pois atraem políticos, jornalistas, professores e outros formadores 
de opinião. Por outro lado, o apoio anual dado à participação brasileira na Feira 
Internacional do Livro configura-se, especialmente, na promoção de empresas e 
agentes culturais ligados ao mercado editorial brasileiro. Dessa forma, evidencia-se 
que as ações de difusão cultural, além de atividade fim, são meios para a 
consecução de objetivos políticos e econômicos.
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linha do metrô de Caracas. Houve também a efetivação de parceria para a construção
de uma refinaria em território brasileiro entre a petrolífera estatal venezuelana, PDVSA,
e a Petrobrás25.

A análise dos PDCs da Embaixada do Brasil em Caracas coloca o posto na
sétima posição de maior destinatário de recursos, mesmo eximindo-se da apresentação
de propostas para o ano de 2006. Nos outros anos, o posto apresentou poucas
propostas, entretanto, proporcionalmente, recebeu expressivos recursos. Trata-se da
embaixada que recebeu o maior volume de recursos financeiros, considerando-se a
razão entre o valor total investido e número de propostas aprovadas - aproximadamente
US$ 18 mil por atividade, em contraposição à média de US$ 8 mil de outros postos no
topo da lista. Em 2008, por exemplo, foram apenas quatro ações realizadas; entretanto,
todas exigiam grande investimento, justificados pela quantidade de artistas envolvidos26.

Diante do exposto, pode-se afirmar que houve incremento nas relações entre
o Brasil e a Venezuela. Entretanto, o argumento de que o adensamento das relações
teriam se baseado, prioritariamente, devido ao “alinhamento ideológico” dos governos,
nos parece frágil. Como dito em capítulo anterior, os entraves comerciais do Mercosul,
ocasionados pela fragilidade da economia argentina, motivaram a busca por novos
parceiros comerciais na região, e um país com as dimensões territoriais e de mercado
como a Venezuela poderia amenizar os impactos negativos. A estratégia propiciou o
aumento do intercâmbio comercial Brasil-Venezuela em 431%, entre 2003 e 2010. O
aumento foi muito superior se comparado à Argentina, que, apesar dos impasses, foi
de 257%; ao Uruguai, 229%; e ao Paraguai, 167%.

Além disso, seguindo-se a lógica do suposto “alinhamento ideológico”, espera-
ríamos um resultado semelhante, do ponto de vista cultural, com Cuba. Entretanto, a
análise do PDC da Embaixada do Brasil em Havana, coloca o país na última posição
entre os países pesquisados. Em 2006 e 2010, o posto sequer recebeu recursos para
o PDC e, nos outros anos, o orçamento foi ínfimo - US$ 2.000, em 2007; US$ 25.800,
em 2008; e US$ 11.500, em 2009.

Devemos atentar ainda para a posição destacada do Chile no PDC. Considerado
país cuja economia é a mais aberta do continente, baseada em preceitos econômicos
neoliberais, e alinhado aos Estados Unidos, o Chile é o terceiro país com o maior
número de propostas aprovadas no período.

Sendo assim, percebe-se o viés pragmático da diplomacia brasileira no pe-
ríodo, em detrimento da análise que prioriza o suposto “alinhamento ideológico” do
25 A obra jamais foi concluída, e, até os dias de hoje, é uma pendência na relação bilateral.
26 Naquele ano, a Embaixada em Caracas promoveu oficinas com a Escola de samba Unidos de Vila

Izabel, concertos do Maestro Silvio Barbato com a Orquestra Juvenil da Venezuela, espetáculo de
música e dança da Banda Pau e Corda e um festival de gastronomia brasileira.
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governo Lula com países como Cuba e Venezuela. As informações do Programa de
Difusão Cultural aqui apresentadas dão suporte à tese dos diversos analistas citados
no capítulo de abertura deste trabalho, os quais afirmam que, no período, foi estabe-
lecida uma política externa pragmática, visando à autonomia do país, com base na
diversificação de parcerias para a consecução de objetivos políticos e econômicos.

 A seguir, apresentaremos os resultados da pesquisa do Programa de Difusão 
Cultural categorizados por segmento cultural. A divisão segue a metodologia utilizada 
nos documentos, os quais adotam nomenclatura própria. Apenas as propostas referen- 
tes a manifestações culturais populares foram categorizadas sob a chancela “Cultura 
Popular”. Entendemos por cultura popular “a soma dos valores tradicionais de um 
povo, expressos em forma artística, como danças e objetos, ou nas crendices e 
costumes gerais”, conforme definição apresentada por Coelho (2000, p. 20).
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Quadro 12 – Programa de Difusão Cultural: propostas apresentadas por segmento cultural (2006 - 2010)

Fonte: elaborado pelo autor
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Quadro 13 – Programa de Difusão Cultural: propostas aprovadas por segmento cultural (2006 - 2010)

Fonte: elaborado pelo autor
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Quadro 14 – Programa de Difusão Cultural: passagens aéreas concedidas por segmento cultural (2006 - 2010)

Fonte: elaborado pelo autor
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Uma das principais questões que originaram esta pesquisa refere-se à verifi-
cação de uma possível convergência entre as políticas culturais implementadas no
governo Lula, durante as gestões dos ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira, e as ações
de promoção da cultura brasileira no exterior realizadas pelo Itamaraty por meio do
Programa de Difusão Cultural. A análise nos permitiu identificar que não houve corres-
pondência entre as ações do programa e as premissas da política cultural desenvolvida
no período.

A principal característica da política cultural do MinC a partir da gestão do
Ministro Gilberto Gil foi a ampliação do conceito de cultura, por meio da adoção da
noção antropológica. Segundo Rubim (2010, p. 14),

A adoção da noção “antropológica” permite que o Ministério deixe de
ter seu raio de atuação circunscrito ao patrimônio (material) e às artes
(reconhecidas) e abra suas fronteiras para outras culturas: populares;
afrobrasileiras; indígenas; de gênero; de orientação sexual; das perife-
rias; audiovisuais; das redes e tecnologias digitais etc.

O autor cita alguns projetos do MinC em consonância com o conceito, como o
Revelando Brasis; os editais para jogos eletrônicos; o apoio às paradas e à cultura gay;
os seminários nacionais de culturas populares; o debate sobre televisão pública etc.
Adicionalmente, podemos incluir o Programa Cultura Viva, os editais específicos para
realizadores indígenas e para produtores negros; e os editais de fomento a ações de
cultura digital. Dessa forma, percebe-se o incremento da atuação do Estado brasileiro,
via MinC, na promoção de atividades culturais as quais não se restringem às linguagens
artísticas tradicionais.

A leitura e a sistematização das informações dos PDCs de vinte e dois postos do
Brasil no exterior indicam que as ações de difusão cultural do Itamaraty concentram-se
na promoção de atividades ligadas às linguagens artísticas tradicionais. São, em sua
maioria, shows de música popular, concertos de música clássica, exposições de artes
visuais, espetáculos de teatro e dança, tradução de livros, apoio a participação de
escritores e editoras em eventos internacionais do mercado editorial, realização de
seminários e palestras de viés acadêmico acerca de temáticas da cultura nacional etc.
Seria ingênuo afirmar que essas ações não remetem, de forma alguma, à concepção
ampliada de cultura, com abordagem de temáticas, por assim dizer, ampliadas. O show
do cantor Seu Jorge, por exemplo, realizado no México, em 2008, pode ter tratado de
questões referentes à cultura negra. Contudo, tratam-se de ações que, em sua maioria,
abordam os temas de maneira lateral, não se constituindo no eixo central da obra. Além
disso, verifica-se a ausência de atividades relacionadas à cultura digital, à cultura gay
e às atividades ligadas à cultura indígena realizadas por produtores indígenas.
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O procedimento para a elaboração de uma política cultural externa, desenvol-
vido durante a reforma do Embaixador Frazão, previa a análise das propostas enviadas
pelos postos por uma Comissão de Programação, integrada por todos os diplomatas do
Departamento Cultural, além de representantes da Coordenadoria Geral de Informação
e Divulgação (CGID) e da Secretaria de Intercâmbio e Projetos Especiais (SIPE) do
Ministério da Cultura (MinC). A ideia de se elaborar uma programação anual dos postos
no exterior, por meio do envio prévio de propostas a serem analisadas no âmbito da
Secretaria de Estado, se assemelha aos procedimentos previstos no Programa de
Difusão Cultural instituídos na era Lula. Todavia, difere-se em um ponto fundamental no
sentido de estabelecer uma “política cultural unificada”27: a ausência da participação
do MinC na curadoria do programa.

A análise e seleção das propostas enviadas pelos postos é realizada, priorita-
riamente, pela DODC, podendo ser realizada por instâncias superiores na hierarquia
ministerial, quando se trata de algum projeto substancial. Atualmente, a divisão conta
com três funcionários: um chefe e dois terceiros-secretários. Chama a atenção a redu-
zida equipe, levando-se em consideração a dimensão do programa, o qual, conforme
nossa sistematização, aprovou mais de mil propostas apenas nos vinte e dois postos
pesquisados, em um período de cinco anos. Em entrevista com a diplomata Najara
Sena de Carvalho, Terceira-Secretária, locada na DODC, verificou-se que o trâmite
do PDC, de fato, não envolve o MinC, restringindo-se, exclusivamente, ao âmbito do
Itamaraty. O fato contribui para confirmar nossa tese de que não houve correspondência
entre as ações do PDC e a política cultural desenvolvida pelo Ministério da Cultura no
mesmo período.

A ausência de coordenação entre o Itamaraty e o MinC na elaboração de uma
política cultural externa pode ser explicada pelo insulamento do MRE (CHEIBUB, 1985;
FARIA, 2009). Em perspectiva histórica, uma das características do Ministério das
Relações Exteriores é o seu insulamento. A literatura aponta diversas razões para o
que chama de monopólio da elaboração de política externa pelo Itamaraty:

De maneira sumária, é possível afirmarmos que a tradicional centraliza-
ção do processo de formação da política externa no Itamaraty pode ser
compreendida pela confluência de distintos fatores, quais sejam: (a) o
arcabouço constitucional do país, que concede grande autonomia ao
Executivo nesta matéria, relegando o Legislativo a uma posição mar-
ginal, o que também ocorre na maior parte dos países; (b) o fato de o
Congresso brasileiro ter delegado ao Executivo a responsabilidade pela
formação da política externa; (c) o caráter “imperial” do presidencialismo
brasileiro; (d) o fato de o modelo de desenvolvimento por substituição
de importações ter gerado uma grande introversão e insulamento dos

27 Conforme descrição das atribuições da Divisão, na página do MRE, citada anteriormente, “ a DODC
gerencia e administra todos esses Programas, e coordena-se com o Ministério da Cultura e outros
órgãos e instituições, com vistas a produzir uma política cultural unificada”.
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processos políticos e econômicos do país, redundando em grande
isolamento internacional do Brasil, reduzido a partir do início da dé-
cada de 1990; (e) o caráter normalmente não conflituoso e largamente
adaptativo da atuação diplomática do país; e, por fim, mas não menos
importante, (f) a significativa e precoce profissionalização da corporação
diplomática do país, associada ao prestígio de que desfruta o Itamaraty
nos âmbitos doméstico e internacional. (FARIA; NOGUEIRA; LOPES,
2009, p. 175)

Além disso, contribui para a ideia do insulamento a noção de elite dessa institui-
ção do funcionalismo público federal, com alta capacidade doutrinária por meio da for-
mação dos diplomatas no Instituto Rio Branco, e o acentuado espírito de corpo (MOURA,
2006; MOURA, 2007).

Entretanto, a literatura aponta que a redemocratização do país, o recrudesci-
mento dos processos de globalização e, consequentemente, a ampliação da participa-
ção e das atribuições do Estado brasileiro no cenário internacional faz que o Itamaraty
passe a trabalhar mais intensamente em coordenação com especialistas e técnicos
oriundos de outras esferas governamentais (FARIA; CASARÕES; LOPES, 2010). Ale-
xander (1993) afirma que sistemas interorganizacionais e intraorganizacionais devem
buscar a coordenação de suas atividades quando seu escopo e complexidade cresce-
rem a ponto de não mais estarem contidos nos limites do simples controle hierárquico.
No caso da coordenação doméstica das ações de política externa, uma multiplicação de
temas da agenda internacional exigiu, nos últimos anos, dos organismos formuladores
e condutores, a busca por intercâmbios e parcerias em áreas e setores técnicos mais
específicos, justificando-se, desse modo, a multiplicidade de atores envolvidos nas
atividades (FARIA; NOGUEIRA; LOPES, 2009, p. 210). Posteriormente, nos deteremos
em ação de política cultural externa em que a cooperação interministerial entre o
Itamaraty e o MinC trouxe resultados significativos para o país. Trata-se do processo de
negociação e assinatura da Convenção da Diversidade Cultural da UNESCO (2005).

Antes de finalizarmos esta seção, abordaremos mais detidamente o volume
financeiro verificado na implementação do Programa de Difusão Cultural. De acordo
com o Quadro 3, o valor total investido para a realização das atividades do programa,
nos vinte e dois postos pesquisados, foi de, aproximadamente, US$ 6,5 milhões, em
um período de cinco anos28. Para fins de comparação, apresentamos os investimentos
realizados em ações de diplomacia cultural por países desenvolvidos na década de
1980.
28 Deve-se somar a essa cifra as despesas com a compra de mais de 1800 passagens aéreas utilizadas

no traslado de artistas, produtores, técnicos etc. Os postos não solicitam valores financeiros para
a compra de passagens aéreas. Essa responsabilidade é da Secretaria de Estado, que as compra
por meio de licitação específica. Sendo assim, nos PDCs, consta apenas o número de passagens
necessárias para a realização das atividades. As 1856 passagens concedidas referem-se a trechos
de ida e volta, salvo raríssimas exceções.
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Não existem dados precisos para as despesas dos países desenvolvi-
dos com diplomacia cultural no exterior, uma vez que algumas parcelas
de assistência técnica proporcionadas por esses países nem sempre
podem ser consideradas como componentes legítimos de sua diploma-
cia cultural. De toda forma, e apenas como ordem de grandeza, a faixa
média das despesas de alguns países desenvolvidos com projetos de
difusão cultural e assistência técnica, no período 1986/1987, teria sido
aproximadamente a seguinte: França; 1,2 bilhões de dólares; RFA, 996
milhões; Japão (cifra estimativa, uma vez que os dados disponíveis não
incluem cooperação técnica), 510 milhões; e Grã-Bretanha, US$ 370
milhões. O Brasil, em comparação, não gastaria, de momento, mais do
que 1 (um) milhão de dólares com projetos nessas áreas. (RIBEIRO,
2011, p. 90)

Para que não realizemos uma comparação desproporcional, afinal, os dados
referentes ao PDC pesquisados neste trabalho remetem-se a um grupo específico de
postos e ações, voltemos ao Quadro 2, o qual apresenta o orçamento total aprovado do
Departamento Cultural entre 2003 e 2009. Somados os sete anos, alcança-se a cifra
de, aproximadamente, R$ 180 milhões. Por conseguinte, verifica-se que o investimento
brasileiro, durante o governo Lula, em diplomacia cultural, é muito aquém aos valores
aportados por países desenvolvidos há mais de trinta anos.

Adicionalmente, deve-se dizer que o montante de recursos do PDC é baixo
mesmo comparado com iniciativas domésticas de fomento à cultura. Apenas um dos
editais do Ministério da Cultura, denominado Conexão Cultura Brasil Intercâmbios,
lançado em 2014, destinou R$ 4 milhões para agentes culturais diversos participarem
de eventos e atividades promovidos por instituições culturais brasileiras ou estrangeiras.
Na esfera estadual, a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo destinou, em 2010,
aproximadamente R$ 20 milhões, por meio de vinte e dois editais do Programa de Ação
Cultural (ProAC), a diversas áreas, como literatura, música, teatro, dança, audiovisual,
circo, história em quadrinhos e cultura LGBT. Sendo assim, pergunta-se: quais os
motivos do parco aporte de recursos do Estado brasileiro em ações de diplomacia
cultural? Segundo o diplomata Eduardo da Costa Farias,

Isso se deve a vários motivos, entre os quais vale destacar: 1. sua redu-
zida prioridade dentro da estrutura do Ministério; 2. ausência de uma
orientação política clara e definida que direcionasse suas atividades; 3.
extrema vulnerabilidade a pressões internas e externas; 4. ausência de
recursos e, como consequência dos motivos acima relacionados; 5. im-
possibilidade de conceber programas a médio e longo prazo. (FARIAS,
1992, p. 36)

Após duas passagens pelo Departamento Cultural na carreira, uma delas como
chefe, o Embaixador Edgard Telles Ribeiro reflete sobre o tema da carência de recursos.
Afirma que caso fosse realizado um estudo comparativo acerca do investimento histórico
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do MRE em diplomacia cultural, chegaria-se à conclusão de que os acordos e as
atividades se multiplicaram; no entanto, quando comparado a outras áreas do Ministério,
proporcionalmente, os resultados seriam iguais ou pouco superiores ao que o país já
praticava. E aponta as razões para o fato:

Esse estudo provavelmente revelaria (. . . ) que o apoio do Itamaraty a
atividades culturais no exterior em passado mais recente raramente terá
refletido um planejamento mais sistemático, circunstância que decorre
da falta de coordenação entre órgãos responsáveis pelo assunto, cuja
origem, por sua vez, remonta às baixas prioridades de que o tema
se reveste internamente no país. Some-se a esses dados a frequente
mudança nas chefias dos setores culturais na Secretaria de Estado
e nos postos (fato que não impede, mas dificulta dar continuidade
aos projetos) e teremos um pano de fundo que em nada favorece um
trabalho mais constante e abrangente nesse campo. (RIBEIRO, 2011,
p. 89)

Em síntese, verifica-se que a falta de priorização política dada a diplomacia
cultural é, de maneira geral, causa de diversos entraves que dificultam ou impossibi-
litam um planejamento sistemático para a área, o que acarreta no ínfimo aporte de
recursos. Todavia, tendo em vista a trajetória do Departamento Cultural, os anos do
governo Lula promoveram, conforme visto, um aumento sustentado do orçamento do
DC. Adicionalmente, a instituição do Programa de Difusão Cultural constitui-se em
esforço de planejamento, buscando superar as dificuldades históricas relatadas pelos
diplomatas que se dedicaram ao estudo do tema. Entretanto, a análise dos quadros
deste capítulo nos permite identificar que a curva ascendente em relação aos recursos
e atividades do PDC é interrompida em 2010. Neste ano, retomando o que parece ser
um padrão, houve um contingenciamento de recursos, fato relatado nos despachos
telegráficos da Secretaria de Estado, em resposta às solicitações dos postos naquele
ano. Este cenário contribui para a tese do pesquisador de políticas culturais, Anto-
nio Rubim, o qual afirma que as políticas culturais brasileiras sofrem de três tristes
tradições: ausências, autoritarismos e instabilidades (RUBIM, 2010).

4.2 Atos Bilaterais de Cooperação Cultural

 A partir de 2003, a Divisão de Operações de Difusão Cultural (DODC) passou a 
ser responsável pela negociação e assinatura dos instrumentos bilaterais de coo- 
peração cultural assinados pelo Brasil. Anteriormente, a atribuição era destinada à 
Divisão de Atos Multilaterais Culturais (DAMC), a qual passou a se responsabilizar ape- 
nas pelos acordos multilaterais da área. Esta pesquisa procurou identificar e analisar 
os acordos bilaterais assinados pelo país durante o governo Lula. Com isso, assim 
como procedemos na análise do Programa de Difusão Cultural, buscamos verificar se 
houve correspondência entre as diretrizes amplas da política externa brasileira do
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período e os atos bilaterais na esfera cultural. Igualmente, pretendemos identificar uma
possível coordenação com o Ministério da Cultura (MinC), revelada no conteúdo dos
instrumentos.

O Sistema de Atos Internacionais do Itamaraty é um acervo online que concen-
tra os documentos diplomáticos do governo brasileiro. Com a pesquisa nesse acervo,
utilizando recorte específico para a cooperação cultural, pudemos encontrar 66 docu-
mentos referentes ao período 2003-2010. São 24 Acordos de Cooperação Cultural,
26 Programas Executivos e 16 outros instrumentos, entre Memorandos de Entendi-
mento, Cartas de Intenção e Ajustes Complementares aos Acordos de Cooperação
Cultural.

Os Acordos de Cooperação Cultural são, de maneira geral, uma carta de princí-
pios os quais regem as relações culturais bilaterais. Neles, as ações são abordadas de
maneira genérica. Já os Programas Executivos de Cooperação Cultural são, necessa-
riamente, uma etapa posterior à assinatura dos Acordos e explicitam as atividades a
serem realizadas com base nos princípios acordados.

Isso posto, passemos a verificar os atores com os quais o Brasil efetivou a
assinatura de instrumentos de cooperação cultural. Dos 66 documentos, 60 foram
assinados entre o Brasil e países em desenvolvimento; e, apenas, 6 entre o Brasil e
países desenvolvidos. Na África, foram alvo dos instrumentos a África do Sul, Angola,
Botsuana, Burkina Faso, Camarões, Congo, Egito, Moçambique, Quênia, Senegal,
Serra Leoa, Tunísia e Zâmbia; na América do Sul, Argentina, Bolívia, Equador, Gui-
ana e Paraguai; na América Central e Caribe, Barbados, Belize, Dominica, Granada,
Guatemala, Panamá, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis e
São Vicente e Granadinas; na América do Norte, México; no Oriente Médio, Catar, Irã,
Israel, Jordânia, Kuwait, Palestina e Síria; na Ásia, China, Índia, Rússia, Timor Leste,
Uzbequistão e Vietnã; e, na Europa, Alemanha, França, Grécia, Itália, Letônia, Lituânia,
Portugal e Ucrânia.
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Quadro 15 – Atos Bilaterais de Cooperação Cultural por Região (2003 - 2010)

Fonte: elaborado pelo autor

A distribuição geográfica disposta acima remete à priorização das relações
Sul-Sul como diretriz da política externa brasileira no governo Lula. Adiciona-se a
isso o fato de que 47 instrumentos foram assinados já em 2003, primeiro ano do
mandato do Presidente Lula, o que evidencia a política deliberada de adensamento das
relações com países em desenvolvimento, aqui expressa por meio dos atos bilaterais
de cooperação cultural.

Os anseios brasileiros na arena internacional, especialmente no sistema ONU,
demandavam a busca por apoio e a efetivação de novas parcerias. Diversas institui-
ções e instâncias da ONU funcionam sob sistema de representatividade no qual cada
país possui direito a um voto, com o mesmo peso dos demais. Dessa forma, a atuação
pragmática da diplomacia brasileira do Chanceler Celso Amorim buscou o apoio de
blocos de países que pudessem conferir maior poder político internacional ao Brasil por
meio de suas dezenas de votos. Compreende-se, assim, entre outros fatores citados
no capítulo de abertura deste trabalho, a busca pelo adensamento das relações com
os países africanos, árabes e caribenhos, os quais, juntos, têm expressivo poder de
voto na arena internacional.

             
          

              
            

          
    

 Chama a atenção o número de atos bilaterais na área cultural assinados 
no período. Em comparação, durante o governo do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, foram assinados 32 instrumentos (LIMA, 2013, p. 56), ou seja, o governo 
Lula mais que dobrou o número de atos assinados. Entretanto, deve-se verificar a 
existência de ações posteriores à assinatura, visando à implementação do 
instrumento. Garcia (2003, p. 44) atenta para a questão:
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Um acordo cultural deve ser firmado com o espírito de que será efe-
tivamente implementado. Na prática, entretanto, os acordos culturais
podem servir, devido a sua natureza de não gerador de controvérsias,
como soluções protocolares encontradas para que autoridades que se
encontram acabem por assinar algum instrumento bilateral diante da
imprensa. Se um acordo cultural, em benefício da política, pode vir even-
tualmente a desempenhar esse papel, não é positivo que venha a ser
encarado prioritariamente desta forma, sob o risco de que mencionados
instrumentos acabem por cair no descrédito, de forma geral.

Durante o governo Lula, diversos atos bilaterais culturais serviram ao propósito
meramente político descrito pelo diplomata. Principalmente em relação aos países
caribenhos e alguns africanos, não se verificou a implementação dos acordos, mas
sua instrumentalização para finalidades políticas da PEB. Acordos de Cooperação
Cultural com Botsuana, República do Congo, Dominica, Granada, Santa Lúcia, São
Cristóvão e Névis e São Vicente e Granadinas precederam a abertura de embaixadas
nestes países, o que elevou a relação bilateral do ponto de vista político29. Contudo, a
ausência da formação de Comissões Mistas e de Programas Executivos, planejando
as ações, demonstra a não implementação do objetivo cultural dos acordos.

Nesse sentido, o número relativamente baixo de atos assinados com países
desenvolvidos não significa, necessariamente, a ausência de ações de cooperação
cultural com estes países. Os Acordos de Cooperação Cultural são os primeiros
instrumentos a nortear a relação cultural bilateral e, no caso de países com os quais o
Brasil possui relação diplomática tradicional, estes atos foram efetivados, de maneira
geral, há décadas. Nesse caso, os novos instrumentos assinados passam a prever
ações, e não mais princípios balizadores.

Um acordo cultural é sempre um acordo cultural, seja ele assinado com
um país em desenvolvimento ou com um país desenvolvido. Entretanto,
as motivações e consequências políticas são diferentes. No caso de
um acordo com um país latino-americano ou da CPLP, por exemplo, a
celebração do espírito de comunidade normalmente prevalece sobre os
objetivos específicos do instrumento; já no caso de um país da América
do Norte ou da Europa, o enfoque principal está, via de regra, nos
próprios objetivos do ato bilateral. (GARCIA, 2003, p. 42)

Feitas as considerações sobre os atores e sua relação com as diretrizes da
política externa brasileira do governo Lula, passemos a analisar o conteúdo dos ins-
trumentos. Estes revelam, especialmente, conceitos de cultura; linguagens artísticas
privilegiadas; o nível de envolvimento do governo brasileiro com a economia da cultura
29 A abertura de embaixadas e outras representações diplomáticas brasileiras foi incrementada no

período, especialmente na Ásia, Caribe e África. Entre 2003 e 2010, o Brasil havia criado 75 novos
postos, sendo 50 novas embaixadas. Destas, 13 estavam em processo de abertura em setembro de
2010 (MIGUEL, 2010).
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e com o desenvolvimento por meio do setor cultural; a preocupação com o debate
contemporâneo acerca dos direitos autorais; e a aplicação de diretrizes internacionais,
como a Convenção da UNESCO sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Ex-
pressões Culturais. O conteúdo dos atos nos permite identificar as matérias prioritárias
encampadas pelo Itamaraty e, com isso, verificar se o MRE coordenou-se com o MinC
ou utilizou a concepção de cultura desenvolvida por este Ministério ao estabelecer as
diretrizes de sua cooperação cultural internacional.

Como dito anteriormente, foram analisados 66 instrumentos de cooperação
cultural. Nesta análise, as linguagens artísticas tradicionais e o patrimônio material
revelaram-se a prioridade do governo brasileiro:

Quadro 16 – Conteúdo dos Atos Bilaterais de Cooperação Cultural I (2003 - 2010)

Fonte: elaborado pelo autor

Quadro 17 – Conteúdo dos Atos Bilaterais de Cooperação Cultural II (2003 - 2010)

Fonte: elaborado pelo autor
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As novas tecnologias e a internet praticamente não foram citadas. Denota-
se uma concepção de cultura ligada às artes tradicionais. Dessa forma, demonstra-se
um afastamento da concepção antropológica de cultura adotada pelo MinC e, também,
da perspectiva de Gilberto Gil acerca da cultura digital.

Novas e velhas tradições, signos locais e globais, linguagens de todos
os cantos são bem-vindos a este curto-circuito antropológico. A cultura
deve ser pensada neste jogo, nessa dialética permanente entre tradição
e invenção, nos cruzamentos entre matrizes muitas vezes milenares e
tecnologias de ponta, nas três dimensões básicas de sua existência:
dimensão simbólica, a dimensão de cidadania e inclusão, e a dimen-
são econômica. Atuar em cultura digital concretiza essa filosofia, que
abre espaço para redefinir a forma e o conteúdo das políticas cultu-
rais, e transforma o Ministério da Cultura em ministério da liberdade,
ministério da criatividade, o ministério da ousadia, ministério da con-
temporaneidade. Ministério, enfim, da Cultura Digital e das Indústrias
Criativas. (GIL, 2013a, 305)

Conforme o Quadro 17, trinta e um atos de cooperação cultural abordaram o
tema dos direitos autorais, em um esforço de intercambiar políticas e experiências
que possibilitariam a melhoria da legislação nacional. Reproduzo aqui artigo contido
no Programa Executivo de Cooperação Cultural entre o Brasil e Moçambique (2007),
que se repete de forma similar ou idêntica em praticamente todos os instrumentos
analisados.

Artigo XII
As Partes reforçarão a cooperação para o desenvolvimento e o aper-
feiçoamento da legislação e do sistema de proteção aos direitos do
autor especialmente no que se refere à função social do sistema de
propriedade intelectual, com ênfase nos aspectos relacionados com a
área de criação dos autores de ambos os países.
As partes, por intermédio dos órgãos governamentais responsáveis
pela área de direitos de autor e direitos conexos, estabelecerão agenda
para o estudo comparativo da legislação de ambos os países e para
a promoção de seminários e visitas de estudos sobre sistemas de
propriedade intelectual.

 O discurso do ministro insere-se em um contexto de debate acerca da revisão 
da legislação dos direitos autorais no Brasil. O tema foi objeto de grande atenção 
durante as gestões dos Ministros da Cultura Gilberto Gil e Juca Ferreira, 
relacionando-o ao acesso à informação e ao conhecimento e, em última instância, 
ao bem-estar e ao desenvolvimento econômico. Apesar da aparente distância de 
concepção entre os dois ministérios, houve coordenação entre o Ministério da 
Cultura e o Ministério das Relações Exteriores acerca da atualização dos marcos 
regulatórios referentes aos direitos de autor.
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Em dezembro de 2007, o MinC promoveu o primeiro seminário “Os direitos
autorais no século XXI”, no qual foram apresentados os temas que seriam discutidos ao
longo dos dois anos seguintes: as mudanças necessárias ao Sistema de Direito Autoral;
como alcançar o justo equilíbrio desse Sistema; o quanto a Lei Autoral vigente protege
de fato o autor; e o papel do Estado na gestão coletiva dos direitos autorais. Entretanto,
toda a articulação realizada por parte do governo brasileiro não se concretizou na
atualização da Lei de Direitos Autorais. É interessante salientar que os trinta e um
acordos contendo artigos semelhantes sobre o direito autoral foram assinados a partir
de 2007, justamente quando o MinC demonstrou seu maior empenho em colocar o tema
na agenda governamental. Dessa maneira, evidencia-se o alinhamento entre o MinC e
o Itarmaraty, permitindo-nos inferir um grau de coordenação entre os ministérios.

A coordenação entre o MinC e o MRE ficaria ainda mais explícita ao verificarmos
a atuação conjunta acerca da diversidade cultural. O tema está no cerne das ações
daquele Ministério durante o governo Lula, sendo a defesa da diversidade cultural
brasileira fundamental para uma política cultural baseada na concepção antropológica
de cultura. A análise dos atos bilaterais de cooperação cultural nos permitiu identificar
mais de trinta instrumentos que abordaram a questão da diversidade cultural.

Quadro 18 – Conteúdo dos Atos Bilaterais de Cooperação Cultural III (2003 - 2010)

Fonte: elaborado pelo autor

Em 2005, ocorre a Convenção da UNESCO para a Proteção e Promoção
da Diversidade das Expressões Culturais. O objetivo da convenção é estabelecer
um documento com validade jurídica internacional que permita aos Estados-parte a
legitimidade da adoção de políticas de proteção e promoção da diversidade cultural.

A necessidade de redigir um conjunto de normas para defender as
identidades culturais e os direitos dos povos de promover suas pró-
prias culturas surge dessa sensação de que, por mais resistentes que
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sejam culturas como a chinesa, a japonesa, a indiana e mesmo a
brasileira, a defesa natural contra a avalanche de produtos culturais
norte-americanos exigiria atos de resistência explícita, como um pro-
grama de políticas públicas culturais, para promover o crescimento da
indústria cultural doméstica através de incentivos, subsídios, subven-
ções e reservas de mercado. (ÁLVAREZ, 2015, p. 20)

Gilberto Gil defendeu veementemente a atuação do Estado brasileiro na formu-
lação e implementação de políticas públicas as quais promovessem a diversidade da
cultura nacional.

(. . . ) O estado não deve deixar de agir. Não deve optar pela omissão.
Não deve tirar de seus ombros a responsabilidade pela formulação e
execução de políticas públicas, apostando todas as suas fichas em
mecanismos fiscais e assim entregando a política cultural aos ventos,
aos sabores e aos caprichos do deus-mercado. (GIL, 2013b, p. 231)

Dessa forma, a negociação da Convenção da Diversidade passa a ser tema
prioritário ao MinC à medida que havia a possibilidade de se obter um instrumento
multilateral que garantiria a legalidade da atuação estatal na adoção de medidas de
proteção de suas culturas. O processo de negociação da convenção não foi simples
devido à tentativa norte-americana de estabelecer bens e serviços culturais no âmbito
dos acordos da Organização Mundial do Comércio. Grosso modo, caso exitosos, os
EUA conseguiriam impor limites aos incentivos e subsídios à produção cultural, assim
como à adoção de reservas de mercado para a produção nacional.

O MRE detém a prerrogativa de representar o Estado brasileiro nas convenções
multilaterais. Por se tratar de convenção multilateral relacionada à cultura, a representa-
ção é realizada pela Divisão de Atos Multilaterais Culturais (DAMC). Contudo, dada a
importância da referida convenção, o Departamento Cultural foi fortemente mobilizado,
inclusive com a participação do Embaixador Edgar Telles Ribeiro, chefe do DC à época,
em diversas reuniões preparatórias à convenção.

Nessa segunda ocasião (em que trabalhei no DC), participei do mutirão
de ideias que gerou, no Brasil, um consenso sobre políticas relacionadas
à proteção de nossa diversidade cultural, consenso esse que, mais
adiante, se traduziria nas instruções à Delegação brasileira encarregada
de negociar a Convenção sobre Diversidade Cultural com Delegações
de outros 147 países, durante a Conferência Geral da Unesco de 2005.
(. . . ) O que a Convenção se propõe a defender, em poucas palavras, é
o direito soberano dos Estados de implementar políticas de promoção
e proteção da diversidade cultural em seus territórios. Só por isso, ela
já representa um marco inovador, um divisor de águas nas relações
culturais internacionais, pois nasceu para inspirar e facilitar políticas
nacionais de cultura. (RIBEIRO, 2015, p. 10, grifo do autor)
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Com isso, verifica-se o alinhamento do Embaixador com a concepção do Ministro
Gil em relação à atuação do Estado na implementação de políticas culturais, princi-
palmente àquelas destinadas à proteção da diversidade cultural e ao papel da cultura
como força propulsora do desenvolvimento de um país.

Ora, se admitirmos que a diplomacia cultural dos países do primeiro
mundo, a par de todos seus benefícios mais imediatos, de alguma
forma contribui para preservar a identidade daqueles países, o mesmo
raciocínio também poderia aplicar-se ao terceiro mundo. Assim, além de
viabilizar sua inserção externa um objetivo em si mesmo fundamental a
projeção cultural de países do terceiro mundo igualmente defenderia a
identidade daqueles países, consolidando ainda mais seu processo de
desenvolvimento.
(. . . ) O Estado não pode, contudo, deixar de enfrentar os problemas de
forma mais objetiva. Ou seja, o Estado, além de iniciar um processo
de reflexão sobre essas questões, não pode se furtar a desenvolver
um trabalho concreto paralelo, no sentido de planejar e implementar
políticas culturais, internas ou externas. (RIBEIRO, 2011, p. 109)

A convergência de ideias e a necessidade de uma atuação institucional de
peso para a negociação de um tratado internacional acerca de tema sensível ao Brasil
resultou na atuação conjunta entre o MRE e o MinC. Como descreve Kauark (2010, p.
244),

De acordo com Miguez (2005, p. 18-19),

Esse GT foi criado justamente para definir posicionamentos a respeito 
da futura convenção. Entre elas destacam-se: a defesa do direito so- 
berano dos Estados de formularem e executarem políticas culturais 
voltadas à proteção e promoção da Diversidade Cultural; a defesa de 
um sistema internacional mais equilibrado de trocas de bens e servi- 
ços culturais; a defesa da não inclusão de compromissos adicionais a 
respeito da Propriedade Intelectual no texto da citada convenção; a 
defesa de mecanismos eficazes de Cooperação Internacional voltados 
à proteção e promoção da Diversidade Cultural, e; a defesa dos direitos 
das minorias e das populações tradicionais, como povos indígenas e 
quilombolas, notadamente sobre seus Conhecimentos Tradicionais.

(. . . ) para essa negociação, os ministérios da Cultura e das Relações 
Exteriores estudaram e articularam conjuntamente uma posição a ser 
le- vada aos encontros intergovernamentais ocorridos na sede da 
UNESCO. Para tanto, foi criado internamente um Grupo de Trabalho 
Permanente sobre Diversidade Cultural com membros das duas 
pastas. Este GT tinha como finalidade analisar os documentos 
relativos à Convenção, bem como as propostas dos demais países. 
Após a análise dos docu- mentos, realizava-se uma reunião de 
coordenação entre MINC e MRE para definir a posição do Brasil a 
respeito daquilo que era o objeto da reunião seguinte e, porventura, 
apresentar sugestões de redação alternativa ou novos artigo.
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Ao final das negociações, mesmo com votos contrários dos Estados Unidos e
de Israel, a Convenção foi aprovada com 148 votos a favor. Em 2007, após o depósito
do instrumento de ratificação do trigésimo país, a Convenção entra em vigor.

Nesse particular, conviria lembrar aqui a vigorosa atuação da delegação
brasileira na discussão e aprovação da Convenção da UNESCO sobre
a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais,
apoiada diretamente pelo ex-ministro da Cultura do Brasil, Gilberto Gil.
Junto com a França, o Brasil talvez tenha sido o país mais veemente
a advogar, no plano multilateral, em linha com o que defende em sua
política nacional de cultura, o diálogo entre identidades como forma de
garantir a sobrevivência da multiplicidade das culturas existentes. (MA-
DEIRA FILHO, 2016, p. 26)

O Embaixador Edgar Telles Ribeiro considerou o resultado alcançado na Conven-
ção da Diversidade Cultural como uma das maiores vitórias da diplomacia multilateral
brasileira no âmbito cultural (RIBEIRO, 2015). Interessante notar que o processo de
coordenação entre os dois ministérios, com a adoção de um entendimento consensual
sobre a importância da promoção da diversidade cultural, impactou as negociações
bilaterais do Brasil com outros países. Em 2006, o tema é abordado no Programa
Executivo de Cooperação Cultural entre o Brasil e a Tunísia.

Artigo III
As Partes reconhecem a dupla natureza dos bens e serviços culturais
como recursos estratégicos para o desenvolvimento das nações, de
acordo com os princípios de total respeito às diferenças, respeito mútuo
e enriquecimento. Nesse contexto, as partes se felicitam pela aprovação
pela UNESCO, em outubro de 2005, da Convenção da Diversidade
Cultural e, dessa forma, decidem consolidar a cooperação bilateral em
matéria de indústrias culturais.

A partir de então, artigo semelhante aparece, recorrentemente, em mais 32
instrumentos, apresentando-se como princípio fundamental dos atos bilaterais de
cooperação cultural do Brasil com terceiros países.

O Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores, por meio de
esforço conjunto, fizeram valer a concepção de diversidade cultural adotada pelo Brasil
durante o governo Lula na Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade
das Expressões Culturais e garantiram o direito do Brasil de proteger e promover
sua diversidade cultural com dispositivos de política cultural30. Até o final do mandato
30 IV - Direitos e obrigações das partes

Artigo 5 - Regra geral em matéria de direitos e obrigações. 1) As Partes, em conformidade com a
Carta das Nações Unidas, os princípios do direito internacional e os instrumentos universalmente
reconhecidos em matéria de direitos humanos, reafirmam seu direito soberano de formular e imple-
mentar as suas políticas culturais e de adotar medidas para a proteção e a promoção da diversidade
das expressões culturais, bem como para o fortalecimento da cooperação internacional, a fim de
alcançar os objetivos da presente Convenção. (UNESCO, 2005)
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do presidente Lula, os atos de cooperação cultural revelaram a convergência entre
esses dois ministérios. Dos 14 acordos assinados em 2010, 11 tratavam da diversidade
cultural.

4.3 Ano do Brasil na França

Apesar do Ano do Brasil na França, realizado em 2005, não estar ligado, exclu-
sivamente, à Divisão de Operações de Difusão Cultural (DODC), o abordaremos, dada
sua importância e resultados.

Em 2000, o Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Luiz Felipe Lampreia,
solicitou a seu homólogo francês, Hubert Védrine, a realização de uma temporada
cultural do Brasil na França. A proposta foi aceita pelo governo francês, para ser
executada em 2005, e o convite foi oficializado pelo Primeiro Ministro Lionel Jospin, em
visita ao Brasil, em 2001.

Se é condição sine qua non que seja organizada em base de reci-
procidade, também, é que seja negociada no mais alto nível, para
comprometer o conjunto dos governos envolvidos. Na França, uma
temporada cultural deriva de decisão emanada da Presidência da Re-
pública e uma vez acordada externamente transforma-se em política de
Estado, para que o longo planejamento necessário não fique sujeito a
mudanças de governos. (AMARAL, 2008, p. 167)

Para a administração das temporadas e facilitação do diálogo, o governo francês
constitui um comissariado e solicita ao país visitante que faça o mesmo. Da parte
brasileira, ainda em 2001, o então Embaixador do Brasil em Paris, Marcos de Azam-
buja, foi nomeado, por decreto presidencial, Comissário-Geral do Ano do Brasil na
França, cargo que ocupou até 2004, quando requisitou afastamento. Sendo assim,
o novo governo brasileiro, a partir da solicitação do Ministro da Cultura, Gilberto Gil,
31 Interessante salientar que pesquisa de opinião, realizada em 2005, junto a um universo repre-

sentativo da população francesa, demonstra que 96% dos entrevistados avaliam positivamente
os investimentos do governo francês para promover manifestações culturais estrangeiras em seu
território (AMARAL, 2008, p. 34).

 Como visto no Capítulo 2, a partir da publicação do Relatório Rigaud (1980), a 
França passa a rever sua política cultural externa: “As noções de diálogo e cooperação 
foram progressivamente se impondo sobre as de difusão” (AMARAL, 2008, p. 28). A 
ideia de se promover a cultura de um país estrangeiro em território francês apoia-se na 
defesa da diversidade cultural, conceito caro aos franceses em sua batalha contra a 
hegemonia da cultura norte-americana 31 . Além disso, ao basear-se na reciprocidade, 
permite condições favoráveis à propagação da cultura francesa no exterior. O apoio 
financeiro, logístico e humano na organização das jornadas culturais, em seu território, 
pressupõe a contrapartida do país beneficiado, configurando o intercâmbio.
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designou Haidar Midani, renomado produtor musical para o cargo. O comissariado
também era integrado pelo Embaixador Edgard Telles Ribeiro, Chefe do Departamento
Cultural do MRE, e por Marcio Augusto Freitas de Meira, Secretário de Articulação
Institucional do MinC, o que denota o esforço de cooperação interministerial.

O Ano do Brasil na França também recebeu o título de “Brésil, Brésils”, do
singular ao plural, com o intuito de apresentar a complexidade e multiplicidade da
cultura brasileira. A jornada foi dividida em três partes: “Raízes do Brasil”, apresentada
durante a primavera; “Verdades Tropicais”, durante o verão; e “Galáxias”, no outono.
A primeira concentrou-se nas origens da cultura brasileira, a partir das identidades
indígena e africana, e de sua música popular, assim como difundiu obras do barroco
brasileiro. Concomitante à temporada de férias de verão, a segunda parte promoveu
diversos festivais de música em toda a França, especialmente no litoral. Adicionalmente,
realizou eventos e seminários sobre meio ambiente, diversidade cultural e cidadania.
A última, “Galáxias”, em referência a Haroldo de Campos, propalou a arte brasileira
contemporânea em suas diversas linguagens - teatro, dança, fotografia, artes plásticas
e cinema. A divisão foi eficaz no sentido de facilitar a comunicação da programação ao
longo do ano, o que contribuiu para o sucesso da temporada (AMARAL, 2008).

Aproximadamente 2500 artistas, intelectuais e agentes culturais deslocaram-se à
França, ao longo de 2005. A programação oficial reuniu 104 exposições: 29 patrimoniais,
44 de arte contemporânea, 20 de fotografia e 11 de arquitetura e design; 28 projetos de
teatro, dança e circo, que se desdobraram em 492 espetáculos, apresentados em 86
cidades francesas; 60 projetos musicais geraram 318 apresentações, em 67 cidades;
64 colóquios e eventos literários foram organizados, assim como 37 projetos na área
do cinema e do audiovisual envolvendo 429 filmes em 1.298 projeções. Realizaram-se,
ademais, 40 projetos multidisciplinares que envolveram 64 exposições, 197 espetáculos
musicais, 34 de dança e teatro, 31 projeções de filmes e 42 seminários e eventos
literários, bem como 8 eventos esportivos, 3 de gastronomia e um educativo (AMARAL,
2008, p. 58).

O investimento brasileiro no Ano do Brasil na França foi de aproximadamente
60 milhões de reais32, majoritariamente pago pelo MinC. A contribuição financeira
do Itamaraty foi simbólica. Apesar disso, a atuação do MRE foi de protagonismo na
organização do evento e, principalmente, na articulação com o governo, instituições e
agentes culturais franceses.

A atuação do Embaixador Sergio Amaral, à frente da Embaixada em
Paris, contribuiu largamente para a divulgação do Ano cultural e do
Brasil em geral. Com ampla experiência na área, dedicou-se de ma-
neira empenhada ao assunto. Entrevistou-se com inúmeros diretores de

32 O governo francês estima seu investimento em 50 milhões de euros.
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jornais, revistas e de cadeias de televisão. Recebeu centenas de jorna-
listas, organizou almoços de imprensa e concedeu horas de entrevistas
em estúdios. Privilegiando a grande imprensa, mesmo sem qualquer
controle editorial do que viesse a ser publicado, sobre os encartes pu-
blicitários ou a imprensa de distribuição gratuita, viabilizou a viagem de
mais de 100 jornalistas franceses ao Brasil, com passagens obtidas nas
empresas aéreas em troca de contrapartida publicitária e com apoio
logístico fornecido por Governos estaduais. Grande parte dos dossiês
e números especiais produzidos pela imprensa escrita francesa, ao
longo do ano, foram viabilizados dessa forma. O apoio dos governos
estaduais brasileiros a jornalistas franceses, que demandou, no início
da temporada, interferência pessoal do Embaixador Sergio Amaral, via-
bilizou número tão expressivo de publicações, com retornos imediatos
sobre o turismo, que ao final do ano as demandas passaram a ser feitas
pelos governos estaduais cujos estados não haviam recebido equipes
francesas. (AMARAL, 2008, p. 136)

Por outro lado, as outras atividades do Ano do Brasil podem ser consideradas um
sucesso absoluto. Segundo Olivier Poivre d’Avror, Diretor-Geral da CulturesFrance, en-
tidade responsável pela política de difusão e intercâmbio cultural da França, ligada aos
Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Cultura, a temporada obteve um “sucesso
de público inigualável. (. . . ) Comparado ao Ano do Brasil, tudo quanto CulturesFrance
organizar doravante parecerá um fracasso” (D’ARVOR, 2006, p. 7).

O Ano do Brasil na França gerou mais de 15 mil artigos na imprensa escrita
francesa; 68 números e dossiês especiais das principais revistas do país; mais de 87

 Ao Minc coube, de modo geral, a organização e curadoria do Espaço Brasil, 
ideia do Ministro Gilberto Gil que, em visita a Paris, em 2003, sugeriu a montagem de 
um espaço expositivo para a realização de atividades culturais e para abrigar estandes 
dos diversos Estados brasileiros, com o intuito de mostrar a diversidade cultural do país. 
O projeto não contou com o apoio do Comissariado francês, que nele nada investiu, 
tampouco do Embaixador Sergio Amaral, que alertou para a necessidade de uma 
campanha de divulgação de grande porte, tendo em vista a predileção do público 
francês por frequentar atividades culturais promovidas por instituições de prestígio. A 
programação do Ano do Brasil, inclusive, ocorreu nesses espaços já consagrados; 
consequentemente, as ações no Espaço Brasil concorreram de forma desigual com as 
atrações principais, se assim podemos nomeá-las.

 A relação custo-benefício do Espaço Brasil foi desastrosa. A iniciativa 
consumiu 55% dos recursos totais investidos pelo governo brasileiro; entretanto, seu 
impacto foi pífio. Enquanto o público total estimado do Ano do Brasil foi de 15 
milhões de pes- soas, o espaço recebeu apenas 105 mil visitantes, em um período 
de três meses. A repercussão na imprensa limitou-se a duas citações na televisão 
francesa e vinte e dois anúncios gratuitos em agendas culturais.
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horas de programas inéditos de televisão sobre o Brasil; quintuplicou a publicação de
livros de autores brasileiros ou sobre o Brasil; duplicou o número de alunos inscritos
em cursos de português; duplicou o número de teses de mestrado e doutorado sobre o
Brasil; e gerou um aumento de 19,50% no fluxo de turistas franceses para o Brasil, em
um período em que o crescimento da entrada de estrangeiros no país foi de 4.69% e
em que o número de franceses que viaja para o exterior permaneceu estagnado. De
acordo com a Embratur, à época, o gasto médio de um turista francês no Brasil era de
US$ 1.258,03. Em 2004, 224.160 turistas franceses visitaram o Brasil; sendo assim, o
aumento de 19,50% (43.711 pessoas), indica uma injeção na economia brasileira de,
aproximadamente, US$ 55 milhões, valor muito superior aos R$ 60 milhões investidos
pelo governo brasileiro no Ano do Brasil na França (AMARAL, 2008).
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Considerações finais

Chegando ao final deste trabalho, não podemos negar um certo desapontamento
com os resultados. Afinal, a pesquisa foi disparada a partir da identificação da criação
do Programa de Difusão Cultural, uma política destinada a mais de cem países, em
2006. O aumento da projeção internacional do Brasil, alcançada pela política externa
de Celso Amorim e Lula, aliada ao aparentemente audacioso Programa, não criou uma
expectativa ingênua em relação à política cultural exterior do Brasil, pois conhecíamos
a histórica falta de investimentos na área. Entretanto, sua mensuração e análise, a
partir de mais de mil e trezentas páginas de fontes primárias, demonstrou sua relativa
insignificância frente as possibilidades e necessidades de propagação da cultura
brasileira no mundo.

A política externa pragmática do período, com a diversificação de parcerias,
voltada a autonomia do país, não poderia ter prescindido da diplomacia cultural para
incrementá-la. Como vimos, diplomacia cultural não é atividade fim, mas instrumento
por meio do qual se logra a consecução de objetivos amplos da política externa. Apesar
da dificuldade na mensuração de resultados, países como Estados Unidos e França
investem bilhões de dólares anualmente nessas ações, enquanto o Brasil parece não
ter se convencido de sua relevância.

O Brasil adensou as relações Sul-Sul, principalmente, a partir do viés econômico
e comercial. Os aumentos substanciais do intercâmbio comercial demonstrados no
Quadro 11 e a internacionalização de empresas brasileiras, que expandiram seus negó-
cios, principalmente, nos países sul-americanos e nos africanos de língua portuguesa,
demonstram a escolha do governo Lula pela inserção externa do país a partir da matriz
comercial.

Da mesma forma, diversas iniciativas foram tomadas no âmbito prioritariamente
político, visando ao cumprimento dos objetivos da PEB. Devemos dizer que a diplo-
macia presidencial de Lula em relação à África possui aspecto cultural. Afinal, a ação
de perdoar a dívida de países africanos foi associada à reparação de danos causa-
dos pela escravidão e ao compromisso brasileiro com a redução da desigualdade
entre as nações. Entretanto, apesar da assinatura de dezenas de atos bilaterais de
cooperação cultural com países africanos, seguidos da abertura de embaixadas, os
acordos não foram implementados. Apesar da difícil mensuração dos resultados das
ações de diplomacia cultural, a política para a África teria se beneficiado da implemen-
tação dos mecanismos, conferindo aspecto de continuidade às iniciativas no âmbito
prioritariamente político.
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A diplomacia cultural para os países do BRICS, com quem o Brasil aprofundou o
relacionamento político e econômico, foi praticamente ignorada, com os investimentos
no Programa de Difusão Cultural beirando a inexistência. Em 2009, a China tornou-se
o principal parceiro comercial do Brasil, com um saldo comercial favorável ao país
sul-americano, que se beneficiou de um período de valorização das commodities.
No mesmo ano, o PDC sequer foi enviado pela embaixada do Brasil em Pequim.
Atualmente, em contexto de arrefecimento do crescimento chinês e queda dos preços
desses ativos no mercado internacional, o que restará do relacionamento bilateral?
Reproduzo aqui a reflexão do Embaixador Edgard Telles, adotada por nós como
epígrafe deste trabalho:

Os acordos comerciais e as aproximações políticas são, por definição,
mecanismos transitórios. Não há nada de transitório na relação cultural.
Cada vez mais, ao contrário, ela transcende a atuação dos Governos
para se consolidar e se ampliar através de canais próprios. Entre outras
razões, por ser mais duradoura – e mais confiável. (RIBEIRO, 2015, p.
46)

Apesar de realizada com recursos modestos, a diplomacia cultural brasileira,
no período, foi direcionada, especialmente, aos países sul-americanos e europeus.
Com isso, atesta-se que não houve mudança em comparação a gestões anteriores,
tendo em vista que o relacionamento prioritário com a Europa e a América do Sul
configura-se como política de continuidade. A alta especialização do MRE e seu
insulamento permitem que as políticas ali concebidas sejam perenes, distinguindo-se da
maioria das instituições governamentais nacionais. Entretanto, a PEB durante o governo
Lula acentuou a dimensão multilateral, o relacionamento com países emergentes e
a necessidade de incrementar a política para o continente africano. Dessa forma,
esperávamos ações de diplomacia cultural em consonância com estas diretrizes, mas,
o que se viu foi o mantenimento da atuação em eixos historicamente prioritários para a
diplomacia brasileira.

Apesar do esforço de planejamento perpetrado pelo Programa de Difusão Cultu-
ral, a partir de 2006, o Brasil concentrou seus esforços de diplomacia cultural em uma
estrutura institucional tímida, com poucos recursos, e não conseguiu romper com a
histórica ausência de prioridade à área. Não podemos negar o aumento orçamentá-
rio do Departamento Cultural no período 2003-2010, assim como é notável a curva
ascendente dos valores investidos no PDC a partir de sua criação. Contudo, além do
contingenciamento do orçamento, que promoveu uma brusca redução dos recursos do
programa em 2010, o valor total do Programa para 22 postos de grande importância
para a diplomacia brasileira, em um período de cinco anos, alcançou a cifra irrisória de
US$ 6,5 milhões. Trata-se de investimento incoerente para um país com aspirações à
liderança regional e player global.
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Sendo o Programa de Difusão Cultural a principal iniciativa para a área, podemos
dizer que a diplomacia brasileira focou suas ações nas atividades de difusão cultural.
Aqui retomamos a delimitação do conceito proposta no Capítulo 2. Trata-se de política
concebida e implementada unilateralmente, o que a coloca em um patamar de eficácia
abaixo das ações de cooperação e de intercâmbio. As diversas teses do Curso de Altos
Estudos, elaboradas por diplomatas que não apenas dedicaram suas pesquisas ao
tema da diplomacia cultural, mas também trabalharam na área durante suas carreiras
no Itamaraty, apesar de não delimitarem o conceito de difusão cultural, já apontavam
para a melhor eficácia das ações de intercâmbio. Dessa maneira, no nosso ponto de
vista, a formulação de uma política cultural externa baseada, prioritariamente, em ações
de difusão cultural, enquanto os próprios profissionais, ao longo de décadas, apontavam
sua eficiência relativa, demonstra a ausência de debate e esmero na formulação da
política no âmbito do MRE.

O sucesso do Ano do Brasil na França, em 2005, reforça a eficácia da adoção
do modelo de intercâmbio. As temporadas culturais de países estrangeiros em território
francês configuram-se em ações de intercâmbio por excelência, baseadas na ideia de
mutualidade, concebida por Rigaud. Os franceses investem na realização de uma pro-
gramação cultural anual de país estrangeiro em seu território a partir do compromisso
com a reciprocidade. O intercâmbio com a França gerou mais de 15 mil artigos na
imprensa escrita francesa; 68 números e dossiês especiais das principais revistas do
país; mais de 87 horas de programas inéditos de televisão sobre o Brasil; quintuplicou
a publicação de livros de autores brasileiros ou sobre o Brasil; duplicou o número de
alunos inscritos em cursos de português; duplicou o número de teses de mestrado e
doutorado sobre o Brasil; e gerou um aumento de 19,50% no fluxo de turistas franceses
para o Brasil, em um período em que o crescimento da entrada de estrangeiros no país
foi de 4.69%, e em que o número de franceses que viaja para o exterior permaneceu
estagnado (AMARAL, 2008, p. 204).

Apesar dos problemas de coordenação interministerial revelados a partir do
insucesso do Espaço Brasil, com tamanha repercussão, o Ano do Brasil na França
pode ser considerado referência para a diplomacia cultural brasileira. A articulação
política para sua realização envolveu o primeiro escalão governamental de ambos os
países, demonstrando o alto nível de prioridade da iniciativa. Adicionalmente, o valor
investido pelo Brasil foi de, aproximadamente, R$ 60 milhões, totalmente custeado pelo
MinC, superando em quase dez vezes o valor do PDC nos 22 postos pesquisados
neste trabalho.

Em síntese, apesar da tentativa de superação da histórica falta de planejamento,
as ações de diplomacia cultural desenvolvidas pela Divisão de Difusão de Operações
Culturais, por meio do Programa de Difusão Cultural, se demonstraram aquém das
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expectativas. A introdução de algum planejamento não esconde a ausência de for-
mulação de uma política clara e objetiva. Afinal, o discurso oficial apontava para uma
diplomacia cultural que amparasse as ações políticas e econômicas voltadas aos eixos
prioritários da PEB do período. Como vimos, isso não ocorreu.

Entre 2003 e 2010, o Brasil fez uso de diferentes iniciativas realizadas por distin-
tos entes governamentais para propagar a cultura brasileira no exterior. Além da DODC,
a Diretoria de Relações Internacionais do MinC e os programas da APEX voltados
à cultura promoveram ações. Entretanto, o aparente lado positivo da multiplicidade
de iniciativas revela sua ineficiência quando verificamos a ausência de coordenação
entre os agentes e, até mesmo, a sobreposição de tarefas. Do período, teremos como
referência positiva a coordenação entre o Itamaraty e o MinC para a atuação nas
negociações da Convenção da Diversidade da UNESCO, o que proporcionou ganhos
efetivos ao país ao garantir seu direito de implementar políticas culturais em defesa de
sua diversidade cultural.

A criação de um mecanismo cuja principal atividade é elaborar programação
cultural anual em mais de cem postos no exterior não se constitui em uma política
cultural externa sólida. Sem diretriz, a diplomacia cultural brasileira, já afetada pela
carência de recursos, sofre com as discricionaridades de embaixadores e adidos cultu-
rais. Indubitavelmente, é necessário atentar para as especificidades e necessidades
locais, o que não pode ser feito de forma centralizada, sem a escuta dos diplomatas
locados no exterior. Entretanto, os recursos escassos devem ser maximizados a partir
da formulação de uma política de Estado para o setor, assim como fez a França, a
partir das considerações do Relatório Rigaud.
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